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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
 

1.1 วิสัยทัศน ์
เติบโตในอำเซียน ไปกับคุณ 

1.2 พันธกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้ำ                          
ที่ให้บริกำรด้ำนกำรลงทุนด้วยควำมรู้ และค ำแนะน ำตำมปัจจัยพื้นฐำน และกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยที่ฉับไวเข้ำ               
ถึงง่ำย  

1.3   กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
ในปี 2562 บริษัทได้เดินหน้ำขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ MKET 2.0 กลยุทธ์ขององค์กรระยะยำว 3 ปี                    
พร้อมทุ่มงบประมำณกว่ำ 500 ล้ำนบำท รุกพัฒนำธุรกิจอย่ำงเต็มที ่เพื ่อพัฒนำปรับปรุงระบบกำร
ปฏิบัติงำนเพิ ่มบริกำรต่ำงๆ ให้แข่งขันได้และมอบบริกำรใหม่ๆ ให้แก่ลู กค้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด                      
โดยเน้นพัฒนำในทุกๆ ด้ำน มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จสืบไป  นอกจำกนี้ ในปีนี้บริษัท
สำมำรถสร้ำงผลงำนที่โดดเด่นอย่ำงต่อเนื่องและครองรำงวัล “โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งเซำธ์อีสท์เอเชีย 
ประจ ำปี 2550 – 2562”และ “รำงวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ด้ำนลูกค้ำสถำบัน”  จำก Alpha Southeast 
Asia Awards 2019 อีกด้วย  

 ให้ความส าคัญกับคุณค่าของพนักงาน ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำปัจจัยส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ คือ บุคลำกร บริษัทมีนโยบำยที่จะดูแลบุคลำกรอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็นผลตอบแทนภำยในกรอบ
ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย ตรำสำรและเครื่องมือทำงกำร
เงินใหม่ๆเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรลงทุนให้แก่ลูกค้ำ  

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

บริษัทตระหนักดีว่ำกำรซื้อขำยทำงอินเทอร์เน็ตนั้น เติบโตมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เรำจึงเน้นกำรพัฒนำและให้
ควำมส ำคัญด้ำนเทคโนโลยีรวมถึงระบบซื้อขำยหลักทรัพย์ทำงอินเทอร์เน็ต (Product Development : 
Internet Trading)  เพือ่ให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในกำรลงทุน เน้นใช้งำนง่ำย  สะดวก และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
โดยด ำเนินกำรพัฒนำระบบส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำบุคคลควบคู่กับลูกค้ำสถำบัน ที่ผ่ำนมำ
เรำได้พัฒนำแอพพลิเคชั่น MKET Radars ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้นักลงทุนสำมำรถคัดกรองหุ้นด้วย
ตนเอง กำรแจ้งเตือนเมื่อถึงค่ำที่ตั้งไว้ กำรวิเครำะห์พอร์ตแบบเรียลไทม์ ส่งบทวิเครำะห์และ Portfolio 
Model ผ่ำนหน้ำจอมือถือ และสำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยได้ ซึ่งได้รับผลกำรตอบรับจำกลูกค้ำและผู้ใช้งำน
เป็นอย่ำงดี 

   

ในปีนี้บริษัทได้พัฒนำ Mobile Application ที่ชื่อว่ำ Maybank Trade แอพพลิเคชั่นใหม่ล่ำสุดที่
พัฒนำขึ้นโดยทีมพัฒนำของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยผนวกแนวคิดกำรลงทุน (Investment 
ideas) กับพฤติกรรมกำรลงทุนของลูกค้ำบุคคล (Personalization) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำร
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ลงทุนของลูกค้ำแต่ละท่ำนให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงใจ และดีที่สุด โดยมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นโดนใจนักลงทุน อำทิ
เช่น  รวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นบทวิเครำะห์ กำรแนะน ำหุ้นเด่น ATO/ATM Live อื่นๆ                 
ให้สำมำรถเข้ำชมได้ง่ำยผ่ำนมือถือ,  ขั้นตอนกำรส่งค ำสั่งที่ใช้ง่ำยสะดวกรวดเร็ว,   Portfolio ที่สะท้อน
ภำพรวมบัญชีตำมรำคำตลำดจริง, SBL ยืมคืน  Short Cover ครบจบในแอพเดียว และลูกค้ำยังขอ 
statement ย้อนหลังได้ 1 ปี เป็นต้น  

 การพัฒนาด้านงานวิจัย 

ฝ่ำยวิจัยหลักทรัพย์มีกำรพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถคว้ำรำงวัลอันทรงเกียรติ 6 รำงวัลในงำน
ประกำศผลรำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม อันได้แก่ รำงวัล “ทีมวิเครำะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (ประเภท
นักลงทุนรำยบุคคล)” และรำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่มพลังงำนและปิโตรเคมี นอกจำกนี้ยังได้รับ
รำงวัลนักวิเครำะห์ดีเด่นกับรำงวัล Outstanding ในหมวดตลำด mai,  อสังหำริมทรัพย์, นักกลยุทธ์ด้ำน
ปัจจัยพื้นฐำนและนักวิเครำะห์อนุพันธ์ทำงกำรเงิน  จำกเวที Best Analysts Awards จัดโดยสมำคม
นักวิเครำะห์กำรลงทุน (IAA) เมื่อเดือนมีนำคม 2562 ซึ่งถือเป็นรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจของบริษัทเป็น
อย่ำงมำก เพรำะเป็นคะแนนโหวตที่ได้รับจำกนักลงทุนทั่วประเทศและยังต้องผ่ำนด่ำนกำรคัดเลือกโดยถี่
ถ้วนจำกคณะกรรมกำรตัดสินจำก IAA  จึงถือเป็นรำงวัลที่ไม่ได้มำโดยง่ำยและสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพ
ของงำนวิจัยของบริษัทท่ีมีผลงำนออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งรำยกำร ATO ตอนเช้ำที่มีเรตติ้งสูงสุดในบรรดำ
รำยกำรวิเครำะห์หุ้นออนไลน์ โดยมียอดเข้ำชมผ่ำนช่องทำง FACEBOOK มำกกว่ำ 7,700-10,000 วิว               
ในรอบ 24 ชั ่วโมง และมียอดรับชมสด 1,200 -2,000 วิว นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้เพิ ่มช่องทำงกำร
ถ่ำยทอดสดผ่ำน Youtube อีกด้วย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ และใช้เป็นช่องทำงส ำรองในกรณี 
FACEBOOK ขัดข้อง   

ผลงำนของทีมวิจัยหลักทรัพย์ที่พัฒนำและรักษำมำตรฐำนผลงำนวิจัยให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยยังคง
น ำเสนอพร้อมส่งตรงข้อมูลถึงนักลงทุนเป็นประจ ำทุกวัน เสิร์ฟข่ำวเด่น เน้นกำรลงทุน ลงลึกรำย Sector 
ครบเครื่องเรื่องกำรลงทุน ได้อย่ำงเข้มข้นและน่ำติดตำม เป็นประจ ำทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ โดยสำมำรถ
รับชมผ่ำน Facebook LIVE : Maybank Kim Eng Thailand 2 ช่วงเวลำ ได้แก ่

- ATO (At The Open)  เวลำ 08.30 น.   

- ATM (At The Market) เวลำ 14.00 น.  

โดยระหว่ำงออกอำกำศ ผู้ชมสำมำรถฝำกค ำถำมเอำไว้ได้ และจะมีนักวิเครำะห์คอยให้บริกำรตอบค ำถำม
ในทันที จึงท ำให้รำยกำรมียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง   

นอกจำกนี้ เรำยังได้สรุปบทวิจัยในรูปแบบ “Portfolio Model” โมเดลกำรลงทุนให้กับลูกค้ำ                     
เพื่อพิจำรณำทำงเลือกกำรลงทุนที่เหมำะสม ในรูปแบบ 2 สไตล์  “ใส่ใจ และ ไร้ใจ” ยังคงได้รับควำมนิยม
อย่ำงต่อเนื่องและได้รับผลตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี ดังนี้  

- กลุ่มใส่ใจ Trading Style เหมำะกับนักลงทุนท่ีต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงและลงทุนอย่ำงมีวินัย 

- กลุ่มไร้ใจ Momentum Style เหมำะกับนักลงทุนท่ีไม่ค่อยมีเวลำและคัดเลือกหุ้นจำกสถิติ 
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นอกจำกน้ี เรำยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือ At the Bottom ในกำรค้นหำหุ้นที่ก ำลังกลับตัว และผลิตภัณฑ์  
Technical for Trading ส ำหรับกำรเก็งก ำไรระหว่ำงวัน โดยทั้งสองใช้กำรวิเครำะห์เชิงเทคนิคคอลในกำร 
พิจำรณำ 

 จัดให้มีโครงการความรู้สู่นักลงทุน โดยจัดตั้งเป็น Maybank Academy หลักสูตรอบรมสัมมนำ
หลำกหลำยหัวข้อ ซึ่งจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปีให้กับนักลงทุน เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นนักลงทุนมืออำชีพ 
กำรจัดกิจกรรมสัมมนำให้ควำมรู้แก่ ลูกค้ำ นักลงทุน และประชำชนทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่ำงจังหวัด โดยในปีนี้เน้นจัดกิจกรรมสัมมนำให้แก่ลูกค้ำและนักลงทุนในต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้น เพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรลงทุน เช่น กำรลงทุนแบบ Value Investor อบรมโปรแกรมซื้อขำยใหม่ๆผ่ำน
อินเทอร์เน็ต กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนและเทคนิค กำรลงทุนในอนุพันธ์ Block Trade,  
DW42 และแนะน ำวิธีกำรใช้งำน Mobile Application Maybank Trade เป็นต้น ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำร
ให้ควำมรู้แก่ลูกค้ำและนักลงทุนแล้ว ยังถือเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทอีกช่องทำงหนึ่งอีกด้วย 

 การพัฒนางานด้านวาณิชธนกิจ ให้มีควำมพร้อมและเป็นผู้น ำในกำรเสนอบริกำรทำงกำรเงิน
ให้กับลูกค้ำที่ครอบคลุมด้ำนตลำดทุน ตลำดตรำสำรหนี้ ตลำดตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลำดเงินกู้ กำรน ำ
บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ กำรควบรวมกิจกำร และกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ เพ่ือเสนอบริกำร
ทำงด้ำนกำรเงินท่ีเหมำะสมส ำหรับลูกค้ำแต่ละรำย รวมทั้งกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ส ำหรับเป็นโอกำสใน
กำรลงทุนให้แก่ลูกค้ำด้ำนหลักทรัพย์  

 ด้านสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองแก่ลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม 
อำทิ กำรออกผลิตภัณฑ์ Block Trade กำรศึกษำและจัดท ำแผนกำรออก Structured Note เป็นต้น  

 การให้บริการไมโครมาร์จิน สินเช่ือเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับนักลงทุนรำยย่อย เพิ่มตัวช่วย
ในกำรลงทุนให้กับผู้มองกำรณ์ไกลที่มีก ำลังซื้อน้อย  

 การออกผลิตภัณฑ์ DW42  พร้อมทุ่มงบพัฒนำระบบปฏิบัติกำรและสร้ำงสภำพคล่อง ควบคู่กับ
กำรจัดโปรโมช่ันแบบพิเศษสุด  โดยเน้นกำรออก DW42 รุ่นใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องจนครบ 100 รุ่น และเน้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นโดนใจลูกค้ำ  มีเกียร์ริ่งสูงที่สุดในตลำดและขยับไวตำมหุ้นแม่  เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กับ
นักลงทุน และเร่งพัฒนำ DW42  ให้มีควำมพร้อมในกำรก้ำวข้ึนสู่กำรเป็นผู้น ำตลำด DW ในอนำคต  

 ปัจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จ านวน 35 สาขา (ไม่รวมส ำนักงำนใหญ่) แบ่งเป็น 
กรุงเทพฯ 19 สำขำ และต่ำงจังหวัด 16 สำขำ   

 

1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์  
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)” ซึ่งเปลี่ยนชื่อจำก “บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จ ำกัด” จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้ำนบำท กำรจัดตั้งบริษัทเป็นผล  
มำจำกกำรแยกกำรประกอบธุรกิจเงินทุน และกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจำกกันของบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ นิธิภัทร จ ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จ ำกัด และเมื่อวันที่ 14  สิงหำคม 2539            
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บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จ ำกัด ได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งกำรเป็น
สมำชิกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมำยเลข 42 จำกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร จ ำกัด 
(มหำชน) โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ส ำนักงำน ก.ล.ต.) และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ  

ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2540 จำกวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ ท ำให้มีกำรปดิกิจกำรของ
สถำบันกำรเงิน 56 แห่ง ตำมค ำสัง่ของรัฐบำลในวันท่ี 8 สิงหำคม 2540 ซึ่งรวมถึงกำรปิดกิจกำรลงของ
บริษัทเงินทุนนิธิภัทร จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงด ำเนินธุรกิจ
ต่อมำ แต่อยู่ภำยใต้กำรติดตำมดูแลขององค์กำรเพื่อกำรปฏริูประบบสถำบันกำรเงิน (ปรส.) ก่อนท่ีจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์ในขณะนั้น และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมำชิกตลำดหลักทรัพย์ทั้งในภูมภิำค
เอเซียและตลำดหลักทรัพยห์ลักๆของโลก ซึ่งมีเครือข่ำยในหลำยประเทศ และต่อมำได้เข้ำเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้ชนะกำรประมูลซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์นิธิภัทร จ ำกดั 
(“นิธิภัทร”) จำก องค์กำรเพื่อกำรปฏิรูประบบสถำบันกำรเงิน (ปรส.) และไดเ้ข้ำเป็นผู้ถือหุ้นและ
บริหำรงำนท้ังหมดในบริษัท 

เมื ่อวันที่ 1 มกรำคม 2545 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำโอนทรัพย์สิน เพื่อรับโอนทรัพย์สินจำกบริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด อันเนื่องมำจำกกำรรวมกิจกำรของบริษัทกับบริษัทหลักทรัพย์ 
หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

เมื่อวันท่ี 17 ตุลำคม 2545 บริษัทได้แปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด พร้อมกับเปลี่ยนช่ือ
เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)” โดยบริษัทได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นสำมัญของบริษัทได้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 2546 เป็นวันแรก 

ในปี 2550 บริษัทได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังในกำรจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม และ 
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุน Exchange Trade Fund (ETF) ซึ่งอ้ำงอิงกับดัชนี SET50 อันเป็น
กองทุนแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่ำ “TDEX”  ต่อมำได้ด ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนรวม เคอีเอสที กำร์เดียน จ ำกัด (ภำยหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม กิมเอ็ง 
จ ำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมล ำดับ) โดยจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภำคม 2550 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้จ ำหน่ำยหุ้นให้กับ Maybank Asset Management 
Group Berhad เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2556 หลังจำกนั้น ในเดือนสิงหำคม 2559 Maybank Asset 
Management Group Berhad ได้จ ำหน่ำยหุ้นออกไป ท ำให้ปัจจุบันกลุ่ม Maybank ไม่มีธุรกิจหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนในประเทศไทย 

ปี 2554 Maybank IB Holdings Sdn Bhd (ปัจจุบัน ชื่อ Maybank International Holdings  Sdn 
Bhd) ได้ซื้อหุ้นสำมัญร้อยละ 100 ของ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ปัจจุบันช่ือ บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
โฮลดิ้งส์ จ ำกัด) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและได้ท ำค ำเสนอซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ในสัดส่วนร้อย
ละ 27.99 (ไม่รวมหุ้นทุนท่ีซื้อคืน) และต่อมำได้ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้น จึงท ำให้ บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
โฮลดิ้งส์ จ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 83.25 
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1.5 ความสัมพันธก์ับกลุม่ธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ MALAYAN BANKING ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สถำบันกำรเงินในประเทศมำเลเซีย โดยถือหุ้นผ่ำน Maybank Kim Eng Holdings ประเทศสิงคโปร์                 
ในสัดส่วนร้อยละ 83.25 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด และมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 20 สิงหำคม 
2562 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งล่ำสุด) ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือ Malayan Banking และบริษัท มีกำรบริหำรงำนโดยผู้บริหำรมืออำชีพ โดยเครือ Malayan Banking                   
ได้แต่งตั้งบุคคลำกร เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมก ำหนดแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  

 

Malayan Banking 

Maybank International Holdings Sdn Bhd 
(IB HOLDINGS SDN BHD) 

Maybank Kim Eng Holdings Limited 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 

83.25%

 
 100% 

100% 

100% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  โครงสรางรายไดของบริษทั 

โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2560-2562 เปนดังน้ี 

รายได 2560 2561 2562 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 1,839.95 56.42 1,571.00 56.32 1,282.93 53.39 

คานายหนาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาและอ่ืนๆ 

137.95 4.23 183.60 6.58 138.26 5.75 

คาธรรมเนียมและบริการ 273.23 8.38 75.49 2.71 74.12 3.08 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 8.96 0.28 (132.99) (4.77) 162.81 6.78 

กําไรจากตราสารอนุพันธ 102.10 3.13 172.80 6.20 (124.51) (5.18) 

ดอกเบ้ียและเงินปนผล 229.91 7.05 221.04 7.92 229.39 9.55 

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือ

หลักทรัพย 

596.26 18.28 640.51 22.96 565.37 23.53 

รายไดอ่ืน 72.72 2.23 57.92 2.08 74.55 3.10 

รวม 3,261.08 100.00 2,789.37 100.00 2,402.92 100.00 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

โดยไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การเปนนายหนา

ซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้

บริษัทเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 42 นอกจากนี้บริษัทยังไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดแก การเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและ

เสนอขายหลักทร ัพยแกประชาชนทั ่วไป การนําบร ิษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ                        

ตลาดหลักทรัพย MAI การจัดเตรียมคําเสนอซื้อหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาทางการเงินของ              

ผูถือหุนในการทํารายการประเภทตางๆของบริษัทจดทะเบียน บริษัทไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ใหประกอบธุรกิจซื ้อขายสัญญาซื ้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายลวงหนา 

(Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 บริษัทไดผานการคัดเลือกให

เปนสมาชิกของ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: 

TFEX) และไดผานการคัดเลือกใหเปนสมาชิกของ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand 

Clearing House: TCH) เพื่อประกอบธุรกรรมการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานตลาด

อนุพันธ ตลอดจนบริษัท ยังไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการยืมและใหยืม

หลักทรัพยอีกดวย 
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ปจจุบันบริษัทมีสํานักงานใหญอยูที่อาคารสํานักงาน ดิออฟฟศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 20-21 เลขที่ 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสํานักงานสาขาจํานวน 35 สาขา (ไมรวมสํานักงานใหญ) ตั้งอยูทั้งใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเขตภูมิภาคตางๆ ไดแก จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุรินทร อุบลราชธานี เชียงใหม ลําปาง นครสวรรค สุราษฎรธานี 

สงขลา ภเูก็ต และยะลา 

การใหบริการซื้อขายหลักทรัพยในปจจุบันกระทําผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทเปน

สมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 42 โดยใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแก

ลูกคาบุคคลรายยอยและลูกคาสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งในชวงป 2560 บริษัทมีสัดสวน

การใหบริการแกลูกคาบุคคลรายยอยและลูกคาสถาบันประมาณรอยละ 75.55 และรอยละ 24.45 

ตามลําดับ ในขณะที่ป 2561 บริษัทมีสัดสวนการใหบริการแกลูกคาบุคคลรายยอยและลูกคาสถาบัน

ประมาณรอยละ 63.83 และรอยละ 36.17 ตามลําดับ ในป 2562 บริษัทมีสัดสวนการใหบริการแกลูกคา

บุคคลรายยอยและลูกคาสถาบันประมาณรอยละ 51.28 และรอยละ 48.72 ตามลําดับ  

ตารางแสดงสวนแบงการตลาดมูลคาซ้ือขายหลักทรัพย 
 

มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย 

(หนวย : ลานบาท) 

2560 

(ม.ค. – ธ.ค.) 

2561 

(ม.ค. – ธ.ค.) 

2562 

(ม.ค. – ธ.ค.) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย * 10,949,603.32 12,395,247.50 11,220,825.43 

บริษัท * 1,495,098.76 1,521,366.67 1,368,159.60 

สวนแบงทางการตลาด(%) 6.83 6.14 6.10 

อันดับ 1 2 3 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทลูกคา    

- เงินลงทุนเพ่ือบัญชีบริษัท 46,742 46,586 43,415 

- ลูกคากองทุน 101,861 128,126 124,836 

- ลูกคาท่ัวไป    

-   ไทย 1,129,513 983,206 709,695 

- ตางประเทศ 263,725 410,035 533,629 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทวงเงิน    

- ลูกคาประเภท Cash Account 1,235,422 1,353,410 1,242,240 

- ลูกคาประเภท Credit Balance Account 306,419 214,543 169,335 

หมายเหตุ :  * เปนมูลคาทั้งการซ้ือและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)และตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) 
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บริการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท 

แบงประเภทไดดังน้ี 

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) คือ การใหบริการเปนตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยมี

ขอตกลงวาลูกคาจะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยใหบริษัททันที หรือภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่

สั่งซื้อหลักทรัพย และบริษัทจะสงมอบเงินคาขายหลักทรัพยใหแกลูกคาที่ขายหลักทรัพยในวันทําการ               

ท่ี 2 นับแตวันท่ีสั่งขายหลักทรัพย ซึ่งแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

• บัญชีเงินสดแบบวางหลักประกันรอยละ 20 (Normal Cash) คือบัญชีที่ไดมีการกําหนด

วงเงินแกลูกคาโดยพิจารณาจากขอมูลตางๆ เชน หนาที่การงาน รายไดประจํา ประวัติ ฐานะ

และหลักฐานทางการเงิน เปนตน ทั้งนี้ ลูกคาตองชําระคาซื้อหลักทรัพยภายใน 2 วันทําการ    

นับจากวันที ่ซ ื ้อหลักทรัพย และบริษัทจะสงมอบคาขายหลักทรัพยใหแกล ูกคาภายใน                    

วันทําการ ที่ 2 นับจากวันที่ขายหลักทรัพย ลูกคาสามารถขอขยายวงเงินได ทั้งนี้เปนไปตาม

นโยบายการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

• บัญชีเงินสดแบบวางหลักประกันเต็มจํานวน (Cash Balance) เปนบัญชีที่วงเงินซื้อขาย

หลักทรัพยจะเปลี่ยนไปตามจํานวนเงินคงเหลือที่ล ูกคาฝากไวกับบริษัทหักดวยมูลคาซื ้อ

หลักทรัพยท่ียังไมไดชําระราคา  

 สําหรับการจัดแบงประเภทบัญชีเงินสดขางตน บริษัทมีวัตถุประสงคเพื ่อใหเหมาะสมกับสถานะ 

ทางการเงิน การยอมรับความเสี่ยง และวัตถุประสงคในการลงทุนของลูกคา เพื่อใหสามารถกําหนดบริการ

ท่ีเหมาะสมแกลูกคาแตละราย 

2. บัญชีกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (Credit Balance Account) คือ การใหบริการกูยืมเงินเพื่อซื้อ

หลักทรัพยท่ีพิจารณาสถานะของลูกคาในลักษณะเปน Portfolio โดยกําหนดใหลูกคานําเงินสดและ/หรือ

หลักประกันอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนดมาวางเปนหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย โดยมีมูลคาไมนอย

กวาอัตราInitial Margin ที่บริษัทกําหนด ซึ่งลูกคาจะไดรับดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนจากบริษัท                   

หากจํานวนเงินสดท่ีวางเปนหลักประกันสูงกวายอดหนี้ (Credit Balance) และจะตองจายดอกเบี้ย และ/

หรือคาธรรมเนียมเงินกูยืมหากยอดหน้ีสูงเกินกวาเงินสดท่ีวางเปนหลักประกัน (Debit Balance) 

3. ลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายผานบริษัทได 2 ชองทาง คือ การซื้อขายผานผูแนะนําการลงทุนทางโทรศัพท 

และการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Trading) โดยคาธรรมเนียมในการซื้อขายผานระบบ

อินเทอรเน็ตจะตํ่ากวาคาธรรมเนียมในการซื้อขายผานผูแนะนําการลงทุน  
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ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานดานตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยสอดคลองกับกฎระเบียบ

และขอบังคับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมวาจะเปนการกําหนดใหการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสดตองดํารง

หลักประกันในบัญชีไวตามหลักเกณฑ เงื ่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสดของ             

ตลาดหลักทรัพยโดยหลักประกันที่บริษัทจะรับจากลูกคา จะตองเปนเงินสด หรือหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ           

ท่ีจะซื้อหุนสามัญ ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเทาน้ัน 

 

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) 

บริษัทกําหนดวงเงินท่ีขออนุมัติสูงสุดอางอิงไดจากขอมูลตางๆ เชน รายไดตอเดือน มูลคาหลักทรัพยที่ฝากไวกับบริษัทหรือ

เงินฝากธนาคาร ท้ังน้ีบริษัทมีนโยบายท่ีจะไมเปดบัญชีใหกับบุคคลซึ่งเปนท่ีรูจักกันวาเปนผูท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายใน

อนาคตตอบริษัทได 

2. Credit Balance Account 

Credit Balance (Margin) เปนบัญชีซึ่งลูกคาสามารถกูยืมเงินจากบริษัทเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยได แตจะตองมีการวางเงิน

สดและ/หรือหลักทรัพยเปนประกันตามสัดสวนที่บริษัทกําหนดภายใตหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งบริษัทจะเปดบัญชีใหแกลูกคาโดยพิจารณาจาก

สถานะทางการเงินของลูกคาอยางรอบคอบ มีการตรวจสอบขอมูลประวัติเพื่อไมใหมีการใชบุคคลอื่นแสดงตนแทนลูกคา 

(Nominee) ท้ังน้ี ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติวงเงินประเภทน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 

 

1. เจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน (IC) พิจารณาคุณสมบัติของลูกคาและกําหนดวงเงินตามความเหมาะสม โดยวิเคราะหจาก

รายละเอียดประวัติ สถานภาพ และฐานะการเงิน รวมทั้งจัดทํารายงานแบบวิเคราะหขอมูลลูกคา (Customer Analysis 

Report) และคําขออนุมัติวงเงินสินเช่ือ (Credit Application)  

2. IC จัดใหลูกคาลงนามในใบคําขอเปดบัญชี สัญญาแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื ้อขายหลักทรัพย และใบแสดงตัวอยาง               

ลายมือช่ือ / ตราประทับ ใหครบถวนกอนทําการซื้อขายหลักทรัพย รวมท้ังตองจัดใหมีเอกสารประกอบการเปดบัญชี ดังน้ี  

นโยบายในการพิจารณาเปดบัญชีใหแกลูกคา 

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและเปดบัญชขีายหลักทรัพย 
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บุคคลธรรมดา – สัญชาติไทย บุคคลธรรมดา – ตางดาว นิติบุคคล – จดทะเบียนในไทย 

สําเนาบัตรประชาชน 

 

สําเนา Passport 

สําเนา Work Permit (ถาม)ี 

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  

(ไมเกิน 90 วัน) 

สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน 

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ รายงานการประชุม 

สําเนาบัตรประชาชน, สําเนา –

ทะเบียนบาน (ผูรับมอบอํานาจ) 

สําเนาบัตรประชาชน, สําเนา

ทะเบียนบาน (ผูรับมอบอํานาจ) 

สําเนาบัตรประชาชน   สําเนาทะเบียนบาน 

(ของผูมีอํานาจลงนาม) 

  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  

/หนังสือจัดตั้งบริษัท 

สําเนาขอบังคับบริษัท 

งบการเงิน 

หนังสือมอบอํานาจ 

สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน 

(ผูรับมอบอํานาจ) 

 

3. เมื่อ IC รวบรวมและจัดทําเอกสารครบถวนแลว จะนําเสนอตอผูบริหารสายงานการตลาด และ/หรือ ผูมีอํานาจลงนาม

อนุมัติเพ่ืออนุมัติตามวงเงินท่ีบริษัทกําหนด    

4. ฝาย Credit Management จะทําการตรวจสอบรายชื่อของลูกคากับฐานขอมูลลูกคาตางๆของบริษัท (Customer 

Database) เพ่ือยืนยันวาลูกคามีคุณสมบัติเหมาะสมกอนพิจารณาอนุมัติใหลูกคาเปดบัญชีกับบริษัท 

 

1. เจาหนาท่ี IC มีหนาท่ีแนะนําลูกคาลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีคุณภาพ  มีพ้ืนฐานดี และมีสภาพคลองในตลาด หลีกเลี่ยงหุนที่มี

การเคลื่อนไหวตามขาวลือโดยไรเหตุผลดานปจจัยพื้นฐาน รวมทั้งแนะนําใหลูกคากระจายความเสี่ยงของการลงทุน โดย

ไมใหกระจุกตัวอยูในหลักทรัพยเดียว หรืออยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไป 

2. หามไมใหมีการนําเงินของลูกคาที่นํามาเปนหลักประกันไปชําระหนี้ประเภทใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพยของลูกคารายอื่นที่

ไมใชเจาของบัญชี 

3. บริษัทมีระบบซื้อขายท่ีควบคุมใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพยไดภายในวงเงินที่กําหนดไวเทานั้น หากวงเงินที่จัดไวไมเพียงพอ

จะตองทําการทบทวนวงเงินระหวางกาลโดยอางอิงจากหลักฐานท่ีเหมาะสม เพื่อขอเพิ่มวงเงินใหลูกคา รวมทั้งตองติดตาม

ทวงถามการชําระของลูกคาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด การเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายหลักทรัพยเมื่อลูกคามีอัตราสวน 

Maintenance Margin ตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด   

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

4. บริษัทมีการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ และมีการรายงานในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของลูกคามี

ผลกระทบตอบริษัท 

5. บริษัทมีนโยบายทบทวนวงเงินลูกคาเปนประจําทุกป (Annual Review) รวมทั้งการทบทวนวงเงินระหวางกาลในกรณีที่

ลูกคาขอเพ่ิม / ลดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือทราบขอมูลท่ีมีผลกระทบตอสถานภาพของลูกคา 

 

1. ควบคุมวงเงินใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาตอรายไมใหเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท และเมื่อรวม

วงเงินของลูกคาทุกรายแลวตองไมเกิน 5 เทาของเงินกองทุนของบริษัท 

2. ควบคุมและติดตามการซื้อหรือจํานําหลักทรัพยของลูกคาเพื่อไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งเกินเกณฑที่

บริษัทกําหนด กลาวคือไมอนุญาตใหซื้อและ/หรือจํานําหลักทรัพยใดหรือหลักทรัพยหน่ึงเกินรอยละ 50 ของวงเงินกูท่ีไดรับ

อนุมัติ 

3. ควบคุมความเพียงพอของหลักประกัน และดําเนินการเรียกหลักประกันเพ่ิมหรือบังคับขายกรณีที่หลักประกันของลูกคาตํ่า

กวาเกณฑท่ีบริษัทกําหนด 

4. ควบคุมและพิจารณาทบทวนรายชื่อหลักทรัพยที่บริษัทอนุญาตใหซื้อหรือจํานําในบัญชี Margin รวมทั้งมีการปรับอัตรา 

Initial Margin ของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยใหเปนไปตามเกณฑที่บริษัทกําหนด และขอความเห็นจากฝายวิจัย

หลักทรัพยประกอบการพิจารณาดวย 

 

บริษัทไดกําหนดอํานาจอนุมัติเก่ียวกับธุรกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีสําคัญๆ ไดแก 

1. การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 

2. การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยเน่ืองจากสงคําสั่งผิดพลาด 

3. แกไขบันทึกรายการเขาบัญชีบริษัท (Port Error) เน่ืองจากสงคําสั่งผิดพลาด 

การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงินสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

ขอบเขตและเง่ือนไข  ผูมีอํานาจอนมุัติ 

วงเงินท่ีไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐ (USD) รองหัวหนาฝาย/ผูชวยผูอํานวยการฝาย Credit Management  

วงเงินท่ีไมเกิน 5 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  หัวหนาฝาย Credit Management หรือหัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง 

หรือ COO 

วงเงินท่ีไมเกิน 10 ลานดอลลารสหรัฐ (USD) CEO หรือ Co-CEO+หัวหนาฝาย Credit Management หรือ COO 

หรือ หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการควบคุมการใหสินเชื่อเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 

อํานาจอนุมัติเกี่ยวกบัธุรกรรมนายหนาและซ้ือขายหลกัทรัพย 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ขอบเขตและเง่ือนไข  ผูมีอํานาจอนมุัติ 

วงเงินท่ีไมเกิน 25 ลานดอลลารสหรัฐ (USD) คณะกรรมการ CUC 4 ทาน โดยตองมีอยางนอย 2 ทานท่ีไมอยูใน            

สายงานธุรกิจ 

วงเงินท่ีไมเกิน 50 ลานดอลลารสหรัฐ (USD) คณะกรรมการ CUC อนุมัติโดยเสยีงขางมาก 

วงเงินท่ีไมเกิน 100 ลานดอลลารสหรัฐ (USD) คณะกรรมการ CUC โดยเสียงขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจาก 

CUC IB และ CURC TH 

วงเงินท่ีเกินกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐ 

(USD) 

คณะกรรมการ CUC โดยเสียงขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจาก 

CUC IB, CURC MIBB และ CURC TH  

การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงินสําหรับลูกคาสถาบัน 

ขอบเขตและเง่ือนไข ผูมีอํานาจอนมุัติ 

วงเงินท่ีไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  รองหัวหนาฝาย/ผูชวยผูอํานวยการฝาย Credit Management  

วงเงินท่ีไมเกิน 15 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  หัวหนาฝาย Credit Management หรือหัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง 

หรือ COO 

วงเงินท่ีไมเกิน 25 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  CEO หรือ Co-CEO+หัวหนาฝาย Credit Management หรือ COO 

หรือ หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง 

วงเงินท่ีไมเกิน 50 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  คณะกรรมการ CUC 4 ทาน โดยตองมีอยางนอย 2 ทานท่ีไมอยูในสาย

งานธุรกิจ 

วงเงินท่ีไมเกิน 80 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  คณะกรรการ CUC อนุมัติโดยเสยีงขางมาก 

วงเงินท่ีไมเกิน 100 ลานดอลลารสหรัฐ (USD)  คณะกรรมการ CUC โดยเสียงขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจาก 

CUC IB และ CURC TH 

วงเงินท่ีเกินกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐ 

(USD) 

คณะกรรมการ CUC โดยเสียงขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจาก 

CUC IB, CURC MIBB และ CURC TH  
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การแกไขรายการซ้ือขายหลักทรัพยเนื่องจากสงคําสั่งผิดพลาด 

เปนการแกไขรายการโดยไมตองรบัหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทและไมมีความเสียหายทางการเงินเกิดข้ึนกับบริษัท 

ผูมีอํานาจอนมุัติ 

ผูจัดการสาขา, หัวหนาทีมการตลาด หรือผูบังคับบัญชาสูงสดุตามสายงาน 

การแกไขรายการเขาบัญชีบริษัท (Port Error) เนื่องจากสงคําสั่งผิดพลาด 

เปนการแกไขรายการ โดยตองรับหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัท ซึ่งเจาหนาท่ีท่ีทํารายการผิดพลาดตองมสีวนรวมรับผดิชอบ            

ความเสยีหายทางการเงินท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนด 

ผูมีอํานาจอนมุัติ 

ผูจัดการสาขา, หัวหนาทีมการตลาด หรือผูบังคับบัญชาสูงสดุตามสายงาน 

2.2  การตลาดและภาวะธุรกิจ 

2.2.1 ธุรกิจตัวแทนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 

ธุรกิจหลักทรัพยในป 2562 โดยภาพรวมเปนปที่ไมคอยดีนัก เนื่องจากมีแรงกดดันมาจากทั้งปจจัย

ภายนอก เชน สงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีนท่ียืดเยื้อ (Trade war), ความไมแนนอนตอสถานการณ

การแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit), ความเสี่ยงทางดานภูมิรัฐศาสตร 

(Geopolitical risk) และปจจัยภายใน เชน เสถียรภาพการเมืองไทย, การฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศท่ี

ชากวาคาดสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมที่ตํ่ากวานักวิเคราะหประเมินไว

คอนขางมาก 

ดัชนีตลาดหุนไทย (SET Index) ป 2562 ปดท่ีระดับ 1,579.84 จุด ปรับตัวข้ึนเพียง 15.96 จุด หรือ

คิดเปน +1.02% โดยระหวางป SET ทําจุดสูงสุดท่ีบริเวณ 1,748.15 จุด ในชวงเดือนกรกฎาคม และแกวง

ตัว sideway down   ทําจุดตํ่าสุดในชวงปลายปท่ีบริเวณ 1,543.22 จุด ในเดือนธันวาคม แรงกดดันหลัก

มาจากความไมแนนอนของเสถียรภาพการเมืองในประเทศที่คาดยังคงรอนแรงตอเนื่องไปยังตนป 2563 

รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศท่ีจยังคงออนแอ แมวาปจจัยภายนอกจะเริ่มคลี่คลายข้ึนจากการเจรจา

ขอตกลงการคาเฟส 1 ระหวางสหรัฐฯกับจีนท่ีเริ่มมีโมเมนตัมเชิงบวกในชวงปลายปก็ตาม โดยสิ้นป 2562 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของ SET (Market Capitalization) อยูที่ระดับ 16.72 ลานลานบาท 

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีระดับ 15.93 ลานลานบาท 

ดานปริมาณการซื้อสุทธิในตลาดหุนไทยป 2562 แยกตามประเภทนักลงทุน พบวา นักลงทุนสถาบัน

ในประเทศเปนผูซื้อสุทธิมากที่สุด ดวยปริมาณการซื้อสุทธิที่ 52,006 ลานบาท รองลงมาเปนบัญชีบริษัท
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หลักทรัพย (Proprietary Trading) ซื้อสุทธิ 14,873 ลานบาท ในขณะที่นักลงทุนตางชาติ มียอดรวมเปน

ขายสุทธิมากท่ีสุด คือ 45,244 ลานบาท และนักลงทุน รายยอย ขายสุทธิ 21,635 ลานบาท     

2.2.2 ธุรกิจตราสารหนี้  

 ในป 2562 บริษัทไดออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เพ่ือใชในการขยายธุรกิจ และรองรับ 

ความตองการเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยตามชวงระยะเวลาตางๆ ซึ่งตลอดทั้งป มีมูลคาการเสนอขายรวม 

24,185 ลานบาท โดยมีอายุตั๋วแลกเงินไมเกิน 270 วัน  

 

2.2.3 ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย  

ในป 2562 การระดมทุนในตลาดแรก (IPO) เพ่ิมข้ึนท้ังดานจํานวนบริษัท จาก 33 บริษัทเทียบกับ  

 23 บริษัท ในป 2561 ดวยมูลคาระดมทุนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับป 2561  โดยในป 2562 มีบริษัทจดทะเบียน

ใหมในตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยใหม รวม  33 บริษัท คิดเปนมูลคาระดมทุนรวมที่ 

90,508.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.95 เทียบกับป 2561 ที่มีมูลคาการระดมทุนที่ 81,572.53                  

ลานบาท ซึ่งรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทรัสตเพื่อการลงทุนใอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวม

โครงสรางพื้นฐาน จํานวน  4 กองทุน  บริษัทที่เขาจดทะเบียนใหม มีจํานวนทั้งสิ้น 33 บริษัท โดยเปน

บริษัทท่ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ จํานวน 17 บริษัท และ อีกจํานวน  16 บริษัท เขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย MAI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 724 บริษัท  

เปนบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย MAI  556 บริษัท และ 168 บริษัท 

ตามลําดับ  
 

บริษัทไดใหบริการในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายการที่เกี ่ยวโยงกันของรายการโอน

กรรมสิทธิ์ของ Energy Recovery Unit  ของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) มูลคาประมาณ  2,300 

ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตอผูถือหุนของบริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรตี้                     

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ตอคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด โดย บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มูลคา 19,752 ลานบาท   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตอ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) ตอการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญของบริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรตี้             

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มูลคา 7,759 ลานบาท  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตอ 

การเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  ออกจาก

การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
 

บริษัทยังเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทางออม (Back Door 

Listing) ของ บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด มูลคา 12,900 ลานบาท                              

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทางออม (Back Door Listing) ของบริษัท 

อาคเนย คอรปอเรช่ัน จํากัด  มูลคา 25,000 ลานบาท    
 

ในครึ่งปแรกของป 2562 บริษัทยังทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับจอง

ซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัท สหไทย เทอรมินอล จํากัด (มหาชน) มูลคา 368 

ลานบาท 
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นอกจากน้ี บริษัทยังเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) (AWC) มูลคา 150 ลานบาท  ผูจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน)  (SHR) 

มูลคา 166.40 ลานบาท  บริษัทยังไดรวมเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จํากัด (มหาชน) (ACE) มูลคา 40.04 ลานบาท 

โดยใน ป 2562 บริษัทมีรายไดดานวาณิชธนกิจรวม 62.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.22 จาก

รายได 62.67 ลานบาทในป 2561 

 

 2.2.4  ธุรกิจตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา   

 บริษัทไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจซื ้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา พ.ศ. 2546 โดยบริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจการใหบริการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหกับลูกคา

บุคคลและลูกคาสถาบันตั้งแตตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาไดเริ่มเปดทําการในวันที่ 28 เมษายน 2549    

เปนตนมา ณ ปจจุบัน ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคา 9 สินคาหลัก ไดแก SET50 Index Futures, 

SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold Futures, Gold-D, Gold Online Futures,  

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

ในป 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามีปริมาณการซื้อขายท้ังสิ้นจํานวน 104,521,995 สัญญา  

โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยสําหรับสินคา SET50 Index Futures คิดเปน 173,976 สัญญาตอวัน                

ซึ่งเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 0.19 เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในป 2561 ท่ีอยูท่ีระดับ 173,649 สัญญา

ตอวัน สําหรับ SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยทั้งสิ้น 6,874 สัญญาตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น

รอยละ 23.61 จากปริมาณการซื้อขายในป 2561 ท่ีอยูท่ีระดับ 5,561 สัญญาตอวัน สําหรับ Single Stock 

Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลีย่ท้ังสิ้น 213,517 สัญญาตอวัน ซึ่งลดลงประมาณรอยละ 5.46 เมื่อเทียบ

กับปริมาณการซื้อขายในป 2561 ที่อยู ที ่ระดับ 225,847 สัญญาตอวัน สําหรับ Precious Metal                  

(GF, GF10 และ GO) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยทั้งสิ้น 30,883 สัญญาตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 

56.39 เมื ่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในป 2561 ที่อยู ที ่ระดับ 19,747 สัญญาตอวัน สําหรับ USD 

Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยทั้งสิ้น 2,758 สัญญาตอวัน ซึ่งลดลงประมาณรอยละ 1.46 เมื่อเทียบ

กับปริมาณการซื้อขายในป 2561 ที่อยูที่ระดับ 2,799 สัญญาตอวัน ในภาพรวมของตลาดสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา กลุมนักลงทุน ประกอบไปดวย กลุมนักลงทุนทั่วไปในประเทศรอยละ 48.95% กลุมนักลงทุน

สถาบันในประเทศรอยละ 33.24% และกลุมนักลงทุนตางประเทศรอยละ 17.81% ของปริมาณการ                 

ซื้อขาย 
 

ในป 2562 นั้นบริษัทมีสวนแบงการตลาดของการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนอันดับ                

สิบสาม ซึ่งคิดเปนสัดสวนการซื้อขายเทากับรอยละ 2.98 ของปริมาณการซื้อขายตลาดสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาโดยรวม คิดเปนปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 6,221,949 สัญญา ท้ังน้ีปริมาณ

การซื้อขายของบริษัทโดยสวนใหญน้ันมาจากการดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
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บริษัทใหความสําคัญกับการขยายฐานผูลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยไดดําเนินการ

อบรมใหความรูกับลูกคา และประชาชนท่ัวไปอยางตอเนื่อง ทั้งระบบ Online และ Offline ผานกิจกรรม

ตางๆ ทั้งภายในบริษัท และการจัดรวมกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอก เชน สถาบันการศึกษา และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน ความสําเร็จในระยะยาวของธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาของบริษัทอยูที่การที่ลูกคาไดมีความรูความเขาใจถึงกลยุทธการลงทุน ในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เขาใจถึงผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน และสามารถใชประโยชนจากสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา ในการลงทุน หรือปองกันความเสี่ยงไดอยางถูกตองตรงตามเปาหมาย บริษัทจะเติบโตไปพรอมกับ

ลูกคา และฐานผูลงทุนท่ีกวางข้ึนสําหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทไดจัดทําและเผยแพรบท

วิเคราะหรายวัน โดยมีบทวิเคราะหทางเทคนิคของสินคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 3 รอบเวลา คือ กอนภาค

เชา กอนภาคบาย และกอนภาคคํ่า และมีการอธิบายกลยุทธการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ผาน

รายการ “ณภัทรเลาเรื่อง..” (เดือนละ 1 ครั้ง) และ รายการ “Trick Trade Tools” (สัปดาหละ 2 – 3 

ครั้ง) ซึ่งเปนรายการ ที่ยกตัวอยาง การใชเครื่องมือจาก สัญญาซื้อขายลวงหนาตางๆ มาประยุกตใชจริง  

ใหเขากับสถานการณ ตามคําแนะนํา จากนักวิเคราะหของบริษัท โดยถายทอดภาพและเสียงทั้งใน 

Facebok Live และYoutube Live ซึ่งลูกคาสามารถรับชมไดผานทาง Internet ถายทอดสดในวันทําการ 

หรือจะเขามาชมเทปท่ีบันทึกไวไดตามความตองการ 
 

2.2.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  (Derivative Warrant :DW) 

บริษัทเปนบริษัทอันดับตนๆ ในประเทศไทยที่ออก Derivative Warrants (DW) ตั้งแตป 2553              

ในลักษณะเสนอขายผานระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Direct Listing) และในป 2562 บริษัทไดออก

เสนอขาย DW ท้ังหมดเปนจํานวน 130 ตัวโดยไดรับการตอบรับจากผูลงทุนดีพอสมควร  ท้ังน้ี บริษัทไดรับ

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดับ AA+ จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย)  

บริษัทใหความสําคัญกับการขยายฐานนักลงทุนในการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดยได             

มีการจัดทําเว็บไซต http://www.maybank-ke.co.th/dw42/ โดยลูกคาสามารถหาขอมูลเก่ียวกับตาราง

ราคารับซื้อคืนของ DW42 และขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธของบริษัทและใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธอ่ืนท่ีมีการซื้อขายไดจากเว็บไซตนี้ ทั้งนี้ ตารางราคารับซื้อคืนของ DW42 สามารถสราง

ความเชื่อมั่นใหกับลูกคาวา บริษัทมีระบบการดูแลราคา DW42 ใหถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทได

ประกาศกําหนดไว 

  2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

2.3.1 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

 ป 2546 บริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก จํานวน 463.86 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 

2,800 ลานบาท โดยจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 77,772,829 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงาน ผูมีอุปการคุณ และประชาชนท่ัวไป  

 ตอมา บริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกครั้งในป 2548 เพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท จํานวน 27,250,000 หนวย โดย
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อัตราการใชสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 7 บาท ซึ่งหากมีการใชสิทธิครบตาม

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะทําใหบริษัทมีทุนชําระแลวทั้งสิ้น 2,861,250,000 บาท และใบสําคัญ

แสดงสิทธิดังกลาว ไดมีการใชสิทธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ซึ่ง ณ วันสิ้นอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิดังกลาวมีการใชสิทธิแลวเปนจํานวนท้ังสิ้น 25,814,500 หนวย ซึ่งทําใหบริษัท มีทุนชําระแลวทั้งสิ้น ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 2,854,072,500 บาท  

สําหรับการจัดหาแหลงเงินในอนาคตนั้น เนื่องจากบริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงทําให

สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย อาทิ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การหาแหลงเงินทุนผานเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ เปน

ตน อันเปนแหลงเงินท่ีมีตนทุนตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ัวไป 

 2.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 ในป 2559 บริษัทมีการกูยืมเงินจาก Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเปนผูถือหุน                

รายใหญของบริษัทในรูปแบบของเงินกูดอยสิทธิ เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัทและรองรับการใหกูยืม

เงินเพื่อซื ้อหลักทรัพยที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงคางจํานวน 992               

ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 บริษัทไมมียอดเงินกูยืมคงคางกับผูถือหุนรายใหญ

แตอยางใด 

2.3.3 การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธ ิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562, 2561 และ 2560บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอ

หนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (NCR) คิดเปนรอยละ 33.90 , 42.20 และ 24.47  

ตามลําดับ ซึ่งเกินกวาอัตราข้ันตํ่าท่ีรอยละ 7 ตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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สวนที่ 1-1.02 ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                            (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

3. ปจจัยความเส่ียง 

 3.1 ความเสี่ยงจากการท่ีรายไดของบริษัทอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความผันผวนของ 

                      เศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนท้ังในและตางประเทศ 

ในป 2562 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันของ SET เทากับ 45,986.99 ลานบาท ลดลงจากใน              

ป 2561 รอยละ 9.10 แตมีอัตราคานายหนาเฉลี่ยลดลง เนื ่องจากธุรกิจสวนเพิ่มของมูลคาในตลาด                

หลักทรัพยสวนมากเปนธุรกิจที่มีอัตราคานายหนาตํ ่า และ สภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยที่มี           

ความรุนแรงมากขึ้น เปนผลใหบริษัทมีรายไดคานายหนาทั้งสิ้น 1,421.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 19                   

จากป 2561 จากสภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับมหภาค รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุนของไทย ไดรับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจโลกและสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนซึง่เปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ

ของโลกและเปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทย โดยทั้งสองปจจัยดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอภาคการ

สงออกและการทองเท่ียวของไทย 

 อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวโดยการใหผลตอบแทนแก

เจาหนาท่ีการตลาด บางสวนในรูปแบบแปรผันกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อ

ควบคุมตนทุนคงท่ีของบริษัท และพยายามขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นโดยเนนทั้งลูกคาสถาบันและลูกคา

ท่ัวไป รวมถึงการสรางรายไดจากการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินประเภทตางๆ เชน การออกและ

เสนอขายหลักทรัพย ตราสารหนี้ การควบรวมกิจการ การเขาครอบงํากิจการ การศึกษาความเปนไปได

ของธุรกิจใหมๆ  การประเมินมูลคากิจการ และรายไดคาธรรมเนียมจากการจัดจําหนายหลักทรัพย  

ตลอดจนการหาแหลงรายไดอ่ืนๆ อาทิ การประกอบธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย การออกและเสนอขาย

ตราสารอนุพันธ เปนตน  

 3.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยซึ่ง

เปนรายไดหลักของบริษัท และตั้งแตท่ีตลาดหลักทรัพยเปดใหมีการคิดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย

เปนแบบเสรี ทําให ธุรกิจหลักทรัพยมีการแขงขันในดานคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยบริษัทไดพยายามที่จะพัฒนาดานคุณภาพและขยายการใหบริการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต

มากข้ึน แมวาจะมีอัตราคาธรรมเนียมการซื้อขายที่ตํ่ากวาอัตราคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยทั่วไป 

เน่ืองจากเปนชองทางการลงทุนที่เปนที่สนใจของนักลงทุนจํานวนมาก (ในป 2562 บริษัทมีคาธรรมเนียม

ซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตคิดในอัตรารอยละ 91.13 ของอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายทั่วไป) ทั้งนี้ 

บริษัท มีนโยบายเนนการใหบริการดานคุณภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคาของบริษัท พรอมท้ังขยายฐานลูกคาที่

มีอยูในปจจุบัน โดยการเพ่ิมคุณภาพของงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานการใหบริการและ

การใหคําแนะนําแกลูกคา รวมท้ังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ให

ใชการคิดคาธรรมเนียมแบบตอรองอยางเสรี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 เปนตนมา 
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สวนที่ 1-1.03 ปจจัยความเส่ียง                                                                                                        (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 
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 สําหรับธุรกิจดานวาณิชธนกิจซึ ่งปจจุบันมีการแขงขันมากเชนกันทั้งในดานการใหบริการ และอัตรา

คาธรรมเนียมในการใหบริการ บริษัทเนนการใหบริการที ่หลากหลาย เชน การออกและเสนอขาย

หลักทรัพย การใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การจัดหาแหลงเงินทุน การควบรวมกิจการ การ

ครอบงํากิจการ การประเมินมูลคากิจการ ฯลฯ โดยเนนที่คุณภาพของการใหบริการ บริษัทมีการพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากรทางดานวาณิชธนกิจอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของบริษัทสามารถ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพแกลูกคาไดอยางตอเน่ือง 

 นอกจากน้ี บริษัทยังไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา พ.ศ. 2546 บริษัท ไดผานการคัดเลือกใหเปนสมาชิกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และไดผานการคัดเลือกใหเปน

สมาชิกของ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing House: TCH) เพ่ือประกอบ

ธุรกรรมการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งไดเริ่มเปด

ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน 2549 เปนตนมา ซึ่งทําใหบริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกรรมการ

เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ิมเติมอีกทางหน่ึง 

  3.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคารายใหญหรือนอยราย 

 ในป 2561 และป 2562 บริษัทมีสัดสวนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของกลุมลูกคารายใหญ 10 อันดับ

แรก คิดเปนรอยละ 37.62  และ 40.81 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัทตามลําดับ หาก

บริษัทตองสูญเสียลูกคารายใหญดังกลาวไปจะกระทบรายไดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยของกลุม

ลูกคารายใหญดังกลาวคิดเปนรอยละ 10.34 และ 12.07 ของรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยรวมของบริษัท ในป 2561 และป 2562 ตามลําดับ อยางไรก็ตามลูกคารายใหญดังกลาวได

รวมถึงบริษัทในกลุมบริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งมีสัดสวนรายไดรอยละ 8.10 และ10.90 

ของรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัท ในป 2561 และป 2562 ตามลําดับ 

เนื่องจาก บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนใหญของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาสในการ

สูญเสียลูกคารายดังกลาวนอยมาก อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิงมูลคาการซื้อ

ขายหลักทรัพยจากลูกคารายใหญ บริษัทจึงเนนการเพิ่มจํานวนลูกคารายยอยเพื่อกระจายฐานลูกคาให

กวางขึ้น โดยป 2561 บริษัทมีการเปดบัญชีเพิ่มจํานวน 5,146 ราย และ  ป 2562 บริษัทมีการเปดบัญชี

เพิ่มจํานวน 3,531 ราย โดยป 2562 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากกลุมลูกคารายบุคคลประมาณรอยละ 

76.05 และลกูคาสถาบันและตางประเทศประมาณรอยละ 23.95 นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดจากธุรกิจ

วาณิชธนกิจ ซึ่งมีสวนชวยใหบริษัทมีชองทางในการหารายไดเพิ่มขึ้น โดยไมตองพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจ

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพียง อยางเดียว  
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 3.4 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคาหรือผิดนัดชําระการวาง 

        หลักประกันของลูกคาสําหรับการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาและความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยรวม 12,855.31 ลานบาท ประกอบดวยลูกหนี้

ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 1,587.34 ลานบาท ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 11,145.39 ลานบาท 

ลูกหน้ีใหยืมหลักทรัพย 42.39 ลานบาท และลูกหน้ีอ่ืน 249.12 ลานบาท โดยบริษัท มีดอกเบี้ยคางรับรวม 

64.35 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 17.88 ลานบาท ทั้งนี้ 

บริษัทไดจําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 

263.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.05 ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนารวม ซึ่งเปน

หน้ีดอยคุณภาพท่ีเกิดข้ึนจากลูกหน้ีของบริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด กอนการเขามาถือหุนของบริษัท 

เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ในป 2541 จํานวน 255.48 ลานบาท หนี้จํานวนนี้บริษัทไดพยายาม

ติดตามเรียกเก็บหน้ีทุกรายใหเร็วท่ีสุด โดยหากไมสามารถประนีประนอมเรียกชําระหนี้ได ก็จะดําเนินการ

ฟองรองตอศาลเพ่ือดําเนินการตอไป และเปนหน้ีท่ีเกิดจากลูกหนี้ของบริษัทภายหลังการเขามาถือหุนของ 

บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด จํานวน 9.27 ลานบาท   

สําหรับหนี้ดอยคุณภาพ จํานวน 263.76 ลานบาท ดังกลาวขางตนนั้นประกอบดวยลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวา

มาตรฐานและลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจํานวน 12.14 ลานบาท และ 251.62 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีการ

ตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 251.62 ลานบาท โดยไดตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับ

ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 

สําหรับธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น บริษัทมีความเสี่ยง

จากการที่หลักประกันของลูกคาอาจไมพอเพียงในการชําระหนี้สินที่มีตอสํานักหักบัญชี ดังนั้น บริษัทใน

ฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนามีหนาที่ในการเรียก และติดตามเก็บหลักประกันดังกลาวของ

ลูกคา เพื ่อมาชําระหนี้อันเกิดมาจากผลการขาดทุนของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผดินัดชําระเงินคาซื้อหลักทรัพย หรือผิดนัด

ชําระการวางหลักประกันของลูกคาสําหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาและความเสี่ยงอันเกิดจาก

หน้ีสูญ โดยใหความสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเพ่ือใหไดลูกคาที่มีคุณภาพ และกําหนดวงเงินซื้อ

ขายหลักทรัพยและวงเงินในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหเหมาะสมตามหลักประกัน ฐานะ

การเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ สภาพคลอง และประสบการณการลงทุนของลูกคา รวมทั้งมีการ

ทบทวนสถานะของลูกคาและควบคุมการใชวงเงินอยางใกลชิด  

อนึ่งนโยบายของบริษัท ในแงของการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนามีการดําเนินการท่ีรัดกุมและติดตามผลอยางตอเน่ือง สําหรับลูกคาสถาบัน บริษัทจะมีการประเมิน

สถานะทางการเงินของลูกคาสถาบันท้ังสถาบันในประเทศและสถาบันตางประเทศอยางใกลชิด หากลูกคา

ประสบปญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคลอง บริษัทมีสิทธิท่ีจะพิจารณาปรับเปลี่ยนลดวงเงินการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนา ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือจํานวนเงินวางหลักประกัน ปรับลดสถานะ การถือครอง

สูงสุดท่ีลูกคาถือครองอยูได สําหรับลูกคาบุคคล บริษัทจะมีการพิจารณาสถานะทางการเงินของลูกคาอยาง 
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สมํ่าเสมอ และจะติดตามลูกคาที่ถูกเรียกใหเติมหลักประกันเพิ่ม หรือลูกคาที่ถูกบังคับปดสถานะสัญญา

อยางใกลชิด 

  3.5 ความเสี่ยงจากการใหกูยืมเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย (Margin Account) ในระบบ Credit Balance 

ในการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ได 

เฉพาะกรณีที่มูลคาของหลักทรัพยที่เปนหลักประกันลดลงจนตํ่ากวายอดหนี้ที่มีอยู ซึ่งโดยปกติแลวจะไม

เกิดขึ้นเนื่องจากลูกคาในระบบ Credit Balance จะตองดํารงสัดสวนของหลักประกันกับยอดหนี้ 

(Maintenance Margin) ใหเปนไปตามเง่ือนไขของทางการและบริษัทกําหนด ถาสัดสวนดังกลาวตกลงไป

ตํ่ากวาอัตราที่กําหนด บริษัทมีขั้นตอนในการ Call Margin และ Force Sell ตามลําดับ แตทั้งนี้อาจมี

เหตุการณผิดปกติที่ทําใหราคาหลักทรัพยที่เปนหลักประกันลดตํ่าลงอยางรวดเร็วเกินกวาระบบการดํารง

สัดสวนของหลักประกันกับยอดหน้ี (Maintenance Margin) จะจัดการได ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายในการ

บริหารความเสี่ยงในสวนนี้โดยกําหนดกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมในการคัดเลือกและกําหนด Initial 

Margin สําหรับหลักทรัพยท่ีอนุญาตใหซื้อหรือจํานําไดในบัญชีมารจิ้น แตทั้งนี้บริษัทจะไมอนุญาตใหลูกคา

ซื้อหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงดวยเงินกู นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดเพดานสูงสุดในการกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพยของลูกคาแตละรายสําหรับหลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงอีกดวย 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมูลคาลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2560    

ป 2561 และป 2562  มีมูลคาเทากับ 11,586.01 ลานบาท  11,904.77 ลานบาท  และ 11,145.39              

ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมูลคาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณการซื้อ

ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ในแตละชวงเวลาดังกลาว ซึ ่งในชวงที่มีปริมาณลูกหนี้เพิ ่มสูงขึ้น                

ทางบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวเปนอยางดี แตท้ังน้ี บริษัทไดมีมาตรการเพื่อปองกันความเสี่ยงใน

ระบบ Credit balance ตามที่ไดอธิบายไวในวรรคกอน ดวยความรัดกุมและรอบคอบ ซึ่งที่ผานมาบริษัท 

ไมเคยมีปญหาท่ีมีนัยสําคัญจากการใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยในระบบดังกลาวแตอยางใด 

 3.6 ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบงานคอมพิวเตอร 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทจาํเปนตองพึ่งพาระบบงานคอมพิวเตอรอยางมาก ทางบริษัทก็ไดทําการศึกษา

วิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อใหทราบถึงงานบริการที่สําคัญซึ่งจะทําใหสามารถระบุระบบงาน

คอมพิวเตอรท่ีสําคัญท่ีบริษัทจะตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษ 

บริษัทไดออกแบบใหระบบงานคอมพิวเตอรท่ีสําคัญ ใหมีเสถียรภาพและความทนทานจากปญหาตางๆ ใน

หลายๆทางดังน้ี 

• ใหมีการสํารองขอมูลของระบบงานท่ีสําคัญทุกๆ วัน 

• อุปกรณท่ีสําคัญไดจัดใหมีอุปกรณสํารองท่ีพรอมทํางานตลอดเวลาเพ่ือใหมีความพรอมใชงานสูง 

• การติดตั้งระบบงานสําคัญใหพรอมใชงานไดที่ศูนยคอมพิวเตอรสํารองและไดมีการทดสอบการกู

ระบบงานสําคัญท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารองอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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• ใหมีวงจรสํารอง สําหรับการเชื่อมตอทางเครือขาย (Data Network) จากผูใหบริการรายอื่น เพื่อลด

ความเสี่ยงจากปญหาท่ีอาจจะเกิดกับผูใหบริการรายใดรายหน่ึง 

  3.7 ความเสี่ยงจากการจัดจําหนายหลักทรัพย 

การใหบริการดานการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยมีความเสี่ยงในกรณีที่

บริษัทไมสามารถจัดจําหนายหลกัทรัพยไดหมดตามท่ีรับประกันการจําหนายไวได เน่ืองจากอาจอยูในชวงท่ี

นักลงทุนไมมีความมั่นใจตอภาวะการลงทุน และความผันผวนของภาวะตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย 

เปนตน ทําใหตองรับหลักทรัพยท่ีเหลือเขาบัญชีบริษัท และบริษัทอาจตองรับภาระผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 

หากภายหลังหลักทรัพยดังกลาวราคาตํ่ากวาที่บริษัทไดรับประกันการจําหนายไว อยางไรก็ตามที่ผานมา

บริษัทจะทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของบริษัทผูเสนอขายหลักทรัพยและพิจารณาความ

สนใจของลูกคาหรือนักลงทุน โดยจะรับประกันการจําหนายในหลักทรัพยที่พิจารณาแลวเห็นวามีความ

เสี่ยงตํ่าจากการจัดจําหนายไมหมด รวมทั้งในบางกรณีที่เปนจํานวนที่มีนัยสําคัญจะตองนําเสนอตอ

คณะกรรมการการรับประกันการจําหนาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนการรับประกันการจําหนาย ท้ังน้ีในดาน

การจดัจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมทั้งการเปนที่ปรึกษาทางการเงินนั้น บริษัทใหความสําคัญ

อยางมากในการคัดเลือกลูกคา โดยจะทําการประเมินลูกคาในเบื้องตนกอนพิจารณารับงาน รวมทั้งได

กําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูลของลูกคา (Due Diligence) อยางรัดกุม ตลอดจนการจัดให

บุคลากรมีการพัฒนาความรู และความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื ่อ

ใหบริการแกลูกคาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

  3.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผิดพลาดหรือโดยมิชอบของบุคลากร 

ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจท่ีตองอาศัยช่ือเสียงและความไววางใจจากลูกคาเปนสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

ซึ่งบุคลากรของบริษัทจะตองมีการติดตอกับลูกคาหรือเกี่ยวของกับขอมูลที่สําคัญของลูกคาเปนสําคัญ       

หากบุคลากรของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของลูกคา หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของ

บริษัท หรือปฏิบัติหนาที่เกินกวาอํานาจของตน หรือบุคลากรของบริษัทสงขอมูลการซื้อขายใหลูกคา

ผิดพลาด รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่กอใหเกิดความเสียหายแกลูกคา บริษัทอาจไดรับผลกระทบทางดาน

ช่ือเสียงของบริษัท และความไววางใจของลูกคา รวมไปถึงความรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

 

นอกจากน้ีการปฏิบัติหนาท่ีในบางกรณีของบุคลากรของบริษัท อาจเปนการละเมิดกฎเกณฑหรอืขอกําหนด

ตางๆ ที่เกี ่ยวของ ซึ ่งอาจทําใหบริษัทตองเสียคาปรับในจํานวนสูงหรือถูกยกเลิกใบอนุญาต หรือถูก

ดําเนินคดีตามกฎหมายซึ ่งจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท                

อยางไรก็ตามบริษัท ไดใหความสําคัญตอความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทไดกําหนดระเบียบ ขั้นตอน และ

วิธีการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน อีกท้ังมีการตรวจสอบการทํางานของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการ

กําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนตอความผิดในระดับตางๆ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน นอกจากน้ี บริษัทมีการดําเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสมกับบุคคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ผิด และ/

หรือ โดยมิชอบตลอดจนเพิ่มมาตรการตรวจสอบและการกํากับดูแลเพื่อปองกันมิใหมีการเกิดปญหา

ลักษณะเดิมอีกตอไป 
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 3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกําหนดที่เขมงวดและการ

กํากับดูแลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที ่อยู ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ การกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากกฎเกณฑ 

กฎหมายรวมท้ังการกํากับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลกระทบตอการแขงขัน ตนทุนทางการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยเปนแบบเสรี การควบคุมหรือ

เขมงวดในการปลอยเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้หากบริษัทไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝาฝน 

กฎเกณฑตางๆ หรือประมาทเลินเลอ บริษัทอาจถูกภาคทัณฑ หรือถอนใบอนุญาตได นอกจากนี้บริษัทอาจ

มีความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ เชน ตองดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามเกณฑขั้นตํ่า

ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัทมีฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance) ท่ีคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว รวมท้ังควบคุมดูแลและตรวจสอบหนวยงาน

ตาง ๆ ภายในบริษัทใหปฏิบัติตามกฎเกณฑปจจุบันและคอยแจงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและ

กฎเกณฑตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตแกผูท่ีเก่ียวของ  

ทั้งนี้ จากการเขาตรวจของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ประจําป 2561 ผลสรุปออกมา                  

กลางป 2562  บริษัทไดรับการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง และมีการลงโทษปรับเปนเงิน

จํานวน 1,773,000 บาท จากสํานักงาน ก.ล.ต.  เนื่องดวยบริษัทกําหนดขั้นตอนการทํา KYC / CDD 

ยังไมรัดกุม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ และถูกปรับเปนเงินจํานวน 1,050,000 บาท จากตลาด

หลักทรัพยฯ จากกรณีที่ลูกคาสถาบันมีการขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยในครอบครอง (Short 

Selling) 

3.10 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 

 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรดานการตลาดที่มีความรู ความชํานาญ   

อันเปนผลใหการแขงขันในการวาจางเจาหนาที่การตลาดที่มีคุณสมบัติดังกลาวก็ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่ตลาดเอื้อตอการลงทุนและบุคลากรที่มีประสบการณและความชํานาญใน

การประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีอยูจํากัด ทําใหเกิดการแยงชิงบุคลากรในสายงานตางๆ ทั้งนี้ หากมีการ

โยกยายบุคลากรท่ีสําคัญของบริษัท อาจสงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของการดําเนินธุรกิจและ

ผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดานบุคลากรทางการตลาด            

จึงสงเสริมใหมีสวัสดิการที ่ด ีและใหความสําคัญกับการฝกอบรมใหแกพนักงานเพื่อเพิ ่มพูนความรู

ความสามารถ 

 3.11 ความเสี่ยงจากการควบคุมและมีอิทธิพลในการบริหารงานโดยผูถือหุนรายใหญ 

ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนใหญในบริษัท โดยมีการ

ถือหุนคิดเปนรอยละ 83.25 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลวของบริษัท (ไมรวมหุนซื้อคืน) ซึ่งการที่ 

บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ถือหุนมากกวารอยละ 50 ทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถ

ควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดท้ังหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ี 
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ตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน รวมทั้งเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัท กําหนดใหตอง

ใชเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลในเรื่องท่ีผูถือหุนรายใหญเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา 

อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 3 ทาน จากกรรมการบริษัท จํานวน 6 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ทําหนาที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ 

รวมท้ังใหคําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท ใหมีความโปรงใสและถูกตอง อยางไรก็ตาม การท่ีบริษัทมี

สถานะเปนบริษัทยอยของ บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งส ที่มีบริษัท

หลักทรัพยซึ่งมีความชํานาญและเปนที่รูจักในธุรกิจหลักทรัพยในตางประเทศ และมีสาขาทั้งในภูมิภาค

เอเชีย ยุโรป และอเมริกา จึงทําใหบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคา นักลงทุน และบุคคลทั่วไปถึงความ

ชํานาญในธุรกิจหลักทรัพยเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม เมื่อป 2554 บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ 

โดย Maybank IB Holdings Sdn Bhd ซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคารเมยแบงก (Malayan Banking 

Berhad) ประเทศมาเลเซีย ไดทําการซื้อหุนและทําคําเสนอซื้อหุนท้ังหมดของบริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮล

ดิ้งส จํากัด ทําใหปจจุบัน Maybank IB Holdings Sdn Bhd ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของบริษัท      

เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังไมมีผลกระทบตอนโยบายการบริหารและ

บุคลากรของบริษัทแตอยางใด 

 3.12 ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณฉุกเฉิน 

บริษัทไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสํานักงาน

สาขาและผูใชบริการ โดยไดมีการวางแผนการปองกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย และไดจัดใหมีการ

ทําประกันภัยซึ่งคุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยตางๆ รวมท้ังภัยธรรมชาติ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

โดยปจจุบันมีวงเงินคุมครองรวมกันกวา 970 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีแผนฉุกเฉิน (BCP) และศูนยสํารองเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่ตอเนื ่อง                               

กรณีเกิดเหตุการณท่ีอาจกระทบตอการทํางานตามปกติ โดยไดกําหนดใหสาขาบางแคเปนสถานปฏิบัติงาน

สํารองและมกีารจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรลงระบบโปรแกรมตางๆ ท่ีจําเปนพรอมท้ังจัดใหมีทรัพยากร

ข้ันตํ่าท่ีจําเปนสําหรับการใชงานในทันที ตลอดจนมีการทดสอบแผนฉุกเฉินโดยจําลองเหตุการณตางๆ เปน

ประจําทุกป 

 

 3.13 ปจจัยความเสี่ยงของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

  3.13.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

  ก. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาซ้ือขายของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
 

I. อุปสงคและอุปทานของตลาด 

 ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธในขณะน้ันกลาวคือ ในการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยฯซึ่งมี

ผูซื้อและผูขายเปนจํานวนมากผูซื้อและผูขายแตละรายจะทําการสงคําสั่งซื้อขาย โดยวิธีการ 
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และการตัดสินใจที่แตกตางกัน ซึ่งจะมีแรงผลักดันและสงผลตอราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ ณ ขณะน้ันๆ ได 
 

II. ปจจัยท่ีสงผลตอราคาใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธ  

 ราคาสินทรัพยอางอิง 

การเปลีย่นแปลงของราคาสินทรัพยอางอิงจะสงผลตอราคาใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธ

ดังน้ี  

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant)  

หากราคาสินทรัพยอางอิงปรับตัวสูงข้ึนราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมีมูลคา

สูงขึ้นตาม ในทางกลับกันหากราคาสินทรัพยอางอิงปรับตัวลดลงราคาใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธจะมีมูลคาลดลง 

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) 

หากราคาสินทรัพยอางอิงปรับตัวสูงข้ึน ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมีมูลคา

ลดลง ในทางกลับกันหากราคาสินทรัพยอางอิงปรับตัวลดลง  ราคาใบสําคัญแสดง

สิทธิอนุพันธจะมีมูลคาสูงข้ึน 
 

 ราคาใชสิทธิ 

การเปลีย่นแปลงของราคาใชสิทธิจะสงผลตอราคาใบสําคัญแสดงสทิธิอนุพันธดังน้ี  

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) 

หากราคาใชสิทธิปรับตัวสูงข้ึนราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมีมลูคาลดลง 

ในทางกลับกันหากราคาใชสิทธิปรบัตัวลดลง ราคาใบสําคญัแสดงสทิธิอนุพันธจะมี

มูลคาสูงข้ึน 

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) 

หากราคาใชสิทธิปรับตัวสูงขึ้น ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมีมูลคาสูงขึ้น 

ในทางกลับกันหากราคาใชสิทธิปรับตัวลดลง ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมี

มูลคาลดลง 

 

 ความผันผวนของผลตอบแทนของสินทรัพยอางอิง 

 ความผันผวน คือความไมแนนอนในการเปลี่ยนแปลงในทิศทางราคาของสินทรัพย 

ดังน้ันสินทรัพยอางอิงท่ีมีความผันผวนมากโอกาสท่ีราคาสนิทรัพยอางอิงจะปรับตวัสูงข้ึน

หรือลดลงก็จะมากข้ึนตาม ซึ่งจะสงผลใหนักลงทุนมีโอกาสไดกําไรจากมูลคาเงินสดสวน

ตาง หรือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธสูงขึ้น กลาวคือ มูลคาของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีมูลคาสูงข้ึนเมื่อความผันผวนเพ่ิมข้ึน และลดลงเมื่อความผัน

ผวนลดลง 
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 ระยะเวลาคงเหลือ 

เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีอายุจํากัดโดยจะแตกตางกันตามแตละรุนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนั้นๆ ดังนั้นหากระยะเวลาคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธมีระยะเวลานาน โอกาสท่ีราคาหลักทรัพยอางอิงจะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงก็จะมี

มากขึ้นตาม ซึ่งจะสงผลใหนักลงทุนมีโอกาสไดกําไรจากมูลคาเงินสดสวนตางหรือจาก

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธสูงข้ึน กลาวคือ มูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธที่มีระยะเวลาคงเหลือมากกวา จะมีมูลคาสูงกวามูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอยกวา ในกรณีท่ีลักษณะจําเพาะอื่นๆ เชน ราคาใชสิทธิ 

เปนตน เหมือนกัน 

 

 อัตราดอกเบ้ีย 

อัตราดอกเบ้ียไรความเสี่ยงจะสงผลตอราคาใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธดังน้ี 

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) 

เนื่องมาจากการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทสิทธิในการซื้อใชเงินซื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธินอยกวาการซื้อหุนอางอิงโดยตรง ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไรความ

เสี่ยงสูงข้ึน  คาเสียโอกาสในการซื้อหุนโดยตรงก็จะมากข้ึน  ดังน้ัน ผูลงทุนยินดีจะ

จายคาซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทสิทธิในการซื้อในราคาแพงขึ้น จึงทําให

ใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทสิทธิในการซื้อมีมูลคามากขึ้น และถาอัตราดอกเบี้ยไร

ความเสี่ยงตํ่าลง มูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะลดลง   

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) 

เน่ืองมาจากการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทสิทธิในการขาย  โดยท่ัวไปหากอัตรา

ดอกเบ้ียไรความเสี่ยงสูงข้ึน ก็เปรียบเสมือนวา มูลคาปจจุบันของราคาใชสิทธิจะลด

ตํ่าลง ซึ่งเปรียบเสมือนการขายลวงหนาผานการใชสิทธิแบบสิทธิในการขาย จะทํา

ใหไดยอดขายลวงหนาลดลง ดังนั้น มูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทสิทธิใน

การขายจะมีมูลคาลดลง และถาอัตราดอกเบี้ยไรความเสี่ยงตํ่าลง มูลคาใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธจะเพ่ิมข้ึน   

 

 เงินปนผลหรือผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพยอางอิง 

การจายเงินปนผลของหลักทรัพยอางอิงหรือผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย

อางอิง ยอมจะสงผลใหราคาหลักทรัพยอางอิงหรือสินทรัพยอางอิงปรับตัวลดลง ซึ่งหาก

มีการปรับสิทธิจากการจายเงินปนผลหรือผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพยอางอิง

เต็มจํานวน จะไมสงผลกระทบตอมูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตาม

รางขอกําหนดสิทธิฉบับหลัก อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีการกําหนดใหแตกตางไปจากราง

ขอกําหนดสิทธิหลัก หรือไมไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิหลัก กลาวคือ ไมมีการปรับ

สิทธิ หรือมีการปรับสิทธิเพียงบางสวน เชน การปรับสิทธิเฉพาะกรณีเงินปนผลพิเศษ 

เปนตน จะสงผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังน้ี 
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o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) 

เมื่อราคาหลักทรัพยอางอิง หรือสินทรัพยอางอิงปรับตัวลดลง ราคาใบสําคัญแสดง

สิทธิอนุพันธจะมีมูลคาลดลงตาม   

o ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) 

เมื่อราคาหลักทรัพยอางอิงหรือสินทรัพยอางอิงปรับตัวลดลง ราคาใบสําคัญแสดง

สิทธิอนุพันธจะมีมลูคาสูงข้ึน 
 

 ข. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

การซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยฯ น้ันจะมีผูดูแลสภาพคลอง (Market  

Maker) ทําหนาท่ี เพ่ือใหผูลงทุนสามารถซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไดเมื่อตองการ โดย

ผูดูแลสภาพคลองจะทําหนาที่ตามขอกําหนดของผูดูแลสภาพคลอง ทั้งนี้ขอกําหนดของผูดูแล

สภาพคลองจะแตกตางกันขึ้นอยูกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธแตละราย และใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธแตละรุน นักลงทุนสามารถศึกษาขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลสภาพ

คลองวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดหรือไม จากขอมูลผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่

เผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ค. ความเสี่ยงจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

I. ในกรณีท่ีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธเปนการใชสิทธิแลวไดรับเงินสดสวนตาง

สุทธิ 

หากไมไดกําหนดเปนกรณีอ่ืน การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธทุกกรณีจะเปนการใช

สิทธิอัตโนมัติ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะไดรับชําระเงินสดสวนตางสุทธิจากผูออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หากมูลคาเงินสดสวนตางสุทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ               

มีสิทธิไดรับตามขอกําหนดสิทธิ หลังจากหักคาใชจายในการใชสิทธิมีจํานวนมากกวาศูนย  

อยางไรก็ดี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธควรตองสอบถามบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพยของตนเอง ถึงคาใชจายเพ่ิมเติมจากการใชสิทธิที่เรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพย

ที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง เพราะอาจเกิดความเสี่ยงที่มูลคาเงินสดสวนตาง

สุทธิไมเพียงพอกับคาใชจายเพิ่มเติมจากการใชสิทธิที่เรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพยที่เปน

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยของตนเองได (ถามี) นอกจากน้ัน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธยัง

มีภาระจะตองนํามูลคาเงินสดสวนตางที่เกิดขึ้นไปคํานวณเปนรายไดเพื ่อเสียภาษีประจําป  

อยางไรก็ดี หากนักลงทุนขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธออกไปในตลาดหลักทรัพยกอนสิ้นวัน

ซื้อขายวันสุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  นักลงทุนจะไมมีภาระภาษีเกิดขึ้นเพราะมิได

มีการใชสิทธิอัตโนมัติ 
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II. ในกรณีท่ีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธเปนการใชสิทธิแลวมีการสงมอบหรือรับ

มอบสินทรัพยอางอิง 

เน่ืองจากในกรณีน้ีจะไมมีการใชสิทธิอัตโนมัติ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะเปนผูตัดสินใจ

ในการเลือกท่ีจะใชสิทธิหรือไมใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธควรตองสอบถามบริษัท

หลักทรัพยท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง ถึงคาใชจายจากการใชสิทธิที่เรียกเก็บ

จากบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง รวมถึงตองพิจารณาคาใชจาย

จากการใชสิทธิอ่ืน ๆ เชน คาธรรมเนียมการใชสิทธิ รวมถึงคาธรรมเนียมในการสงมอบหรือรับ

มอบสินทรัพยอางอิง (ถามี) ประกอบการตัดสินใจในการใชสิทธิ 

  3.13.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากบริษัทอางอิง/หลักทรัพยอางอิงหรือดัชนีหลักทรัพยอางอิง 

 ก. การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ (การปรับอัตราการใชสิทธิตอหนวย และ/หรือ

 ราคาใชสิทธิ) 

ในกรณีบริษัทผูออกหลักทรัพยอางอิง (“บริษัทอางอิง”) ดําเนินการบางอยาง (Corporate 

Action) ท่ีสงผลกระทบตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

จะทําการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธน้ัน จากกรณีดังตอไปน้ีตามท่ีกําหนดในขอกําหนดสิทธิ 

   การจัดสรรหุนใหมใหผูถือหุนเดมิของบริษัทอางอิง 

   การจายหุนปนผลของบริษัทอางอิง 

   การจายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัทอางอิง 

  การเปลีย่นแปลงมลูคาหุนโดยการแบงแยกหุน หรือ การรวมหุน ของบริษัทอางอิง 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่เปนการใชสิทธิแลวมีการสงมอบหรือรับมอบหลักทรัพยอางอิง อาจมีขอ

กําหนดใหมีการสงมอบหรือรับมอบหลักทรัพยเปนจํานวนหนวยการซื้อขายข้ันตํ่าได 

ข.     การหยุดการคํานวณดัชนหีลักทรัพยอางอิง/การถูกระงับหรือหยุดการซ้ือขายขอ 

หลักทรัพยอางอิง และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

ในกรณีท่ีมีการหยุดการคํานวณดัชนีหลักทรัพยอางอิง หรือหลักทรัพยอางอิงถูกระงับหรือหยุด

การซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะถูก

ระงับหรือหยุดการซื้อขายตามการหยุดการคํานวณดัชนีหลักทรัพยอางอิง หรือการถูกระงับหรือ

หยุดการซื้อขายของหลักทรัพยอางอิงในชวงเวลาเดียวกันน้ัน 

 ค. การเพิกถอนหลักทรัพยอางอิงจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ในกรณีที ่มีการเพิกถอนหลักทรัพยอางอิงออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ กอนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธโดยคําสั ่งของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทอางอิง ทางผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะทํา 
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การเลื่อนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสทิธิอนุพันธเขามา ซึ่งจะสงผลใหอายุคงเหลือของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธลดลง และจะสงผลใหมูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธลดลง เชน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีการชําระเงินตามสวนตางของราคา (Cash Settlement) จะทํา

การเลื ่อนวันครบกําหนดอายุเขามาเปนวันทําการที่สี่ (4) กอนวันทําการซื้อขายสุดทายของ

หลักทรัพยอางอิงตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ  
 

 ง. การชําระบัญชีของบริษัทอางอิง 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทอางอิงมีมติใหเลิกบริษัทอางอิง หรือแตงตั้งผูชําระบัญชี 

หรือศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดใหเลิกบรษัิทอางอิง หรือใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

 

 กรณีใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ประเภทสิทธิในการซ้ือ (Call Warrant)  

ก) ใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไมสามารถ

นําไปใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ไดอีก  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ 

จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู ถือหุนของบริษัทอางอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาล

กําหนดหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี 

ข) ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะดําเนินการแจงไปยังผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธฯ ใหทราบถึงการยกเลิกดังกลาวโดยเร็วภายหลังจากการยกเลิกนั้น และ

เปดเผยขอมูลตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ  

 กรณีใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant)  

ก) ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะประกาศแจงราคายุติธรรมของหลักทรัพยอางอิง

ใหผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ทราบภายในหาสิบ (50) วันหลังจากวันที่ที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัทอางอิงมีมติใหเลิกบริษัทอางอิง หรือแตงตั้งผูชําระบัญชี หรือ

ศาลมีคําสั่งท่ีถึงท่ีสุดใหเลิกบริษัทอางอิง หรือใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ข) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทําโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยูใน

บัญชีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกลาวตองถูกจัดทําขึ้น

ไมเกินกวาหาสิบ (50) วันกอนวันที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ประกาศแจง

ราคายุติธรรม โดยถือวาราคายุติธรรมคือราคาอางอิง  

  ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะชําระเงินสดสวนตางสุทธิ (ถามี) ใหผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิอนุพันธฯ  โดยชําระเขาบัญชีธนาคารของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ หรือเปน

เช็คระบุช่ือขีดครอมสั่งจายใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ท่ีมีรายช่ือตามสมุดทะเบียน 

ณ วันใชสิทธิอัตโนมัติ และจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน ภายในเกา (9) วันทําการนับ

จากวันท่ีประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอางอิง แลวแตกรณี 
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  3.13.3 ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากเหตุการณขัดของในการชําระราคาและสงมอบ 

เหตุการณขัดของในการชําระราคา หมายถึง เหตุการณซึ ่งทําใหผู ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธไมสามารถชําระราคาและสงมอบสินทรัพยอางอิงให/รับมอบสินทรัพยอางอิงจากผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีใชสิทธิได  โดยเปนเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และไมไดเกิดจากความผิดของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

เชน การเกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือตางประเทศ หรือเหตุอื ่นใดที่มีผลทําใหไม

สามารถซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือหลักทรัพยอางอิงในตลาดหลักทรัพยฯ                     

ไดตามปกติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั่งพักการซื้อขายหลักทรัพยอางอิงไมวาดวย            

เหตุใด  มีขอกําหนดตามกฎหมายหรือคําสั่งของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอการซื้อ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและ/หรือท่ีมีผลกระทบตอการซื้อขายหลักทรัพยอางอิงจนทําให

ไมสามารถหาราคาอางอิงได 

ท้ังน้ี การเกิดเหตุการณขัดของในการชําระราคาไมถือเปนการระงับการใชสิทธิของผูถือใบสําคญั

แสดงสิทธิอนุพันธและไมถือเปนเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ  โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธจะดําเนินการชําระเงินสดสวนตางสุทธิตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ หรือ

สงมอบสินทรัพยอางอิงให/รับมอบสินทรัพยอางอิงจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ใชสิทธิ

ในกรณีที่เปนการใชสิทธิแลวมีการสงมอบ/รับมอบสินทรัพยอางอิงตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

ขอกําหนดสิทธิ 

  3.13.4 ความเสี่ยงดานความสามารถในการชําระเงินสดสวนตางสุทธิ การสงมอบหลักทรัพย 

  การชําระราคาใชสิทธิเมื่อรับมอบหลักทรัพยตามภาระผูกพันของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

  อนุพันธ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนตราสารที่เปนขอผูกพันตามสัญญาระหวางผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ และผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปน

ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีทรัพยสินเปนประกันบางสวนหรือไมมีทรัพยสินเปน

ประกันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมีฐานะเปนเจาหนี้ที่มีลําดับเดียวกับเจาหนี้ที่ไมมี

ประกัน และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระ

เงินสดสวนตางสุทธิ การสงมอบหลักทรัพย รวมถึงการชําระราคาใชสิทธิเมื่อรับมอบหลักทรัพย

ตามภาระผูกพันของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ท้ังน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธควร

ศึกษาถึงผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือ ฐานะทางการเงินและผลของการดําเนินงานของผูออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ระดับ ‘AA+ (tha)’ โดยให

แนวโนมอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยังคงอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่  

‘F1+(tha)’ การจัดอันดับเครดิตของบริษัทสะทอนใหเห็นถึงเครือขายธุรกิจนายหนาคา

หลักทรัพยในประเทศของบริษัทที่แข็งแกรงรวมทั้งการสนับสนุนจากบริษัทแม คือบริษัท                

เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ในประเทศสิงคโปร (“MKEH”) และการเขามา ถือหุนของ

กลุมธนาคาร เมยแบงก ประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ี บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจโดยใชกลยุทธท่ีมี 
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ความเสี่ยงตํ่า โดยสัดสวนการทําธุรกิจที่มีความเสี ่ยงสูงและมีความผันผวนมีคอนขางนอย                    

ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพของผลการดําเนินงานได แนวโนมอันดับเครดิตมี

เสถียรภาพของบริษัทมาจากความแข็งแกรงทางการตลาดและสถานะเงินทุนและสภาพคลองที่

ยังคงแข็งแกรงของบริษัท ความเสี่ยงตอการปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดจากสภาพตลาดทุน               

ท่ีออนแอกวาท่ีคาดไวหรือจากการขยายธุรกิจสวนใหญไปในธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูงข้ึน 
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  4.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 4.1  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (หรืออุปกรณ) ที่แสดงในงบการเงินมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 80.19 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพยสินทั้งหมดของ

บริษัทไมติดภาระผูกพันใดๆ รายละเอียดมีดังน้ี 

 

 รายละเอียดทรัพยสิน มูลคาตามบัญชสีุทธิ (บาท) 

1. สวนปรับปรุงอาคาร 16,524,922 

2. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 61,088,703 

3. 0สัญญาเชาการเงิน 2,574,788 

4. 1งานระหวางตดิตั้ง 5,461 

 2รวม 80,193,874 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไดแก ซอฟทแวรคอมพิวเตอร คาสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา เปนตน ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 26.17 ลานบาท 

 4.2  สัญญาเชา 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญาเชากับ บริษัท เซ็นทรลั 

เวิลด ทาวเวอร จํากัด ในการเชาอาคารสาํนักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ช้ัน 20-21 เลขท่ี 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญ  

นอกจากนี ้ บริษัทยังไดทําสัญญาเชาอาคารเพื ่อใชเปนที ่ต ั ้งส ํานักงานสาขาจํานวน 35 แหงทั ้งใน                               

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ดังมีรายละเอียดของสัญญาเชา 

ดังน้ี 

 

ลําดับ สํานักงานใหญ/สาขา สถานท่ีเชาโดยยอ จํานวนปท่ีเชา 

1.  สํานักงานใหญ อาคารส ําน ักงาน ด ิ  ออฟฟศเศส แอท 

เซ็นทรัล เวิลด ช้ัน 20-21 

3 

2.  พาหุรัด 

2.1 พ้ืนท่ีสํานักงาน 

2.2 หองเครื่องไฟฟา 

 

ดิโอลดสยามพลาซา  ช้ัน 3 

ดิโอลดสยามพลาซา  ช้ันใตดิน 

 

3 

3 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

 

ลําดับ สํานักงานใหญ/สาขา สถานท่ีเชาโดยยอ จํานวนปท่ีเชา 

3.  ลาดพราว 

3.1 หอง 1105,1106 

 

อาคารส ําน ักงาน ศ ูนย การคาเซ ็นทร ัล

ลาดพราว  ช้ัน 11 

 

3 

 3.2 หอง 4/9 (หองเครื่อง) อาคารส ําน ักงาน ศ ูนย การคาเซ ็นทร ัล

ลาดพราว  ช้ัน 4 

3 

4.  งามวงศวาน อาคารสํานักงาน เดอะมอลลงามวงศวาน 

ช้ัน 14 

3 

5.  ศรีนครินทร  425 อาคารศูนยการคาบ๊ิกซี                        

ซูเปอรเซน็เตอร ถ. ศรีนครินทร 

3 

6.  ญาดา  56 อาคารญาดา ช้ัน  5 ถ. สีลม 3 

7.  เอ็มโพเรียม อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร ช้ัน 14 3 

8.  สมุทรสาคร 88/118 ถ.ทาปรง ต.มหาชัย อ. เมือง 3 

9.  ทาพระ หางเดอะมอลลทาพระ ช้ัน 14 3 

10.  หาดใหญ 1,3,5 ถ. จุติอุทิศ 3  อ. หาดใหญ 3 

11.  ภูเก็ต 1ม1/1 ถ.ทุงคา อ. เมือง 3 

12.  เชียงใหม (1) อาคารสํานักงาน ช้ัน 2-3 ถ. วัวลาย 3 

13.  จันทบุรี 351/8 ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ. เมอืง 3 

14.  สุรินทร 134/5-6 ถ.หลักเมือง อ. เมือง 3 

15.  อุบลราชธานี 311 หมู 7 อาคารเซ็นทรัลพลาซา อ. เมือง 3 

16.  ลําปาง 319 ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา  

ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว อ. เมือง 

3 

17.  สุราษฎรธานี 216/3 หมู 4 ถ. ชนเกษม ต. มะขามเตี้ย 

อ. เมือง 

3 

18.  ซีคอนสแควร ช้ัน 1 อาคารศูนยการคาซีคอนสแควร 3 

19.  ฟวเจอรพารค รังสิต ศูนยการคา ฟวเจอรพารค รังสิต ช้ัน 1 3 

20.  ธนิยะ ช้ัน 20 อาคารธนิยะพลาซา ถ.สลีม 3 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
 
 

ลําดับ สํานักงานใหญ/สาขา สถานท่ีเชาโดยยอ จํานวนปท่ีเชา 

21.  บางแค ช้ัน 8 ศูนยการคาเดอะมอลล เขตบางแค 3 

22.  เชียงใหม (2) 201/3 ถ. มหิดล ต. หายยา 3 

23.  ปนเกลา 2302 ช้ัน 3 อาคารสํานักงานเซ็นทรัล  

ปนเกลา 

3 

24.  ชลบุรี 55/20 ซ.ลุงสอง หลังศูนยการคาเซนทรัล

พลาซา อ. เมือง 

3 

25.  สาทร 92/10 อาคารสาธรธานี 2 ช้ัน 7 บางรัก 3 

26.  นครราชสีมา 1242/2 ชั้น 7 อาคารสํานักงาน เดอะมอลล 

ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง 

3 

27.  ยะลา 18 ถ. สองพ่ีนอง ต. สะเตง อ. เมืองยะลา 3 

28.  แฟช่ัน ไอสแลนด  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ช้ัน BF  

ถ. รามอินทรา คันนายาว 

3 

29.  สีลม เลขท่ี 62 อาคารธนิยะ ช้ัน 4 สีลม 3 

30.  เดอะ ไนน (THE NINE) 999/3 เดอะไนน เนอเบอรฮูด เซ็นเตอร 

ช้ัน 3 ถ. พระราม 9 สวนหลวง 

3 

31.  วัชรพล 78/13 ซ. วัชรพล 2 ถ. รามอินทรา 3 

32.  แจงวัฒนะ 99/9 ช ั ้ น  14 อาคารเซ ็นทร ัลพลาซ  า                

แจงวัฒนะ ออฟฟต ทาวเวอร ถ. แจงวัฒนะ 

บางตลาด ปากเกร็ด 

3 

33.  ระยอง (2) TSK PARK ช้ัน 1 ถ. สุขุมวิท  

ต.พระเนิน อ.เมืองระยอง 

3 

34.  ขอนแกน 163/1-2 ถ. กลางเมือง อ. เมือง 3 

35.  นครสวรรค  1/15-16 ถ. สุชาดา ต. ปากน้ําโพ 3 

 
ท้ังน้ี หากสัญญาใดครบกําหนด บริษัทมีนโยบายท่ีจะตออายุการเชาออกไปอีกคราวละไมเกิน 3 ป  
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทท่ีมีธุรกิจเก้ือหนุนและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุงเนนที่จะ

ลงทุนในบริษัทซึ่งชวยสงเสริมใหบริษัทใหบริการไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปจจุบันบริษัทไมมี

เงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

  5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทไมมีคดีพิพาทที่มีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบ

อยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของ               

ผูถือหุนตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

            

 

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร(1) 

2. ดร. อารีพงศ ภูชอุม 

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

4. นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดนิ 

5. นายมนตร ีศรไพศาล 

6. นางฮามิดา บินติ มอรสิ 

7. นายโกะ สวี อ้ึง(2) 

หมายเหตุ: 
 (1) ลาออกมีผลต้ังแต 7 ส.ค. 2562 
 (2) เขาดํารงตําแหนงวันที่ 2 ต.ค. 2562 และ 

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกลต.  

วันที่ 15 ต.ค.2562 เปนตนไป  

 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวกวิดา วาสนาเรืองเดช 

 

สํานักงานใหญ 

999/9 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท 

เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 20-21 ถนนพระราม 1  

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ทะเบียนบริษัทมหาชน  

เลขท่ี บมจ. 0107545000314 

โฮมเพจบริษัทฯ 

www.maybank-ke.co.th 

โทรศัพท : 66 (0) 2658 6300 

โทรสาร :  66 (0) 2658 6301 
 

สาขา ประตูนํ้า 

เลขท่ี 553 อาคารพาลาเดียม อาคาร เอ  

ช้ัน 14 ถนนราชปรารภ ราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2250-6192 

โทรสาร   0-2250-6199 

*ปดสาขา 4 มิ.ย. 2562 

 

 
 

ผูสอบบัญชี  

บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 

1. นางนงลักษณ พุมนอย 

(ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4172) 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ 

(ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4499) 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสราง 

(ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5315) 

4.       นางสาวรตันา จาละ 

(ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3734) 

อาคารสํานักงาน เลครัชดาคอมเพล็กซ 

ช้ัน 33 193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกใหม เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 66 (0) 2264 0777 

โทรสาร : 66 (0) 2264 0789-90 

อีเมล: EY.Thailand@th.ey.com 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  

(ประเทศไทย) จํากัด  

เลขท่ี 93 ตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย อาคาร A ช้ัน 14 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท:    66 (0) 2009 9379 
 

สํานักงานของบริษัท 

 กรุงเทพและปริมณฑล 

สํานักงานใหญ 

เลขท่ี 999/9 อาคารสํานักงาน  

ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด  

ช้ัน 20-21 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2658-6300 

โทรสาร 0-2658-6301 

 สาขา ซีคอนสแควร 

เลขท่ี 55 อาคารศูนยการคา              

ซีคอนสแควร ช้ัน 3 

หอง 13057D-1 

ถนนศรีนครินทร หนองบอน  

ประเวศ กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท 0-2320-3600 

โทรสาร 0-2320-3610 
 

สาขา ญาดา 

เลขท่ี 56 อาคารญาดา ช้ัน 5 

ถนนสีลม สุริยวงศ บางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2632-8341 

โทรสาร 0-2632-8395 
 

สาขา ทาพระ 

เลขท่ี 129 อาคารสํานักงาน 

เดอะมอลลทาพระ ช้ัน 12  

ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน)     

ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท 0-2876-6500 

โทรสาร 0-2876-6531 

*ปดสาขา 20 ธ.ค. 2562 
 

สาขา ธนิยะ 

เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซา  

ช้ัน 20   ถนนสีลม สุรยิวงศ  

บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท  0-2231-2700 

โทรสาร  0-2231-2130 
 

สาขา บางแค 

เลขท่ี 275 หมู 1  

อาคารเดอะมอลลบางแค ช้ัน 8  

ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค 

กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท 0-2804-4235 

โทรสาร 0-2804-4251 

    6. ขอมูลท่ัวไปและ 

       ขอมูลสําคัญอ่ืน 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

สาขา ปนเกลา 

เลขท่ี 7/129 อาคารเซ็นทรลัปนเกลา ช้ัน 3 

หอง 302 ถนนบรมราชชนนี อรุณอัมรินทร 

บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700  

โทรศัพท  0-2884-9847 

โทรสาร  0-2884-6920 

 

สาขา พาหุรัด  

เลขท่ี 125,125/1-6, 125/19-25  

อาคารดิโอลดสยามพลาซา ช้ัน 3 ถนนพาหุรัด 

วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท  0-2225-0242 

โทรสาร  0-2225-0523 

 

สาขา ฟอรจูน 

เลขท่ี 5 อาคารฟอรจูนทาวน  

ช้ันใตดิน ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2641-0977  

โทรสาร 0-2641-0966 

*ปดสาขา 1 ส.ค. 2562 

 

สาขา แฟชั่นไอสแลนด 

เลขท่ี 587, 589 ศูนยการคาแฟช่ัน 

ไอสแลนด หอง บี 001 เอ ช้ันบีเอฟ  

ถนนรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ  

10230 

โทรศัพท  0-2947-5800-5 

โทรสาร  0-2519-5040 

 

สาขา เดอะไนน 

เลขท่ี 999/3 เดอะไนน ช้ัน 3        

ถนนพระรามเกา สวนหลวง  

กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท  0-2716-7816 

โทรสาร   0-2716-7815 

 

สาขา งามวงศวาน  

อาคารสํานักงาน เดอะมอลลงาม              

วงศวาน ช้ัน 14 ถนนงามวงศวาน               

ตําบลบางเขน อําเภอเมือง                 

นนทบุรี 11000   

โทรศัพท 0-2550-0577 

โทรสาร 0-2550-0566 

 

สาขา ฟวเจอร พารค รังสิต  

เลขท่ี 94 อาคารฟวเจอรพารครังสิต  

ช้ัน จีเอฟ  หอง 091-092  ถนน

พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอ

ธัญญบุรี ปทุมธานี 12130 

ทีม 1 : 

โทรศัพท  0-2958-0592 

โทรสาร 0-2958-0420 

ทีม 2 : 

โทรศัพท  0-2958-0992 

โทรสาร 0-2958-0590 

 

สาขา วัชรพล 

เลขท่ี 78/13 ซอยวัชรพล 2 ทาแรง

บางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท 02-363-6736 

โทรสาร 02-363-6735 

 

 

สาขา ลาดพราว  

เลขท่ี 1693 อาคารสาํนักงาน

ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา ลาดพราว 

ช้ัน11 ถนนพหลโยธิน  ลาดพราว 

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท  0-2541-1411 

โทรสาร  0-2541-1108 

 

 

 

สาขา ศรีนครินทร  

เลขท่ี 425 บ๊ิกซี ศรีนครินทร  

ถนนศรีนครินทร สําโรงเหนือ  

สมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท  0-2758-7556 

โทรสาร  0-2758-7551 

 

สาขา สีลม 

เลขท่ี 62 อาคารธนิยะ ช้ัน 4  

ถนนสีลม สุริยวงศ บางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2231-2700 

โทรสาร 0-2231-2418 

 

สาขา สาทร 

เลขท่ี 92/10 อาคารสาธรธานี 2     

ช้ัน 7 ถนนสาทรเหนือ สีลม          

บางรัก กรุงเทพ 10500 

โทรศัพท 0-2636-7550-5 

โทรสาร  0-2636-7565 

 

สาขา เอ็มโพเร่ียม 

เลขท่ี 622 อาคารดิเอ็มโพเรี่ยม  

ช้ัน 14 ถนนสุขุมวิท คลองตัน  

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  0-2664-9800 

โทรสาร  0-2664-9811 

 

• ตางจังหวัด 
 

สาขา ชลบุรี   

เลขท่ี 55/20 หมูท่ี 1 ซอยลุงสอง 

หลังศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา ชลบุร ี

ตําบลเสมด็ อําเภอเมือง ชลบุรี 

20000 

โทรศัพท  038-053-950 

โทรสาร  038-053-966 
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สาขา บางกะป 

เลขท่ี  3105 อาคารเอ็นมารค พลาซา ช้ัน 3 

ถนนลาดพราว  

คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท 0-2378-1144 

โทรสาร 0-2378-1323 

 

สาขา แจงวัฒนะ 

เลขท่ี 99/9 หมู 2  ช้ัน 14 หอง 1401 

อาคารเซ็นทรลัพลาซา แจงวัฒนะ  

ออฟฟศ ทาวเวอร  ถนนแจงวัฒนะ  

บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุร ี11120 

โทรศัพท  0-2835-3283 

โทรสาร  0-2835-3280 

 

สาขา ธัญญา พารค 

โครงการธัญญา พารค อาคาร E 

หอง E2-12, E 2-13 ช้ัน 2 

ถนนศรีนครินทร สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท  0-2108-6300 

โทรสาร   0-2108-6301 

*ปดสาขา 1 ก.ค.  2562 

 

สาขาออล ซีซ่ันส เพลส* 

เลขท่ี 87/2 ช้ัน 3 หอง 311 ถนนวิทยุ 

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2654-0084 

โทรสาร 0-2654-0094 

*ปดสาขา 1 ก.พ. 2562 

 

สาขา นครราชสีมา  

เลขท่ี 1242/2 อาคารสํานักงาน 

เดอะมอลล ช้ัน 7 หอง 3 เอ  

ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท   044-288-455 

โทรสาร  044-288-466 

สาขา เซ็นเวิลด* 

เลขท่ี 4,4/5 อาคารเซ็นเวิลด ช้ัน 15  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท  0-2658-6300 

โทรสาร  0-2632-8395 

*ปดสาขา 1 ก.พ.  2562 

 

สาขา ราชพฤกษ 

เลขท่ี 555/9 เดอะครสิตลั ราชพฤกษ 

อาคารเอ ช้ัน 2 ถนนราชพฤกษ 

บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 11130 

โทรศัพท  0-2050-4530 

โทรสาร  0-2050-4539 

*ปดสาขา 23 ก.ย.  2562 

 

สาขา ลําปาง 

เลขท่ี 319 ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว  

ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง  

ลําปาง 52100 

โทรศัพท  054-811-817 

โทรสาร  054-811-816 

 

สาขา สุรินทร 

เลขท่ี 137/5-6 ถนนศิริรัฐ  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

สุรินทร 32000 

โทรศัพท  044-531-600-3 

โทรสาร  044-519-378 

 

สาขา สมุทรสาคร 

เลขท่ี 88/118 ถนนทาปรง  

ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง  

สมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท  034-837-190 

โทรสาร  034-837-610 

 

 

สาขา จันทบุรี 

เลขท่ี 351/8 ถนนทาแฉลบ 

ตําบลตลาด อําเภอเมือง  

จันทบุรี 22000 

โทรศัพท  039-332-111 

โทรสาร 039-332-444 

 

สาขา เชียงใหม 1 

เลขท่ี 244 อาคารสํานักงาน ช้ัน 2-3    

ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง  

เชียงใหม 50100 

โทรศัพท  053-284-000 

โทรสาร  053-284-019 

 

สาขา เชียงใหม 2 

เลขท่ี 201/3 ถนนมหิดล  

ตําบลหายยา   อําเภอเมือง  

เชียงใหม 50100 

โทรศัพท  053-284-138-47 

โทรสาร  053-202-695 

 

สาขา อุบลราชธาน ี

เลขท่ี 311 หมู 7 อาคารเซ็นทรัลพลาซา 

หอง จี3 ช้ัน จี ตําบลแจระแม  

อําเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท 045-265-633 

โทรสาร  045-265-639 

 

สาขา ขอนแกน 

เลขท่ี 238/8 ถนนเทพารักษ  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  

ขอนแกน 40000 

โทรศัพท  043-225-355 

โทรสาร  043-225-356 
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สาขา ภูเก็ต 

เลขท่ี 1,1/1 ถนนทุงคา 

ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง 

ภูเก็ต 83000 

โทรศัพท  076-355-730-6 

โทรสาร  076-355-730 ตอ 119 

 

สาขา ยะลา 

เลขท่ี 18 ถนนสองพ่ีนอง ตําบลสะเตง  

อําเภอเมือง ยะลา 95000  

โทรศัพท 073-255-494-6 

โทรสาร  073-255-498 

 

สาขา ระยอง 

เลขท่ี 180/1-2 อาคารสมาพันธ  

ช้ัน 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน  

อําเภอเมือง ระยอง 21000 

โทรศัพท  038-862-022-9 

โทรสาร  038-862-043 

*ปดสาขา 2 พ.ค.  2562 

 

สาขา ระยอง 2 

เลขท่ี 351-351/1 อาคาร TSK Park 

ช้ัน 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ  

อําเภอเมือง ระยอง 21000 

โทรศัพท  038-807-459 

โทรสาร  038-807-841 

สาขา สุราษฎรธาน ี

เลขท่ี 216/11 หมู 1 ถนนชนเกษม  

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง  

สุราษฎรธานี 84000 

โทรศัพท  077-205-460 

โทรสาร  077-205-475 

 

สาขา หาดใหญ  

เลขท่ี 1,3,5 ซอยจุติอุทิศ 3  

ถนนจุติอนุสรณ ตําบลหาดใหญ  

อําเภอหาดใหญ สงขลา 90110 

โทรศัพท  074-346-400-5 

โทรสาร  074-239-509 

สาขา นครสวรรค 

เลขท่ี 1/15-16 ถนนสุชาดา  

ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง 

นครสวรรค 60000 

โทรศัพท  056-314-150 

โทรสาร  056-314-151 
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7. การออกเสนอขายตราสารอนุพันธ 

 

7.1  การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย)จํากัด (“FITCH”) ไดคงอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ                   

ระยะยาวของบริษัท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ระดับ ‘AA+ (tha)’ โดยใหแนวโนมอันดับเครดิตมี

เสถียรภาพ และยังคงอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่  ‘F1+(tha)’ อยางไรก็ตาม 

FITCH อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท หากโครงสรางเครดิตของธนาคารแมของ

บริษัทปรับตัวแยลงหรือหากธนาคารแมลดโอกาสในการใหการสนับสนุนเปนพิเศษที่นอกเหนือไปจาก

การสนับสนุนในดานการดําเนินงานปกติแกบริษัท ทั้งนี้ การลดลงของโอกาสในการใหการสนับสนุน

อาจจะแสดงไดจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนในบริษัทลงอยางมาก หรือการลดลงของระดับการ

สนับสนุนทางการเงิน เปนตน อยางไรก็ตาม FITCH ไมไดคาดวาเหตุการณดังกลาวจะเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ FITCH ยังคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุนกูดอยสิทธิของบริษัทที่ระดับ 

‘AA(tha)’ 

สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิต 

บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด (“FITCH”) ใชสัญลกัษณตัวอักษรแสดงผลการจดัอันดับ

เครดติระยะยาวหลัก โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปนอันดับเครดติสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับเครดิตตํ่าสดุ 

และอันดับเครดติระยะสั้นหลัก โดยเริ่มจาก F1 ซึ่งเปนอันดับเครดติสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับเครดติ

ตํ่าสุด โดยสัญลักษณ AA และ F1 มีความหมายดังน้ี 

   AA แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือข้ันสงูมากเมื่อเปรยีบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืน  

โดยระดับความนาเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืน            

ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือข้ันสูงสุดเพียงเล็กนอย 

  F1 แสดงถึงระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระภาระผูกพันทาง

การเงินระยะสั้นไดตรงตามเวลา 

เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับ                  

เพื่อแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับสากล โดยสัญลักษณตอทาย “+”

หรือ “-“ อาจถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะ

ยอยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทาย

ดังกลาวสําหรับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC(tha)” สําหรับอันดับ

ความนาเช่ือถือในระยะยาวสําหรับประเทศหน่ึงๆ และอาจจะมีการระบุสัญลักษณตอทาย “+” สําหรับ

อันดับความนาเช่ือถือในระยะสั้นสําหรับประเทศหน่ึงๆ สําหรับ ‘F1’ ไดในกรณีที่มีความแข็งแกรงเปน

พิเศษ 
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7.2 การบริหารความเสี่ยง 

7.2.1 วัตถุประสงคในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

• เพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑทางการเงินใหมในตลาดตราสารการเงิน กลาวคือเพื่อเปนการเพิ่ม

ทางเลือกในการลงทุนใหแกนักลงทุน 

• เพ่ือเปนการกระจายโครงสรางรายไดของบริษัททั้งนี้บริษัทกําหนดเปาหมายหลักบนฐาน

ของการทํากําไรจากการเสนอสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในตลาด

ตราสารการเงิน และไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากคุณคาที่สรางขึ้นนั้น โดยมิไดมุงทํา

กําไรในลักษณะท่ีเก็งกําไรในทิศทางของราคา 

 
 

7.2.2 กลยุทธในการปองกนัความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy) และระบบ 

 บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

กลยุทธในการปองกันความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน (Hedging Strategy) 

• การบริหารความเสี่ยงทางดานความผันผวนของราคา 

เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ บริษัทจะ

บริหารการลงทุนโดยจัดการใหฐานะโดยรวมมีความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาใกลเคียง

ศูนย (Dynamic hedging with delta-neutral exposure target) เชน หากออกเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทซื้อ (Call Warrant) บริษัทจะมีการซื้อหุนอางอิงเขาพอรตใน

จํานวนที่เหมาะสมเพื่อบริหารสถานะความเสี่ยง หากจะมีโอกาสถูกใชสิทธิที่จะเกิดขึ้นไดใน

อนาคต อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นบริษัทไดกําหนดใหสามารถมีฐานะที่เหลื่อมจาก Delta-

neutral position ไดบาง (Authorized off-neutral position limit or Authorized Delta 

Gap) แตไมเกินเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เกณฑที่กําหนดจะอยูภายใตการปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทโดยผานการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาและคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
 

• การบริหารความเสี่ยงทางดาน Credit 

 เนื่องจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธอาจตองมีการบริหารความเสี่ยงดวย

การซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธของผูออกรายอื่น หรือเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาในแบบ

เดียวกันในทิศตรงกันขาม ท้ังน้ีบริษัทจะซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือเขาทําสัญญาซื้อขาย

ลวงหนากับบริษัทท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับอนุญาต หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเพื่อใหความ

เสี่ยงทางดาน Credit อยูในระดับท่ีเหมาะสม  
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ระบบบรหิารความเสี่ยงของบริษัท 

ในฐานะท่ีบริษัทเปนผูออกใบสําคญัแสดงสทิธิอนุพันธ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน

โดยมีการดําเนินการรวมกันของฝายตางๆ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ฝายบริหารความ

เสี่ยง ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝายบัญชีและการเงิน และฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี แตละฝายมีการดาํเนินงาน บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบดังน้ี 

 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา นโยบายในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา และวงเงิน

ในการทําธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละแบบ 
 

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ทําหนาที่ใหความเห็นชอบ

นโยบายและขอบเขตการทําธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และธุรกรรมสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติวงเงินในการ

ลงทุนแตละครั้ง ภายใตกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งการมอบ

อํานาจใหมีผู บริหารเงินลงทุนตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติ ทั ้งนี ้ บทบาทของคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาจะครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนผลตอบแทน

จากการลงทุน และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและขอบเขตการทําธุรกรรมใบสําคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ และธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง ทําหนาที ่ใหความเห็นชอบนโยบายการบริหาร                

ความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ พิจารณาทบทวน และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของระบบงานดานความเสี่ยงของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

• ฝายบรหิารความเสี่ยง  

 ฝายบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการรวมกับฝายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

โดยมีหนาที่ในการบันทึกระบบงานบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดําเนินงาน ไวเปนลาย

ลักษณอักษรสําหรับการทําธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และธุรกรรมสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา  

 ฝายบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ตรวจสอบและตรวจทานระบบบริหารความเสี่ยงในสวน

ของระบบการคํานวณและแบบจําลองทางการเงิน (Financial model) โดยทางฝายบริหารความ

เสี ่ยงจะประสานงานกับฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และฝายบัญชีและการเงิน เพื ่อการ

ดําเนินการประเมินความมีประสิทธิภาพของแบบจําลองทางการเงิน (Financial model) วามี

ความแมนยําเพียงใดในการใหขอมูลเพ่ือบริหารความเสี่ยง 
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7.2.3 บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการกํากับดูแลระบบความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ฝายบริหารความเสี่ยง มีบทบาท หนาท่ี และความรับผิดรับชอบตามขอ 7.2 
 

7.2.4 การควบคุมดูแลเพ่ือมิใหการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธหรือการซ้ือขายตราสารอ่ืนมีผล

ใหการดํารงฐานะหรือสภาพคลองไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

เนื่องจากบริษัทใชหลักการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ และอัตราสวนเงินกองทุนสภาพ

คลองสุทธิตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดสําหรับธุรกรรมทั้งในตลาด

หลกัทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยดําเนินการคํานวณเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

และอัตราเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามแบบวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

เมื่อบริษัทดําเนินธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและ/หรือธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ท้ังน้ีบริษัทมีนโยบายท่ีจะควบคุมปริมาณการทําธุรกรรมใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธใหเปนไปตาม

วงเงินที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ โดยที่ฝายบริหารความเสี่ยงจะ

ควบคุมดูแลปริมาณการทําธุรกรรมวา จะตองจะไมทําใหอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตํ่า

กวาระดับที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนา  
 

7.3 ประวัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ในป 2560 – 2562 บริษัทออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิอนุพันธ ท้ังหมดเปนจํานวน 303 ตัว 

  ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

ผูลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอมลูของบริษัทอางอิงไดจากแบบแสดงรายการขอมลู
ประจําป (56-1) ไดจากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี 

 เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th 

 เว็บไซตของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย www.sec.or.th 
 

7.4 ความขัดแยงทางผลประโยชนจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนพัุนธ 

เน่ืองจากบริษัทและ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวของ มีการประกอบธุรกิจและทําหนาที่อื่นตามที่ไดรับอนุญาต อาทิ               

การทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงิน การใหบริการแนะนําการลงทุน การลงทุนของบริษัทและบริษัทที่

เกี่ยวของ การเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงการมีขอมูลภายในซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธได ทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นเพื่อเปนการปองกัน

ความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจึงมีมาตรการการดําเนินการควบคุมภายในเพ่ือใชตรวจสอบและใชเปน

เกณฑปองกันการใชขอมูลภายในซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน  โดยเฉพาะอยางยิ ่งขอมูลที ่มีผลตอราคาซื้อขายหลักทรัพยซึ ่งยังไมไดเปดเผยตอ

สาธารณชน เปนตน โดยแตละฝายงานจะเก็บรักษาขอมูลภายในของฝายตนเองโดยที่ฝายอื่นที่ไมเกี่ยวของ

จะไมสามารถเขาถึงขอมูลภายในดังกลาวได (Chinese Wall) อยางไรก็ดี บริษัทยังจะมีการเปดเผยสวนได

เสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบริษัทในบทความหรืองานวิจัยในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และ

หลักทรัพยอางอิงดวย 
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8. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีทุนจดทะเบียน  2,861,250,000 บาทโดยมีทุนชําระแลว  จํานวน 

285,407,250 บาท แบงเปนจํานวนหุน 570,814,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท  

8.2 ผูถือหุน 

 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ คือ MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED ถือหุนสัดสวนรอยละ 83.25 ของ

ทุนชําระแลว โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้ง

ลาสุด ดังน้ี 

 

ลําดับท่ี รายชื่อ จํานวนหุนท่ีถือ 

(หุน) 

รอยละ 

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

2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด        2,048,502  0.36% 

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

4. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP 

SERIES        1,380,400  0.24% 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED        1,380200  0.24% 

6 นายจงเจตน อาวเจนพงษ 1,200,000 0.21% 

7. นายชูวิทย จิตรสกุล        1,048,000  0.18% 

8. นายพิทักษ ทรัพยศิริสวัสดิ ์ 752,000 0.13% 

9. นางสาวจุฑามาส สันติหิรญัวงศ 750,000 0.13% 

10. นางสุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต           743,000  0.13% 

11. นายธงชัย น่ิมวชิระสุนทร 716,000 0.13% 

12. นายมานะ สหะสันตสิุข           700,000  0.12% 

   13. นายไพรตัน ทับประเสริฐ 639,500 0.11% 

14. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ 

PORT           615,900  0.11% 

15. อ่ืน ๆ 82,215,208  14.40% 

 รวม 570,814,500 100.00% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED มีผูถือหุ นรายใหญ คือ Maybank 

International Holdings Sdn Bhd (เดิมชื่อ Maybank IB Holdings Sdn Bhd) ถือหุนสัดสวนรอยละ 100 ของทุน      

ชําระแลว      
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ทั้งนี้ Maybank International Holdings Sdn Bhd (เดิมชื่อ Maybank IB Holdings Sdn Bhd) เปนบริษัทที่จัดตั้งที่

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนบริษัทยอยถือหุนทั้งหมดโดย Malayan Banking Berhad และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Malayan Banking Berhad มีหุนสามัญแบงเปนจํานวน 10,000,000,000 หุน ทุนชําระแลว 9,319,029,914 หุน โดยมีการ

ถือหุน ดังน้ี  

ลําดับท่ี ชื่อ จํานวนหุนท่ีถือ 

(หุน) 

รอยละ 

1. 

 

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 

3,869,551,793 

 

34.42 

 

2. 

 

CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD 

B/O: EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD 

1,255,236,326 

 

11.17 

 

3 PERMODALAN NASIONAL BERHAD 876,812,976 7.08 

4. KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) 490,308,379 4.36 

5. 

 

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM MALAYSIA 2 - WAWASAN 

287,713,976 

 

2.56 

 

6. 

 

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM MALAYSIA 

191,074,811 

 

1.70 

 

7. 

 

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 

118,539,707 

 

1.05 

 

8. 

 

 

CARTABAN NOMINEES (ASING) SDN BHD 

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

COMPANY (WEST CLTOD67) 

109,984,663 

 

 

0.98 

 

 

9. 

 

 

CITIGROUP NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD 

B/O: GREAT EASTERM LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD 

(PAR 1) 

106,984,443 

 

 

0.95 

 

 

10. 

 

 

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD 

B/O: AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 

 

101,621,235 

 

 

0.90 

 

 

 รวมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 7,407,828,312 65.89 

หมายเหตุ : AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD เปนผูถือหุนตามกฎหมาย (Legal Title) ของหุน Maybank ในฐานะเปน 

Trustee ของกองทุน Trust Fund ตางๆ โดยนักลงทุนใน Trust Fund ตางๆ ประกอบดวยนักลงทุนท่ัวไปชาวมาเลเซีย 
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9. โครงสรางการจัดการ 

 

9.1 คณะกรรมการบริษัทชุดตางๆ   

บริษัทมีคณะกรรมการคณะตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง เปนตน โดยคณะกรรมการและผู บร ิหารของบริษัท

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 

2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของโครงสรางการ

บริหารงานของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปน้ี 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

 ลําดับ 1รายชื่อ 2ตําแหนง 

1.  ดร. อารีพงศ ภูชอุม ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 นายยุทธ วรฉัตรธาร* ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดนิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นางฮามิดา บินติ มอรสิ กรรมการบริหาร 

5.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการบริหาร 

6.  นายโกะ สวี อ้ึง** กรรมการ 

 

* เกษยีณอายุจากบริษัทมีผลต้ังแตวันที่ 7 ส.ค. 2562 และแตงต้ังดร.อารีพงศ ภูชอุม เปนประธานคณะกรรมการแทน     

   โดยมีผลต้ังแตวันที่ 7 ส.ค. 2562 เปนตนไป 

** ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 และไดรับความเห็นชอบจากกลต. มีผลต้ังแต วันที่ 15 ต.ค. 2562 

เปนตนไป 

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท  ทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยใหมีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2559 โดยนางสาวกวิดา วาสนาเรืองเดช ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย นายมนตรี ศรไพศาล หรือ นางฮามิดา บินติ มอริส 

หรือนายโกะ  สวี อ้ึง โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทตลอดจนมติของที่

ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัท 

2. กําหนดเปาหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับดูแลการ

บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตใน

เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การ

เพิ่มทุน การลดทุนการออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ

ใหแกบุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมท้ังการจายบําเหน็จหรือคาตอบแทนแกกรรมการ เปนตน 

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและผูบริหารจํานวนหน่ึงตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการ

บริหาร  โดยใหมีอํานาจหนาท่ี บริหารจัดการบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

และใหคณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร 

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังสิ้น 11 ครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้งจะมีกรรมการเขา

รวมประชุมไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเสมอ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ

กรรมการดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนการประชมุ

ท้ังหมด 

จํานวนกรรมการ 

เขารวมประชุม 

1.  ดร. อารีพงศ ภูชอุม 11 11 

(เปนการประชุมทางโทรศัพท 2 คร้ัง) 

 นายยุทธ วรฉัตรธาร 6 6 

2.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 11 11 

(เปนการประชุมทางโทรศัพท 1 คร้ัง) 

3.  นายมนตรี ศรไพศาล 11 11 

(เปนการประชุมทางโทรศัพท 1 คร้ัง) 

4.  นายโกะ สวี อ้ึง 4 4 

5.  นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดนิ 11 11 

(เปนการประชุมทางโทรศัพท 3 คร้ัง) 
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนการประชมุ

ท้ังหมด 

จํานวนกรรมการ 

เขารวมประชุม 

6.  นางฮามิดา บินติ มอรสิ 11 11 

(เปนการประชุมทางโทรศัพท 3 คร้ัง) 
 

บริษัทมีนโยบายเกี ่ยวกับจํานวนองคประชุมขั ้นตํ ่า ณ ขณะที ่คณะกรรมการจะลงมติในที ่ประชุม

คณะกรรมการ โดยตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด นอกจากนี้ 

กรรมการบริษัททุกคนมีสัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการอยางนอย รอยละ 75 ของการประชุมทั้ง

ป ตามนโยบายของบริษัท 

 

บทบาทและหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหการแบงแยกอํานาจหนาท่ีในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัทแยก

จากกันอยางชัดเจน บริษัทจึงกําหนดใหประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารเปนคนละบุคคล

กัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนาท่ีดังน้ี 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือ

หุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท 

สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

3. สนับสนุนและสิ่งเสรมิใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถตามขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

5. เปนผูลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง

ท้ังสองฝายเทากัน 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เปนผูมีหนาท่ีรับผดิชอบในงานตางๆ ไดแก 

1. กําหนดแผนงาน และเปาหมายการดําเนินธุรกิจขององคกร รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน

ใหสอดคลองกับ ระเบียบ นโยบายของบริษัทและ หนวยงานราชการที ่เกี ่ยวของนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท 

2. จัดทํางบประมาณ รายจายประจําป  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. บริหารงานตามแผนงาน เปาหมายการดําเนินธุรกิจ ภายใตงบประมาณ ที ่ไดร ับอนุม ัต ิจาก

คณะกรรมการบริษัทรวมถึง ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท 
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4. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่        

กําหนดไว 

5. กํากับ ดูแลและแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

6. จัดทําแผนอัตรากําลังคนและแผนฝกอบรมของพนักงานผูใตบังคับบัญชาใหสอดคลองกับแผนงานและ

นโยบายของบริษัท 

7. ปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปของ

คณะกรรมการ 

ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมสีวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

3. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (“EXCO”) 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบรหิาร จํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 

3ลําดับ 4รายชื่อ 5ตําแหนง 

1.  นายมนตรี ศรไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล กรรมการบริหาร 

3.  นายมูฮมัหมดั ยาซิน อับดลุลา กรรมการบริหาร 

4.  นายมาลคิ ซีเดค กรรมการบริหาร 

5.  นายโกะ สวี อ้ึง กรรมการบริหาร 

6.  นายวิเชษฐ พรสินศิรริักษ กรรมการบริหาร 

7.  นายพีระสิทธ์ิ จิวะพงศ กรรมการบริหาร 

8.  นายประเสริฐ ตันตยาวิทย กรรมการบริหาร 

9.  นายเรืองสิทธ์ิ วัฒนารมย กรรมการบริหาร  

10.  นางกฤษญากุล คงไชย กรรมการบริหาร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร เปนคณะผูบริหารสูงสุดและเปนผูมีอํานาจในกิจกรรมตางๆ ของบริษัท โดยหนาท่ี

การบริหารงาน และขอบอํานาจของคณะกรรมการบริหาร มีดังตอไปน้ี 
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1. จัดเตรียมทิศทางการดําเนินธุรกิจ อันเก่ียวเน่ืองกับแผนงานตางๆ ทั้งในปจจุบันและแผนการเติบโต

ของธุรกิจในอนาคต 

2. ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนงาน

ใหมๆ รวมท้ัง ขอตกลงในการลงทุน 

3. ทบทวนและรับรองแผนธุรกิจและขอเสนอของหนวยธุรกิจ 

4. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑและการริเริ่มดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการใหม 

5. พิจารณาเรื่องตางๆ ทางการเงินภายในประเทศไทย ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ รวมทั้งการ

จัดการเงินทุน 

6. พิจารณา และ/หรือ เขารวมหุนสวนทางธุรกิจ กิจการรวมคา การรวม และควบกิจการ 

7. พิจารณาดําเนินการจัดซื้อทรัพยสิน บริการ และอ่ืนๆ ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว 

8. พิจารณาจําหนายทรัพยสิน และการลงทุนใด ๆ ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว 

9. พิจารณาปรบัโครงสรางภายใน การยุบรวม หรือการควบรวมหนวยธุรกิจทั้งในสวนธุรกิจ และสวน

สนับสนุน 

10. พิจารณาในเรื่องตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับงานดานทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล                    

การเลิกจาง  การปรับเปลี่ยนงานท่ีมอบหมาย และอ่ืนๆ สําหรับพนักงานระดับผูบริหารอาวุโส และ

หัวหนางาน ตามกรอบอํานาจท่ีกําหนดไว 

11. รวมกําหนดและทบทวนปจจัยช้ีวัดผลการดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน

ของธุรกิจในประเทศไทย 

12. พิจารณากําหนดคาตอบแทนและคาชดเชยใหแกเจาหนาท่ีอาวุโส และหัวหนางาน ตามกรอบอํานาจ

ท่ีกําหนดไว 

13. พิจารณาเรื่องใดๆ ท่ีเก่ียวกับกลุมเมยแบงก กิมเอ็ง อันมีผลกระทบกับการบริหารงานของบริษัท 

14. พิจารณาและกํากับดูแล หรือกําหนดแนวทางในการแกไข สําหรับการตรวจสอบของทั ้งฝาย

ตรวจสอบภายในและฝายกํากับดูแลกิจการ 

15. พิจารณาการกําหนดแผนการประชาสัมพันธ และ/หรือ แผนงานดานการตลาด ตามกรอบอํานาจที่

กําหนดไว 

16. ควบคุม ดูแล คณะกรรมการอ่ืนใด ตามขอกําหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดน้ันๆ 

17. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ท้ังน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระ

ตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารดังกลาวเปนไปตามการมอบอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
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การอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมาย

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 

ในระหวางป 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้งจะมี

กรรมการบริหารเขารวมประชุมไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท้ังหมดเสมอ 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

   คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 4  ทาน ประกอบดวย 

6ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายยุทธ วรฉัตรธาร* กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดนิ กรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร. อารีพงศ ภูชอุม กรรมการตรวจสอบ 

                    * เกษยีณอายุจากบริษทัมีผลต้ังแตวันที่ 7 ส.ค. 2562 
  

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตร

มาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดๆ ท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั ้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง/ ถอดถอนบุคคล ซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความ

เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั ้น รวมถึง

ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเขารวม

ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตอง

เสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 

เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

ซึ ่งรายงาน ดังกล าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล าวควร

ประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของ

บริษัทถึงความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- เหตุผลท่ีเช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหน่ึง 

- ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในระหวางป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมท้ังสิ้น 10 ครั้ง ดังน้ี 

การประชุม นางสาวโสภาวดี  

เลิศมนัสชัย 

นายยุทธ 

วรฉัตรธาร* 

นายฮานส โจฮาน 

แพทริค แซนดิน 

ดร. อารีพงศ 

ภูชอุม 

ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตของ

บริษัท ครั้งท่ี ครั้งท่ี 

1/2562 28 ม.ค.62 
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4/2562 30 เม.ย.62 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
(งบ Q1/62) 

5/2562 14 พ.ค.62 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

6/2562 18 มิ.ย. 62 
 

 
 

 
 

 
 

 - 

7/2562 31 ก.ค. 62 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(งบ Q2/62) 
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8/2562  27 ก.ย. 62 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

- 

9/2562 31 ต.ค. 62 
 

 
 

- 
 

 
 

 

 
 

 

 
(งบ Q3/62) 

10/2562 11 ธ.ค. 62  -   - 

 

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration 

Committee) 

มติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 6/2562 เมื ่อวันที ่ 6 ส ิงหาคม 2562 อนุมัติใหรวม

คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และคณะกรรมการพิจารณาคาจางหรือ

คาตอบแทน (Compensation Committee)  เปนหน่ึงคณะ พรอมจัดตั้งคณะกรรมการชุดเดมิ ภายใต

ชื่อใหมคือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nomination and Remuneration 

Committee)  โดยคงหนาท่ีและความรับผิดชอบดานการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเชนเดิม ซึ่ง

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ 

 นายยุทธ วรฉัตรธาร* กรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร. อารีพงศ ภูชอุม กรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 

4. นางฮามิดา บินติ มอรสิ กรรมการ 

 * เกษยีณอายุจากบริษัทมีผลต้ังแตวันที่ 7 ส.ค. 2562 

 หนาท่ี และความรับผิดชอบดานการสรรหา 

1. ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม หรือสรรหาประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร 

2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อให

เกิดความโปรงใส 

  หนาท่ี และความรับผิดชอบดานการพิจารณาคาตอบแทน 

1. กําหนดนโยบายของบริษัทเก่ียวกับการวาจาง หรือ การกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนการเลิก

จางพนักงาน ลูกจาง หรือกรรมการของบริษัทรวมท้ังกําหนดและพิจารณาระดับของเงินเดือน

คาจาง เงินใหการชวยเหลือตางๆ รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ในเรื่องคาจางหรือเงินเดือน

ในฐานะท่ีเปนฝายทรัพยากรบุคคลหรือฝายบริหาร 
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2. กําหนดการจายคาจางหรือคาตอบแทนโดยวิธีการท่ีเปนธรรมและชัดเจน 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทนในรูปแบบใดๆ แกผูบริหารตามความ

เหมาะสม รวมท้ังการจายโบนัส หรือ การใหคาตอบแทนเปนหุนแกผูบริหาร เปนตน 

4. ดาํเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ เกี่ยวกับนโยบายคาจาง รูปแบบ วิธีการและ

รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรหุนใหแกพนักงาน 

5. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหขอมูล

ใดๆ แกท่ีปรึกษาภายนอกท่ีไดวาจางเพ่ือศึกษาวิจัยเก่ียวกับสภาพการจางของตลาดโดยอิสระ 

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูควบคุมคาใชจายในการจางนักวิจัย

อิสระจากภายนอกดังกลาว รวมท้ังจะเปนผูพิจารณาทบทวนอัตราคาจางหรือคาตอบแทนตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดฐานคาจาง หรือ คาตอบแทน

ที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดนโยบายโดยรวมในเรื ่องดังกลาวโดยจะรายงานโดยตรงไปยัง

คณะกรรมการของบริษัทรวมท้ังใหความเห็นเกี่ยวกับระดับอัตราคาจางหรือคาตอบแทนที่จะ

จายแกผูบริหารอาวุโส 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรับฟงขอเสนอแนะจากประธานเจาหนาที่

บริหารและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการดวย และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะ

เสนอขอแนะนําตางๆ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ไดมีการจดัประชุมในป 2562 จํานวน 3 ครั้ง 

ดังน้ี 

  

7รายชื่อคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 

11 ก.พ. 2562 

คร้ังท่ี 2/2562 

 6 ส.ค. 2562 

คร้ังท่ี 3/2562 

2 ต.ค. 2562 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย    

นายยุทธ วรฉัตรธาร*    

นายมนตรี ศรไพศาล    

ดร. อารีพงศ ภูชอุม    

นางฮามิดา บินติ มอริส    

* เกษียณอายุจากบริษัทมีผลตั้งแตวันท่ี 7 ส.ค. 2562 

 

9.1.5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance Committee) 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550 

เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2550 ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี  
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1.  ดร. อารีพงศ ภูชอุม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

 นายยุทธ วรฉัตรธาร* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการและกรรมการอิสระ 

3.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 

4.  นางฮามิดา บินติ มอรสิ กรรมการ 

 นางสาวกวิดา วาสนาเรืองเดช เลขานุการ 

 *เกษียณอายมุีผลต้ังแตวันที ่7 ส.ค. 2562 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. กําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พรอมท้ังใหความเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ และเสนอแนะแนว

ทางแกไขปรับปรุงเพ่ือมีการปฏิบัติท่ีดีข้ึน 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหมีความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแล

กิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว 

4. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติในรายงานประจําป 

 

โดยคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดมีการจัดประชุมในป 2562 จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 

11 ก.พ. 2562 

คร้ังท่ี 2/2562 

6 ส.ค. 2562  

ดร. อารีพงศ ภูชอุม   

นายยุทธ วรฉัตรธาร*   

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย   

นายมนตร ีศรไพศาล   

*เกษียณอายมุีผลต้ังแตวันที ่7 ส.ค. 2562 

9.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Management Risk Committee) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานคณะกรรมการ 

2. นายโกะ สวี อ้ึง กรรมการ 

3. นายวิเชษฐ พรสินศิรริักษ กรรมการ 

4. นายประเสริฐ ตันตยวิทย กรรมการ 
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5. นายสิทธิพร ศรกาญจน กรรมการ 

6. นางกฤษญากุล คงไชย กรรมการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ดําเนินการ และปฏิบัติตามนโนบาย ของกลุมบริษัทเมยแบงก (Maybank Group) และของกลุม

บริษัทเมยแบงก กิมเอ็ง (Maybank Kim Eng Group)  

2. ใหคําแนะนําผูบริหารระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

โดยรวมไปถึงด านบร ิหารความเส ี ่ยงด านกฎเกณฑและการกําก ับด ูแล (Regulatory Risk 

Compliance) และความเสี่ยงการบริหารจัดการทุน (Capital Management)  

3. ทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูงในการกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ตลอดจนการ

การสรางกลไกการตรวจสอบความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ท้ังหมด 

4. เปนหนวยงานอิสระในการประเมิน และรายงานใหผูมีสวนไดเสียท้ังหมด (Stakeholders) ในเรื่องการ

บริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยงของบริษัทและ/ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

5. เพื ่อประเมิน แสดงความคิดเห็น และใหคําแนะนําที ่จ ําเปนเกี ่ยวของกับความคิดริเริ ่ม และ

ขอเสนอแนะในกระบวนการบริหารความเสี่ยง จากกลุมบริษัทเมยแบงก (Maybank Group)  ซึ่งอาจ

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท 

6. เพ่ือเตรียมการ จัดหา การควบคุมและกํากับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจประเภทตางๆ ภายในบริษัท 

7. ประเมิน เห็นชอบ และใหคําแนะนําตอคณะกรรมการ Group Management Risk Committee 

(GMRC) เพ่ือขออนุมัติในเรื่องการพัฒนาปรับปรุง และ/ หรือการริเริ่มดําเนินการออกผลิตภัณฑใหม 

และ/หรือบริการภายในบริษัท 

8. ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ และแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทและหรือ คณะกรรมการ 

GMRC ในเรื่องการอนุมัติสินเช่ือ และการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูท่ีทําการตัดสินใจ และอนุมัติสินเชื่อ (โดย

ท้ังน้ีไมรวมไปถึงการอนุมัติทางดานการเงิน) 

ในระหวางป 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการจัดประชุมท้ังสิ้น 12 ครั้ง 

บริษัทไดดูแล และเอาใจใสการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในดานตางๆ โดยในป 2562 

คณะกรรมการบริหารบริษัทไดมีการอนุมัติกรอบนโยบาย (Policies) ตางๆ รวมไปถึงขั้นตอนการ

ปฎิบัติงาน (Procedures) เพ่ือครอบคลุมในการจัดการ และการบริหารความเสี่ยงหลักภายในบริษัท

ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่องเสมอมา ทั้งนี้ในรอบป 2562 นโยบาย และขั้นตอน

การปฎิบัติงานเพ่ิมเติมท่ีมีผลบังคับใชแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management) เชน 

- กรอบมาตรฐานการบริหารความเสีย่งแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management Framework) 
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 2. การบริหารความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk Management) เชน 

- กรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk Management Framework) 

- การกําหนดแนวทางปฎิบัติการบริหารฐานะในบัญชีเพ่ือคา (Trading Book Policy Statement) 

- นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพ่ือคา (Trading Book Limits Policy) 

3. การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Management) เชน 

- กรอบมาตรฐาน และนโยบายดวามเสี่ยงดานสินเช่ือ (Credit Risk Framework and Policy) 

- นโยบายการกําหนดเงินฝากในสถาบันการเงินตางๆ ของบริษัท (Bank Deposit Limits Policy) 

4. การบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ (Operational Risk Management) เชน 

- นโยบายและการด ําเน ินงานการบร ิหารความตอเน ื ่องทางธ ุรก ิจ (Business Continuity 

Management Policy and Procedure) 

- นโยบายการตอตานการทุจริต (Anti Fraud Policy) 

- นโยบายการจัดจางจากองคกรภายนอก (Outsourcing Policy) 

- นโยบายและการดําเนินงานดานการออกผลิตภัณทใหม (New Product Policy and Procedure) 

- กรอบมาตรฐาน และนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test Framework and Policy) 

นอกจากน้ันคณะกรรมการบริษัทยังไดเพ่ิมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเชน 

- การกําหนดเกณฑแนวทางปฎิบัติความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได (Risk Appetite Statement: RAS) ใน

ดานตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธ และแผนการปฎิบัติการประจําปของบริษัททั้งนี้

เกณฑการประเมินผลจะครอบคลุมความเสี่ยงสําคัญๆในทุกมิติ และรอบดานท่ีบริษัทอาจจะตองเผชิญ

ทั้งภายใน และภายนอก อนึ่งบริษัทไดใชเครื่องมือนี้ในการควบคุม ตัวชี้วัด และปองกันความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนกับบริษัทภายในอนาคตขางหนาได  

- การฝกอบรมใหแกพนักงานใหมีความตระหนัก และเขาใจในการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงใหมีการ

สรางวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) ภายในบริษัทตั้งแตการรับรู ความนึกคิดของบุคลากร

เก่ียวกับความเสี่ยง และความเช่ือท่ีวาความเสี่ยงมีอยูจริง มีโอกาสเกิดจริง และผลกระทบจริงของการ

ดําเนินงานจนทําใหไมบรรลุถึงเปาหมายของบริษัทเปนตน 

 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

   กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคณุสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ดังตอไปน้ี 
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 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่

เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจาํ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือ

หุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวาสองป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ 

หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน

บิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อํานาจคงบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ

บริษัทยอย 

4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ

ของกรรมการอิสระ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที ่มีนัย หรือผู มีอํานาจควบคุมของผูที ่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีชองบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมบริษัทและไมเปนผูถือหุนท่ีมนีัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ บรษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฏหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลว ไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2562 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงาน 

ก.ล.ต. โดยไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท 
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 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

• กรรมการบริษัท 

1. ไมเปนบุคคลที ่มีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา และ

พระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ไมเปนบุคคลที ่มีคุณสมบัติตองหามตามกฏ ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา หรือคณะกรรมการ

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวมตามขอบังคับ/ ขอกําหนดของบริษัท/ ขอกําหนดเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

4. มีความรู  ความสามารถ ความเชี ่ยวชาญและประสบการณที ่สามารถเอื ้อประโยชน และ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 

 

• ผูบริหารระดับสูงสุด 

เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

บริษัทเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย                           

ท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชนสูงสุด

ตอการดําเนินงานของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

กอนท่ีจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป และเนื่องจากบริษัทเปนบริษัทหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการ

กํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นกรรมการของบริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ดวย 

1. มีคุณสมบัติครบถวนตามที ่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

2. มีความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต สามารถ

ทุมเทอุทิศเวลาใหกับบริษัทไดอยางเต็มท่ี และมีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีเหมาะสม 

3. มีทักษะความรูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชนการเงินการบัญชี การบริหารธุรกิจ การวางแผน 

กลยุทธ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย หรืออ่ืนๆ 
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การเลือกตั้งกรรมการผานท่ีประชุมผูถือหุน 

ในกรณีที่ตองใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม การแตงตั้งกรรมการแตละรายจะตอง

ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน แตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน

เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

การแตงตั้งกรรมการแทน 

1. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปน

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา

สองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยู

ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการขางตนตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

2. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงตองอยูรักษาการ

ในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขา

รับหนาท่ีเวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหคณะกรรมการพนจากตําแหนง คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตองจัดใหมี

การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือน นับแตวันพนจากตําแหนง 

โดยสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนใหทราบไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุม 

3. กรณีตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยู

กระทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการ

แทนตําแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน โดยใหจัดประชุมภายในหน่ึงเดือน นับแตวันท่ีจํานวนกรรมการวาง

ลงเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม บุคคลที่จะเขาเปนกรรมการแทนนี้ อยูในตําแหนงได

เพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทนเทาน้ัน 

กระบวนการสรรหาผูบริหารระดับสูง 

ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

จะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมคีุณสมบัตคิรบถวน เหมาะสม มีความรูความสามารถ ประสบการณ
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ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทเขาใจในธุรกิจของบริษัทและสามารถบรหิารงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมายตามที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนดไว และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป และเนื่องจากบริษัทเปนบริษัทหลักทรัพย ซึ่งอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั ้นผู บริหารระดับสูงของบริษัทจะตองไดร ับความเห็นขอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ดวย 

สิทธิของผูถือหุนในการเสนอรายช่ือบุคคลเปนกรรมการ 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน และพ.ร.บ. 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ เขาเปนกรรมการของบริษัทได โดยผูถือหุนสามารถสงเรื่องมาที่

สํานักเลขานุการบริษัทผานทางอีเมล cosecthailand@maybank-ke.co.th หรือ ตามที่อยูบริษัท 

เพ่ือรวบรวมขอมูลและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอไป  
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9.3 ผูบริหาร                                                                                                            

                                              โครงสรางองคกร                                                (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

 

 

ฝาย MA 

ฝายปฏิบัติการลูกคา 

หลักทรัพยในประเทศ 

ฝายปฏิบัติการขอมูลลูกคา 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายบริหารงานกลาง 

ฝายกฎหมาย 

 

ฝายปฏิบัติการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 

ลูกคาสถาบัน 

คณะกรรมการกํากับดูแล      

กิจการท่ีดี 

สายลูกคาหลักทรัพย 

ในประเทศ 

คณะกรรมการทบทวนการพิจารณา 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการลงทุน 

ฝายควบคุมวงเงิน 

ประธานเจาหนาที่บริหารรวม 

ฝายสื่อสาร

องคกร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ฝายตราสาร

อนุพันธ 

ฝายวาณิชธนกิจ 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบตัิการ 

  ฝายวิเคราะห

หลักทรัพย   

ฝายลูกคาหลักทรัพย 

สถาบัน 

หัวหนาฝายการเงิน 

ฝายการเงิน 

ฝายบัญชี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝายบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบรหิาร(EXCO) 
ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพิจารณา 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 

สํานักประธานเจาหนาที่

บริหาร 

สํานักเลขานุการบริษัท 

ฝายกํากับดูแลการ 

ปฎิบัติงาน 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 14 ทาน ประกอบดวยรายช่ือดังตอไปน้ี 

ผูบริหาร ตามคําจํากัดความของสาํนักงาน ก.ล.ต. มีจํานวน 14 ทานดังน้ี 

9ลําดับ 10รายชื่อ 11ตําแหนง 

1.  นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.  นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล* ประธานเจาหนาท่ีบริหารรวม สายงานธุรกิจ

หลักทรัพยรายยอย 

3.  นาย โกะ สวี อ้ึง ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

4.  นายวิเชษฐ พรสินศิรริักษ ประธานเจาหนาท่ีสารสนเทศ 

5.  นายสิทธิพร ศรกาญจน กรรมการผูจดัการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย

รายยอย 

6.  นายพีระสิทธ์ิ จิวะพงศ กรรมการผูจดัการ สายงานหลักทรัพยสถาบัน

ในประเทศ 

7.  นายประเสริฐ ตันตยาวิทย กรรมการผูจดัการและหัวหนาฝายวาณิชธนกิจ 

8.  นายสมบัติ จิวริยเวชช กรรมการผูจดัการและหัวหนาฝายตราสารหน้ี 

9.  นายเอกชัย ธาราพรทิพย กรรมการผูจดัการและหัวหนาฝายวิจัย 

10.  นางมาเรีย เบรนดา ซานเซส ลาปส กรรมการผูจดัการ และหัวหนาฝายวิเคราะห

หลักทรัพยสถาบันตางประเทศ 

11.  นายธนัท วงษชูแกว* กรรมการผูจดัการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย

รายยอย 

12.  นางสาวปนัดดา  ตณัฑชาญชีวิน กรรมการผูจดัการ สํานักประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

13.  นางสาวอารียา กาญจนบัตร ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน 

14.  นายศราวุธ กิตตินราภรณ ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

 *  เกษียณอายุและลาออกมผีลตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2563 

9.4 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 แตงตั้งใหนางสาวกวิดา 

วาสนาเรืองเดช ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป โดย

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

หนา 62 

สวนที่ 2-2.09 โครงสรางการจัดการ                                                                                                   (แบบ 56-1 ประจาํป 2562) 



 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

9.5 คาตอบแทนผูบริหาร  

ก. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

กรรมการ 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทนทําหนาท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ

ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกัน โดย

กําหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและบําเหน็จ ทั้งนี้บริษัทไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่

ประชุมผูถือหุนแลว 

 

ในป 2562  บริษัทจายคาตอบแทนใหกรรมการจํานวน 7 ทาน ในรูปของคาตอบแทนกรรมการจํานวน                  

9,089,291 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หนวย : บาท 

รายชื่อกรรมการ คาตอบแทน สําหรับ ป 2562 

1. ดร. อารีพงศ ภูชอุม 2,530,296 

   นายยุทธ วรฉัตรธาร* 2,367,871 

2. นางสาวโสภาวดี เลศิมนัสชัย 2,358,866 

3. นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดิน 1,232,258 

4. นายมนตรี ศรไพศาล - 

5. นางฮามิดา บินติ มอริส 600,000 

6. นายโกะ สวี อ้ึง - 

12รวม 9,089,291 

*เกษียณอายุมีผลต้ังแตวันที ่7 ส.ค. 62 

 

ผูบริหาร 

สําหรับป 2562  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหาร (ตามคําจํากัด

ความของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จํานวน 14 ทาน (ไมรวมประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ, ผูชวย

กรรมการผูจัดการฝายการเงิน และผูอํานวยการฝายบัญชี) ในรูปเงินเดือนและโบนัสจํานวนเงินรวม 

101.34 ลานบาท และจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 

5.5 ลานบาท  

ข. คาตอบแทนอ่ืน   

ไมม ี  
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9.6 บุคคลากร 

9.6.1 จํานวนพนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทมีท้ังสิ้น 878 คน โดยมีจํานวน

พนักงานแบงตามสายงานดังตอไปน้ี  
 

 ฝาย จํานวนพนกังานประจํา (คน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1.  กรรมการท่ีเปนพนักงานและสํานักประธานเจาหนาท่ีบริหาร 6 

2.  ฝายบรหิาร 3 

3.  ฝายบรหิารความเสี่ยงและสินเช่ือ 10 

4.  ฝายลูกคาหลักทรัพยสถาบัน 19 

5.  ฝายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 1 444 

6.  ฝายลูกคาหลักทรัพยในประเทศ 2 179 

7.  ฝายธุรการหลักทรัพย 6 

8.  ฝายวาณิชธนกิจและตราสารอนุพันธ 24 

9.  ฝายวิเคราะหหลักทรัพย 19 

10.  ฝายพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยดานเทคนิค 5 

11.  ฝายทรัพยากรบุคคล 8 

12.  ฝายบรหิารงานกลาง 26 

13.  ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 49 

14.  ฝายกฎหมาย 1 

15.  ฝายตรวจสอบภายใน 6 

16.  ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 5 

17.  ฝายบัญชี 7 

18.  ฝายบัญชีเพ่ือการบริหาร  3 

19.  ฝายการเงิน 7 

20.  ฝายปฏิบัติการ 29 

21.  ฝายสื่อสารองคกร 5 

22.  ฝายลูกคาสมัพันธ 11 

23.  ฝาย Business Marketing 5 

24.  สํานักเลขานุการบริษัท 1 
 

ในปรอบระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา (2560 – 2562) บริษัทมีการเปลีย่นแปลงของจํานวนพนักงาน

อยางมีนัยสําคญั ดังน้ี 

1. ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีพนักงานรวม 944 คน โดยเปนพนักงานเขา 174 คน และพนักงาน

ออก 355 คน  หรือลดลงจํานวน 181 คน อันเนื่องมาจากบริษัทตองสูญเสียบุคลากรดาน

การตลาดและดานสนับสนุนการตลาดใหกับบริษัทหลักทรัพยคูแขงเปนจํานวนมาก ซึ่งถือ

หนา 64 

สวนที่ 2-2.09 โครงสรางการจัดการ                                                                                                   (แบบ 56-1 ประจาํป 2562) 



 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

เปนวิกฤตอยางรุนแรง แตบริษัทสามารถสรรหาบุคลากรในตําแหนงงานสําคัญๆ มา

ปฏิบัติงานทดแทนพนักงานท่ีลาออกไดอยางรวดเร็วอันมีผลทําใหบริษัทสามารถดูแลลูกคา

ไดอยางมีคุณภาพและสามารถรักษาธุรกิจไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีพนักงานรวม 934 คน โดยเปนพนักงานเขา 85 ราย และ พนักงาน

ออก 95 ราย หรือลดลงจํานวน 10 ราย ซึ่งถือเปนอัตราการเขาออกงานตามปกติของ

บริษัท  

3. ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีพนักงานรวม 878 คน โดนเปนพนักงานเขา 45 คน และพนักงาน

ออก 101 คน หรือลดลงจํานวน 56 ราย ซึ่งถือเปนอัตราการเขาออกงานตามปกติของ

บริษัท 

   

 ทั้งนี้ในป 2562  บริษัทมีขอพิพาทดานแรงงานกับพนักงานอันเกิดจากการผิดสัญญาจางและ

ขอบังคับการทํางานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีขอพิพาทแรงงานท่ีอาจสงผลกระทบทางลบอยางมี

นัยสําคัญตอผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผู

ถือหุ นของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอ

พนักงานดวยความเปนธรรม และสรางมาตรฐานในการพิจารณาลงโทษพนักงานในกรณีที่เกิดการกระทํา

ผิดหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล หรือนโยบายและขอบังคับของบริษัท โดยไดจัดใหมีคณะกรรมการ

วินัย ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากฝายที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ฝายกฎหมาย ฝายบุคคล เพื่อใหมีการ

พิจารณาอยางรอบดานกอนดําเนินการพิจารณาโทษใดๆ ท่ีสงผลกระทบกับพนักงาน  

  9.6.2. ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2561 บริษัทจายผลตอบแทนแกพนักงานรวมเปนจํานวน 

1,153.30 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ คาตอบแทนการตลาด คาลวงเวลา และอ่ืนๆ และสําหรับในป 2562 บริษัทจายผลตอบแทน

แกพนักงานรวมเปนจํานวน  921.36 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทนการตลาด คาลวงเวลา และอ่ืนๆ  

  9.6.3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายดานการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ดวยการใหคาตอบแทนใน

รูปของเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีอยูในเกณฑนาพอใจและสามารถแขงขันไดใน

ธุรกิจประเภทเดียวกัน ท้ังน้ี บริษัทมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องในระยะ

สั้นและระยะยาว โดยการสงบุคลากรเขารับการอบรมและสัมมนาดานธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงินอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางความเชี่ยวชาญและเพิ่มความรอบรูใน

ผลิตภัณฑ รวมท้ังการบริการทางการเงินอยางกวางขวาง อันเปนการสรางพื้นฐานที่สําคัญในการ

ใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการที่มีความครอบคลุมใน

ผลิตภัณฑทุกๆ ดาน นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ในผลิตภัณฑใหมๆ เพื ่อ

เสริมสรางศักยภาพในการเปนผูนําสําหรับการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ในอนาคต 
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นอกจากบริษัทจะมีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัทเอง

แลว บริษัทยังมีนโยบายในการใหความรูความเขาใจในตลาดทุนแกนักลงทุนและผูเกี่ยวของ                

ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในตลาดทุนที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดย

บริษัทไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ ของตราสารทางการเงินตลอดจนความรูที่

จําเปนในการลงทุนใหแกลูกคาของบริษัท ทั้งในสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา รวมทั้งการ

จัดทําโครงการเสริมสรางความรูใหแกนิสิตนักศึกษาสายการเงินการธนาคาร นักลงทุนวัยเกษียณ 

บุคคลในสายอาชีพอ่ืนๆ ตลอดจนผูสื่อขาวในสายเศรษฐกิจการเงิน เปนตน 

บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลากรมาอยางตอเน่ือง โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร

ใหครอบคลุมทุกระดับ ทุกตําแหนง ทั้งดานเทคนิค และดานการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมให

พนักงานของบริษัทมีความพรอมทั้งดานความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทํางาน ทั้งนี้ 

บริษัทยึดมั่นในคุณคาของบุคลากรท่ีเปนทรัพยากรสําคัญในการผลักดันใหงานของบริษัทกาวไปสู

การเปนสถาบันช้ันนําในธุรกิจหลักทรัพย ในการนี้ บริษัทไดสนับสนุนใหพนักงานเขาอบรมรวม

สัมมนาทั้งที่จัดโดยหนวยงานภายในและภายนอก การมอบหมายภารกิจพิเศษ การหมุนเวียน

งาน และ การศึกษางานกับหนวยงานของบริษัท เมยแบงก ในระดับตางชาติที่ประเทศมาเลเซีย 

และฮองกง  เชน Project Maybank Go Ahead Challenge 

ท้ังน้ี บริษัทไดมีการจัดฝกอบรมพนักงานในหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ

ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพอีกจํานวนมาก อาทิเชน จิตวิทยาการลงทุน & เครื่องมือเทคนิคอล, 

Project Management, เงินทองตองวางแผน, Modern Approach For Modern HR 

Management, Personal Branding for Professional Success, Derivative Product, 

มุมมองตลาดโลก ยุโรป สหรัฐฯ จีน และเวียดนาม, ศึกษา Elliott Wave เพื่อเทรด Single 

Stock Futures ดวย Block Trade และ Derivatives Warrants, หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับ

พนักงาน, Strategic Sales Management Workshop for IC Leader, Successful 

Customer Approach Workshop for IC Junior, Power Questions for Smart IC, Time 

management, People management, Mind Map และการจัดปฐมนิเทศนสําหรับพนักงาน

ใหม 
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10. รายงานการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG  Code) 
 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญอยางมากและสงเสริมสนับสนุนใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทมีความเช่ือมั่นวาการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยปองกันความเสียหายอันไมควรจะเกิดจากการ

ควบคุมไมดี จากการขาดความระมัดระวังรอบคอบ ชวยใหบริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช

ทรัพยากร สรางความนาเช่ือถือซึ่งจะนําพาบริษัทเจริญเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืน สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผูถือหุนและสรางประโยชน และความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุก ๆ ฝาย  

เพื่อใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดทํานโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารชี้แจงตอพนักงานทุกระดับชั้น พรอม

ท้ังมีชองทางในการเปดเผยขอมูลใหกับพนักงานไดรับทราบผานทาง Intranet ของบริษัท 

ในป 2562 บริษัทไดรับการประเมินผลคะแนน CG อยูในกลุม 5 ดาว โดยบริษัทไดรับคะแนนในหมวด สิทธิ

ของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผย

ขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” แตอยางไรก็ตาม

บริษัทจะปรับปรุง และเปดเผยขอมูลตามท่ีไดรับขอเสนอแนะตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ในป 2562 

ตอไป  ทั ้งนี ้  ในป 2562 บริษัทไดยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate 

Governance Code (CG Code) โดยมีหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

หลักปฏิบัติท่ี 1 การตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสราง 

                        คุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน  

                        (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู นําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั ่งยืน ควรประกอบดวยกรรมการที่มีความรู 

ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ เพื ่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ                       

แผนธุรกิจ มาตรการดําเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหคณะผูบริหาร 

บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค

ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการ ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ  

ขอพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนใหองคกรสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  

คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อชวยเหลือใน            

การบริหารงาน และการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 5 คณะ ซึ่งประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริหาร                 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ                       

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอย เปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดเพื่อใชอางอิงการปฏิบัติ 
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หนาที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ1ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงาน ประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารและ

ฝายบริหารเปนผูดําเนินการหลัก ท้ังน้ี ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวันแตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา 

ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหาร ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน 

การลงทุน การทําธุรกรรมที่มีผลตอ กิจการอยางมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยการจายเงินปนผล เปนตน ท้ังน้ี บริษัท มุงหวังใหกรรมการ ผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และตอง

ดํารงตนหรือปฏิบัติหนาท่ี ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูท่ีเก่ียวของทุก

ฝาย ตลอดจนเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีใหแกพนักงานโดยท่ัวไปดวย อีกทั้งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง

เหมาะสมเปนไปตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทดําเนินการใหพนักงานทุกคนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ

และการปฏิบัติงาน ผานระบบ intranet ของบริษัท และนําผลที่ไดมาประเมินระดับความรู ความเขาใจของพนักงาน                     

เพื่อปรับปรุงการสื่อสารใหพนักงานมีความเขาใจอยางทั่วถึง รวมถึงยังสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี (Compliance culture) ซึ่งถือเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกทาน เพ่ือสรางความเขาใจในธุรกิจ และนโยบายภายในตาง ๆ 

ใหกับกรรมการใหมไดรับทราบ เพ่ือชวยสนับสนุนการปฏบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพของกรรมการใหสามารถเขารับตําแหนง

ไดอยางเร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ โดยครอบคลุมหัวขอดังน้ี 

• 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 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ANNUAL BOARD ASSESSMENT 

• ความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน CONFLICT OF INTEREST AND RELATED PARTY 

TRANSACTION 

• นโยบายอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของบริษัท OTHER KEY POLICIES OF THE MAYBANK GROUP 

 

โดยในป 2562 บริษัทไดมีการสรรหากรรมการใหมจํานวน 1 ทาน ซึ่งไดแก นายโกะ สวี อึ้ง โดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  โดยกรรมการทานดังกลาว บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เปนไปตาม

คูมือกรรมการ (Board Manual) ของบริษัท และกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และนโยบายที่

สําคัญ เชน นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมท่ีเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนตน 
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บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

1. บริษัทกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก             

ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะไดรับการดูแลและ

ปฏิบัติอยางเปนธรรมตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีมีกับบริษัท 

• ผูถือหุน : บริษัทมุงเนนบริหารบริษัทใหมีผลกําไร เพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน โดยบริษัทมีนโยบายการ

จายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ และสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผู

ถือหุนอยางเสมอภาค รวมถึงการไดรับขอมูลสําคัญตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของบริษัทโดยเผยแพรผานทางเว็บไซต

ของบริษัทอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ ป 2561 บริษัทไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.68 บาทตอหุน 

คิดเปนรอยละ 99 ของกําไรสุทธิประจําป 2561 ซึ่งมากกวานโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไวใน

อัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ที่บริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ ในป 2562 

บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือในอัตรา 0.68 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 152 ของกําไรสุทธิ

สําหรับป 2562 

• ลูกคา : บริษัทไดเนนยํ้าใหพนักงานปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม โดยใหบริการที่ดีมี

คุณภาพ รักษาความลับของลูกคา ใหขอมูลขาวสารแกลูกคาอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และบริษัทมี

ผลิตภัณฑใหลูกคาสามารถเลือกลงทุนไดครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ ลูกคาสามารถบริหารพอรตลงทุนไดอยาง

ทั่วถึง ซึ่งบริษัทไดพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ครอบคลุมกับความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง คํานึงถึง

ผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก โดยไมมุงเนนใหพนักงานกระตุนใหลูกคาซื้อๆ ขายๆ เพื่อตองการใหไดปริมาณ

การซื้อขายมาก ๆ ในรอบปท่ีผานมา ผูแนะนําการลงทุนของบริษัทไดแจงใหลูกคาระมัดระวังการลงทุน โดยให

ลงทุนอยางรอบคอบ พิจารณาขอมูลกอนการลงทุน จึงทําใหลูกคาของบริษัทไมไดรับผลกระทบจากหุนที่มีความ

เสี ่ยงสูง นอกจากนี้ยังสงเสริมใหลูกคามีชองทางเสนอแนะและรองเรียนกรณีไมไดรับความเปนธรรม โดย

สามารถแสดงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนอ่ืนๆ ผานชองทางการสื่อสารกับบริษัท ดังน้ี 

ชองทาง อีเมล หมายเลขโทรศัพท 

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

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

ตอ 7401-7404 

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

ตอ 6660 

• คูแขง : บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงทุกรายอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม ยึดหลักปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอกัน และ

ตามขอตกลงของสมาชิก และภายใตกฎหมายการแขงขันทางการคา กฎเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงขอตกลงที่สมาคมบริษัท

หลักทรัพยไทยไดขอความรวมมือจากสมาชิก และบริษัทไดเครงครัดกับการวาจางพนักงานโดยไมมีนโยบายดึง            

ผูแนะนําการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพยอ่ืน  
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บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขง

ดวยวิธีฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังน้ี 

- ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี 

- ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

- ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

• คูคา : บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอการคัดเลือกคูคาที่เหมาะสม โดยจะตองมั่นใจวากระบวนการคัดเลือก

และการปฏิบัติตอคูคาเปนไปอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีคูคาที่มี

ชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเปนมืออาชีพเปนไปตามมาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหคูคารวม

ตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาธุรกิจรวมกันใหมีความกาวหนายิ่งข้ึน 

• เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ของบริษัทอยางเครงครัด ทั ้งในเรื่อง

วัตถุประสงคการใชเงิน การชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย และเรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ของบริษัท 

รวมถึงรายงานฐานะการเงิน และขอมูลทางการเงินของบริษัทดวยความถูกตองและซื่อสัตยอยางสมํ่าเสมอ โดย

บริษัทมุงมั่นในการรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจาหน้ี และใหความเช่ือถือซึ่งกันและกัน 

นอกจากน้ี บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการบรหิารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกรง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทคง

ความสามารถในการชําระหน้ีคืนแกเจาหน้ี อีกท้ังมีการบริหารสภาพคลองเพ่ือเตรียมพรอมในการชําระคืนหนี้ให

แกเจาหน้ีของบริษัทใหตรงตามระยะเวลาครบกําหนด 
 

บริษัทมีนโยบายบริหารเงินกองทุน ซึ่งกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน ติดตามและควบคุมสถานะ

เงินกองทุนใหเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่

เหมาะสม สามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญครบทุกดาน ทั้งภายใตภาวะปกติ และภาวะวิกฤต รวมถึงมี

ความสอดคลองตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

• พนักงาน : รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ในสวนของ “การปฏิบัติตอแรงงาน

อยางเปนธรรม”   

• สังคมและสิ่งแวดลอม : บริษัทสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของ

กับการทําธุรกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ โดยบริษัทถือวาเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงาน

ทุกคน ซึ่งบริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทํางาน การฝกอบรม และการมีสวนรวม

ในการนําเสนอขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม  อาทิ 

- การผลิตหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุ น และรายงานประจําปนั ้น บริษัทใชกระดาษที่ได

มาตรฐานของการรักษาสิ่งแวดลอม ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2)  

- บริษัทมีมาตราการลดการใชพลังงานท่ีเปนรูปธรรม เชนเปลี่ยนหลอดไฟฟาในสํานักงานเปนหลอด 

LED 

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏอยูในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 
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• ทรัพยสินทางปญญา : บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และมีนโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา ดังน้ี 

- พนักงานทุกคน มีหนาท่ีปกปองและรักษาความลับอันเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อมิ

ใหขอมูลเหลานั้นรั่วไหล และตองไมนําทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ของบริษัทไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

- พนักงานทุกคนตองเคารพและใหเกียรติตอทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และไมนําผลงานอันมี

ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นไมวาทั้งหมด หรือบางสวนของผลงานไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของผลงาน 

ในป 2562 บริษัทไมมีขอพิพาทกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยไดปฏิบัติตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไว  

หลักปฏิบัติท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน  

                        (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  

 
คณะกรรมการไดกําหนดวัตถุประสงคในการดาํเนินกิจการโดยมีเปาหมายและเจตนารมยท่ีมุงมั่นในการท่ีจะเปนสถาบัน

การเงินชั้นนําในระดับภูมิภาค ควบคูกับการสรางสังคมที่ดีใหเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน  โดยคํานึงถึงการสรางคุณคา

ทางดานความรับผดิชอบตอสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

โดยในดานการดําเนินธุรกิจบรษัิทไดใหความสําคญักับเรือ่งการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  การตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ และ

การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนตน   มุงเนนและเสริมสรางใหประชาชน และนักลงทุนทั่วไปมีความรูความเขาใจในการ

ลงทุนและสรางความมั่งคั่งใหประชาชนผานการออมเงิน เพ่ือใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางยั่งยืน  ในดานลูกคา บริษัท

มุงมั่นมอบบริการดวยคุณภาพ บริการอยางมีจรรยาบรรณ โปรงใสและตรวจสอบได โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการ

ใหมๆ อยูเสมอ  ตลอดจนเนนการรักษาความลับของลูกคา บริการดวยความเปนธรรมอยางเสมอภาค  บริษัทมุงเนนในการ

พัฒนาบุคคลากรของบริษัทดวยความรูและหลักสูตรระดับสากลที่จะพัฒนาบุคคลากรของบริษัทใหมีคุณภาพในการใหบริการ

แกลูกคาของเรา  ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีกําลังเปนกระแสนิยมและเขามามีบทบาทสําคัญในงานบริการ  นอกจากนี้ 

ในดานสิ่งแวดลอมและสังคม บริษัทมีโครงการดานรักษาสิ่งแวดลอม   ลด ละ เลิก การใชพลาสติก และมีการจัดกิจกรรมดาน

สังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป  

 

หลักปฏิบัติท่ี 3 การเสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธผิล  

                        (Strengthen Board Effectiveness) 

 
1. โครงสรางคณะกรรมการ 

1.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ซึ่งในจํานวนน้ีประกอบดวย  

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน  

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (ในจํานวนน้ีเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน)  
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โดยบริษัทมีเจตนารมณใหมีกรรมการอิสระจากภายนอกทํางานรวมกับกรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ 

และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) โดยประธานกรรมการ 

เปนกรรมการอิสระ นอกจากน้ี ยังมีนโยบายใหมีกรรมการท่ีไมใชผูบริหาร (3 ทาน) ซึ่งเปนกรรมการอิสระ มีความเห็นอันเปน

อิสระจากฝายบริหารในการรวมแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ท้ังน้ีคณะกรรมการไดแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 1 คน โดยรายช่ือคณะกรรมการพรอม

หนาท่ีความรับผิดชอบ สามารถดูรายละเอียดไดในหัวขอ “คณะกรรมการและโครงสรางการจัดการ”  

1.2 คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถึงประโยชนความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นวาเปนปจจัยสําคัญ

ปจจัยหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยความหลากหลาย

ของคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการที่เปนผู ทรงคุณวุฒิในหลายๆ ดาน ซึ ่งประกอบไปดวย ความรู 

ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มท่ีและเต็มใจ โดยกรรมการทุกทานไดปฏิบัติหนาท่ีอยางสุดความสามารถ และอุทิศเวลาใหกับบริษัทอยาง

เต็มท่ี  

1.3 กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงวาระละ 3 ป และตามนโยบายดํารงตําแหนงสําหรับกรรมการอิสระไดไม

เกิน 3 วาระ หรือ ไมเกิน 9 ป ยกเวน ในกรณีที่ผูถือหุน หรือ คณะกรรมการ เห็นวามีความจําเปนที่ตองให

กรรมการบางทานท่ีมีบทบาทหรือมีความสําคัญตอบริษัทสามารถดํารงตําแหนงตอไปไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้

บริษัทไดระบุไวเปนนโยบายอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2561 บริษัทไดมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกป และในป 2562 

ไดนํามาปรับใชและปฏิบัติอยางตอเนื่องตามความเหมาะสม พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม

หลักการดังกลาว โดยบริษัทจะนําไปเปนแนวทางในการปรับใชใหเหมาะสมตอไป ไดแก 

ขอท่ียังไมปฏิบัต ิ เหตุผล 

คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการ

อิสระมีวาระการดํารงต ําแหนง

วาระละ 3 ป   ไม  เก ิน 3 วาระ 

หรือไมเกิน 9 ป  

สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเกิน 9 ป บริษัทเห็นวา มีความ

จําเปนตองใหกรรมการบางทานที่มีบทบาท หรือมีความสําคัญตอบริษัท 

สามารถดํารงตําแหนงตอไปไดตามความเหมาะสม เนื ่องจากกรรมการ

บริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณของกรรมการจาก

การดํารงตําแหนงเปนเวลานานจะชวยใหกรรมการเขาใจการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทไดดียิ่งข้ึน 
 

หมายเหตุ :  

- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทไมมกีรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงเกิน 

9 ป  โดยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ยังคงมีวาระการดํารงตําแหนงไม

เกิน 9 ป   

- ระหวางป 2562 มีกรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงเกิน 9 ป เกษียณอายุ          

มีผลนับตั้งแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 เปนตนไป   
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ขอท่ียังไมปฏิบัต ิ เหตุผล 

คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบาย

คาตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว รวมถึงตามผลการ

ปฏิบัติงานของ CEO 

บริษัทพิจารณาเปดเผยขอมูลคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารรวม

ไวเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนผูบริหาร ในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 

รวมถึงจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร   

(รายละเอียดระบุไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่องคาตอบแทน

ผูบริหาร ) 
 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทจะเปนผูพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทน

โดยพิจารณาจากหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผล

การดําเนินงานของบริษัทคณะกรรมการไดประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจาหนาที่บริหาร เทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกป 

(ท้ังระยะสั้น/ระยะยาว) โดยในป 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารโดยรวมอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 

1.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑใหมหรือเขมงวดกวาที่

สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

ไว ดังน้ี 

• ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัทบริษัทในเครือ หรือบริษัทรวม 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมี

ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน

และการบริหารงานของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะท่ีจะทําให

ขาดความเปนอิสระ 

• ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการผูถือหุนรายใหญ  

1.5 กรรมการแตละทานตองไมดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทยอยที่ไมไดเปนบริษัทจด

ทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกวา 5 แหง โดยไดมีการเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ             

แตละคนใหผูถือหุนทราบในหัวขอ  “คณะกรรมการและโครงสรางการจัดการ” ทั้งนี้ในป 2562 กรรมการของ

บริษัทแตละทานไมไดดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทยอยที่ไมไดเปนบริษัทจด

ทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนน้ันเกินกวา 5 แหง ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปน

คนละบุคคลกัน โดยบริษัทไดกําหนดบทบาท อํานาจ และหนาที่ของทั้งสองตําแหนงไวอยางชัดเจน เพื่อใหมีการ

คานอํานาจซึ่งกันและกัน ไมมีใครมีอํานาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะตองเปนกรรมการอิสระ และทํา

หนาที่ผูนําฝายนโยบายและการกํากับดูแล สวนประธานเจาหนาที่บริหารจะทําหนาที่ผูนําฝายบริหารและการ

จัดการ 

หนา 73 

สวนที่ 2-2.10 การกํากบัดูแลกิจการ                                                                                                  (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

1.6 กรณีที่กรรมการบริษัทครบวาระการดํารงตําแหนง บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอรายชื่อ

บุคคลมาเปนกรรมการได โดยรายช่ือบุคคลท่ีเสนอตองมีคุณสมบัติ และรายละเอียดครบถวนตามที่บริษัทกําหนด

ไว เมื่อบริษัทไดรับขอมูลครบถวนแลว บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาจะทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ในป 2562 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนง

กรรมการ 

1.7 บริษัทไดประกาศระเบียบวาดวยจรรยาบรรณและสิ่งท่ีควรปฏิบัติ เพ่ือใหพนักงานทุกระดับช้ันมีความเขาใจและถือ

ปฏิบัติ 

1.8 บริษัทไดกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ตอง

ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัททุกกรณี 

2. คณะกรรมการชุดยอย 

เพ่ือความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จึงประกอบดวย

กรรมการอิสระเปนสวนใหญ  และแตงตั้งกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการชุดยอยโดยรายละเอียดปรากฏ

ในหัวขอ “คณะกรรมการและโครงสรางการจัดการ” 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 ในป 2562 ท่ีผานมา คณะกรรมการไดทําหนาท่ีในการพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทเชน กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี ่ยง แผนงานและ

งบประมาณ รวมทั ้งกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื ่อเพิ ่มมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั ่งยืนใหแกกิจการและผูถือหุ น ตลอดจน

ผลประโยชนของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

 3.2 คณะกรรมการไดจัดใหมีการสื่อสารกลยุทธ เปาหมาย และผลการดําเนินงานของบริษัทใหกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงาน ทราบและเขาใจทั่วทั ้งองคกร โดยมีการจัดประชุมชี ้แจงฝายบริหาร ฝายจัดการผานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือใหผูบริหารตามสายงานรับทราบและนําไปถายทอดยังหนวยงานและฝายงานตาง ๆ ที่

อยูภายใตการกํากับดูแล นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผานระบบการสื่อสารภายใน อาทิ ระบบอินทราเน็ต (MKE 

Planet) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน 

 3.3 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบ

นโยบายดังกลาว ทั้งนี้จากการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย พบวา โดยสวนใหญบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดท่ีกลาวไว 

 3.4 คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมท้ังไดมีการติดตามการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ  

 3.5 คณะกรรมการไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน และ กําหนดใหมีการ

กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด และเปดเผยขอมูลใหถูกตอง 
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 3.6 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายบริหารความเสี่ยง

เปนผูกํากับดูแลความเสี่ยงตางๆ และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน และคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส   พรอมทั้งกําหนดใหมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ของบริษัทอยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

 3.7 คณะกรรมการไดกําหนดใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ โดยมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) และหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เปนผูกํากับดูแล ตรวจสอบ และ

รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป  

 3.8 คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ โดยมีรายละเอียดชื่อคณะกรรมการชุด

ยอยตาง ๆ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ องคประกอบ การทําหนาท่ี เชน จํานวนครั้งในการประชุม การรายงาน 

และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดยอย รวมถึงมีการเปดเผยคาตอบแทน โดยรายละเอียดตาง ๆ ปรากฎใน

หัวขอ “คณะกรรมการและโครงสรางการจัดการ” 

4. อํานาจอนุมัติในการทํารายการตาง ๆ  

4.1 บริษัทไดมีการกําหนดอํานาจอนุมัติในการทํารายการตาง ๆ ของบริษัทตามวงเงิน โดยแบงวงเงินออกเปนแตละ

ระดับชั้น เพื่อปองกันไมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงกับบริษัท            

โดยอํานาจดําเนินการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการและมีการทบทวนสมํ่าเสมอ 

4.2 คณะกรรมการทําหนาท่ีในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพ่ือผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายใน

การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในป 2562 คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน 

ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สําคัญใหมีความ

เหมาะสม และสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการ เชนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

เปนตน 

4.3 คณะกรรมการไดติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 

คณะกรรมการไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน และผล

ประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในสวนของเปาหมายทางการเงิน และแผนงานตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามกลยุทธ

ท่ีวางไว 

5. การสรรหากรรมการ 

5.1 หลักเกณฑและกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสงูในกรณีท่ีกรรมการและผูบริหารระดับสูง

ของบริษัทวางลง บริษัทมีหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงอยางโปรงใส 

คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงโดยมีหลกัเกณฑ คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางาน โดยไม

จํากัดเพศ และพรอมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี

เกี่ยวของ และหลักการกํากับดูแลกิจการ (Fit and Proper) ซึ่งจะกอใหเกิดความหลากหลายในโครงสรางของ

คณะกรรมการ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู 

การสรรหากรรมการก็จําเปนตองสรรหาผูมีคุณสมบัติและประสบการณใหตรงกับธุรกิจใหมท่ีบริษัทจะดําเนินการ

ตอไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ (แลวแตกรณี) ซึ ่งถือเปน

กระบวนการในการแตงตั้งกรรมการของบริษัท   
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6. การประชุมคณะกรรมการ  

6.1 เลขานุการบริษัทไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอคณะกรรมการใหพิจารณาเห็นชอบเปน

การลวงหนา และไดแจงใหกรรมการแตละทานทราบกําหนดการดังกลาว ซึ ่งกําหนดใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

เพื ่อพิจารณา งบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงกลยุทธของบริษัท และ

คณะกรรมการตองพรอมเขารวมประชุมเสมอหากมีการประชุมวาระพิเศษ  

6.2 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับจํานวนองคประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมตใินท่ีประชุมคณะกรรมการ โดย

ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนตองมี

สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการอยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมตลอดท้ังป 

6.3 ในป 2562  คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมท้ังสิ้น 11 ครั้ง (รายละเอียดการเขารวมประชุมเปนไปตามหัวขอ

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท)  

6.4 ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัทจะเปนผูรวมกันพิจารณากําหนดเรื่องเขาวาระ

การประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมไดโดยอิสระผาน

เลขานุการบริษัทเพ่ือเสนอตอประธานกรรมการ หรืออาจเสนอวาระตอคณะกรรมการกอนการประชุม 

6.5 เอกสารประกอบการประชุมไดถูกสงใหกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนการประชุม โดยเฉพาะ

วาระสําคัญที่มีเอกสารขอมูลที่ตองใชเวลาศึกษาลวงหนาจะสงเอกสารในวาระนั้น ๆ กอนเพื่อใหมีระยะเวลา

พิจารณาอยางเพียงพอ 

6.6 คณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือ ผูมีสวนเก่ียวของในเรื่องตางๆ เขามาสอบถามรายละเอียดไดโดยตรง ใน

ระหวางการประชุม โดยในป 2562 พบวาเรื่องที่จะสอบถามผูบริหารที่เปนกรรมการเปนผูรับผิดชอบและทราบ

ขอมูลท้ังหมด คณะกรรมการบริษัทจึงสอบถามจากผูบริหารท่ีเปนกรรมการโดยตรง 

6.7 ภายหลังการประชุมเลขานุการคณะกรรมการจะจดัทํารายงานการประชุมท่ีมีความชัดเจน และมีการแจงหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของถึงมติท่ีประชุมเพ่ือใหนําไปปฏิบัติ และใหแจงผลการปฏิบัติใหท่ีประชุมรับทราบอีกครั้งหน่ึง  

6.8 การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็นอยาง

กวางขวางและเปนอิสระ จึงทําใหกรรมการแตละทานกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และรับฟงความเห็น

ของกันและกัน ทําใหการพิจารณาตัดสินใจเปนไปดวยเหตุ และผลอยางรอบคอบ แมวาประธานกรรมการจะเปด

โอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมอยางกวางขวางก็ตาม แตกรรมการแตละทานก็จะนําเสนอ

ความเห็นที่กระชับ จึงทําใหการประชุมคณะกรรมการแตละครั้งดําเนินการไปดวยระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต

วาระการประชุมในแตละครั ้ง และโดยเฉลี ่ยการประชุมแตละครั ้งใชเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมงซึ ่งเปนเวลาที่

คณะกรรมการเห็นวาเพียงพอในการพิจารณาในรายละเอียดกันอยางรอบคอบ ในทุกเรื ่องที ่นําเสนอตอ

คณะกรรมการ  

6.9 เรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย ทั้งนี้ในวันที่ 18 ตุลาคม 

2550 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชวยทําหนาที่กําหนดหลักการ 

ติดตาม ประเมินผล และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทตอไป  
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7. การประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบร ิษัทกําหนดใหกรรมการที ่ ไม เป นผ ู บร ิหารประชุมกันเอง โดยไม ม ีกรรมการที ่เปนผู บร ิหาร                          

หรือฝายบริหารเขารวมในการประชุม เพื่อประชุมทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ แนวทางในการบริหารงานตาง ๆ 

ของบริษัท โดยในป 2562 ไดมีการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

8.1 คณะกรรมการไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองปละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลดังกลาวเปนการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเปนรายบุคคล สําหรับการประเมินไดมี

การจัดแบงหัวขอในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ี 

• โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทําหนาท่ีของกรรมการ 

• ความสัมพันธของฝายจัดการ 

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาของผูบริหาร  

 
8.2 กระบวนการในการประเมินมีดังน้ี 

1. ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และ

รายบุคคล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการตอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาผลและประเมินแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอผลและแนวงทางการพัฒนาปร ับปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท 

8.3 สําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ซึ่งผลการประเมินในแตละหัวขอ โดยทําการ

ประเมินคณะกรรมการท้ังคณะและทําการประเมินกรรมการแตละทานเปนรายบุคคล ท้ังน้ี ผลประเมินฯดังกลาวอยูในระดับท่ีดี

ถึงดีมาก (เปนผลประเมินทั้งคณะ และผลประเมินรายบุคคล)   โดยในการประเมินดังกลาว บริษัทกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป 

วันท่ีรับการประเมิน ผลการประเมินท้ังคณะ ผลการประเมินรายบุคคล 

2561 6 สิงหาคม 2562 ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก 

2562 20 มกราคม 2563 ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก 
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และกระบวนการประเมิน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินตลอดจนมีการติดตามผลการประเมินจากครั ้งกอน                 

สําหรับผลการปฏิบัติงานประจําป 2562 คณะกรรมการไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทั้งคณะ และรายบุคคล) เมื่อวันที่ 

20 มกราคม 2563  ทั้งนี ้ ผลประเมินฯดังกลาวยังคงอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก (เปนผลประเมินทั้งคณะ และผลประเมิน

รายบุคคล) 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

8.4    คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ทุกชุด ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองปละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลดังกลาวเปนการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งโดยรวมของคณะกรรมการและกรรมการเปนรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑและ

แนวทางในการประเมินท่ีสอดคลองกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทโดยผลการประเมินประจําป 2561 ได

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 โดยผลการประเมินอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก สําหรับ

ผลการปฏิบัติงานประจําป 2562 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เมื่อวันที่ 20 

มกราคม 2563 ซึ่งประเมินท้ังคณะและประเมินตนเอง โดยผลการประเมินอยูในระดับท่ีดีถึงดีมาก 

8.5 กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยและประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีดังน้ี 

1. ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และ

รายบุคคล รวมประธานเจาหนาท่ีบริหาร อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการตอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาผลและประเมินแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอผล และแนวงทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการชุดยอยและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

 

คณะกรรมการชุดยอย                              

 (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี) 

ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป 

วันท่ีรับการประเมิน ผลการประเมินท้ังคณะ ผลการประเมิน

รายบุคคล 

ผลการประเมิน 

2561 6 สิงหาคม 2562 ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก ดีเลิศ 

2562 20 มกราคม 2563 ดี-ดีมาก ดี-ดีมาก ดีเลิศ 
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9. คาตอบแทน  

9.1   คณะกรรมการบริษัทไดมีแนวทางในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาหลักเกณฑ 4 

ประการ คือ 1) เปรียบเทียบการจายคาตอบแทนที่ปฏิบัติอยูในธุรกิจหลักทรัพย 2) บทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการท่ีมีความแตกตางกัน 3) ผลการดําเนินงานของบริษัทและ 4) พิจารณาเงินปนผลที่จาย

ใหกับผูถือหุน โดยคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนเสนอขออนุมัติจากผูถือหุน โดยรายละเอียด

คาตอบแทนปรากฏในหัวขอ “คณะกรรมการและโครงสรางการจัดการ” 

9.2   คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนโดย

พิจารณาจากหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทคณะกรรมการ

ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร เทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกปโดย 

ในระหวางท่ีดําเนินการตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว ฝายบริหารจะนําเสนอขอมูลการดําเนินการเปรียบเทียบกับ

แผนงานท่ีไดจัดทําข้ึนลวงหนา โดยมีการนําเสนอเปนประจําในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และกอนการ

จัดทําแผนงานในปตอไป คณะกรรมการจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

เปนประจําทุกป โดยในป 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารโดยรวมอยูใน

เกณฑ “ดีเลิศ”  

10. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ จึงกําหนดใหตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เพ่ือชวยทําหนาท่ีกําหนดหลักการ ติดตาม ประเมินผล และตั้งแตป  2561 บริษัทไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการให

สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ประกอบดวยหลักปฏิบัติ  8 ประการ ดังน้ี 

                           CG Code                                                                       CG Principles (เดิม) 

หลักปฏิบัติ 1  หนาท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ 

                 ผูนําองคกรท่ีสราง  คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2  วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไป 

                 เพ่ือความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 3  การเสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4  การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5  การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความ 

                  รับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 6  การดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

                 ท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  การรักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

หลักปฏิบัติ 8  การสนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    

(3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

(3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

(3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

(4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 

(1)  สิทธิของผูถือหุน 

(2)  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 
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ท้ังน้ี บริษัทไดเปดเผยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไวในเว็บไซตของบริษัทเพ่ือเผยแพรใหผูถือหุน นักลงทุน ไดรับทราบวา

บริษัทมีความตั้งใจในการดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได สําหรับ

พนักงานบริษัทไดจัดทําคูมืออยางเปนลายลักษณอักษร และกระตุนใหพนักงานเขาใจและใหความสําคัญ พรอมทั้งปฏิบัติงาน

ดวยความมีจริยธรรม 

และเพ่ือใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองเหมาะสม บริษัทดําเนินการใหพนักงานทุกคนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ

ปฏิบัติงาน ผานระบบ intranet ของบริษัท และนําผลที่ไดมาประเมินระดับความรูความเขาใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการ

สื่อสารใหพนักงานมีความเขาใจอยางทั่วถึง และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท นอกจากการกําหนดใหพนักงานปจจุบันตองทําแบบทดสอบโดยถือเปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) แลว 

พนักงานที่เขาทํางานระหวางปทุกคนก็ถูกกําหนดใหทําแบบทดสอบดังกลาวดวยเพิ่มเติมจากการฟงกฎระเบียบในการ

ปฐมนิเทศ ท้ังน้ี ผลการทดสอบดังกลาวถือวาเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําป นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Compliance culture) ซึ่งถือเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2562 พบวาโดยสวนใหญบริษัทปฏิบัติไดตาม

หลักการท่ีกําหนดไว แตมีเพียงบางประเด็นท่ีบริษัทไมไดปฏิบัติ คือการจัดประชุมผูถือหุนท่ีกรรมการของบริษัทเขารวมประชุม

ไมครบทุกคน แตอยางนอยมีประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

คาตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เขารวมประชุม

ดวยทุกครั้ง ซึ่งกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมเปนกรรมการชาวตางประเทศทั้งหมด บริษัท พิจารณาแลวเห็นวาเปนการ

สิ้นเปลืองคาใชจายท่ีตองใหทุกทานเดินทางมาเพ่ือประชุมผูถือหุนเทาน้ัน  

ขอท่ียังไมปฏิบัต ิ เหตุผล 

การจัดประชุมผูถือหุนกรรมการทุกทานเขารวม

การประชุม 

เนื ่องจากกรรมการบริษัท 2 ทาน เป นกรรมการตางชาติ              

ดังน้ัน บริษัทพิจารณาเห็นแลววาเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายใน

การเด ินทางมาเพ ียงเพ ื ่อร วมประช ุมผ ู  ถ ือห ุ นเท  าน ั ้ น                   

อยางไรก็ตาม ในการประชุมผู ถือหุ นบริษัทยังคงมีประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ ประธานกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง

เขารวมการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที ่มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร แยกการปฏิบัติงานสวนหนา (Front office) และการปฏิบัติงานสวนหลัง                 

(Back Office) อยางชัดเจน ซึ่งบริษัทตระหนักวาระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป  
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บริษัทสนับสนุนใหหนวยงานภายในของบริษัทมีวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดีและมี

ประสิทธิผล โดยกําหนดโครงสรางบริษัทใหมีสายบังคับบัญชา ขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน นอกจากน้ี บริษัทไดมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานไวเปน

ลายลักษณอักษร พรอมทั้งจัดใหมีการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2562 บริษัทไดออกและทบทวน

ประกาศท่ีสําคัญหลายฉบับ เชน นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง นโยบายเรื่องการบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศ ระเบียบวาดวยเรื่องปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาลงโทษทางปกครอง

กับบุคลากรในตลาดทุน นโยบายเรื่องการตอตานการทุจริต ตลอดจน มีการพัฒนาความสามารถและทักษะใหมในดาน

ตางๆ ใหแกพนักงาน เพื ่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจและเพื ่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการ

กําหนดนโยบายและหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบรหิารความเสีย่งของบริษัทเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และมีการ

รายงานผลการดําเนินการและประเด็นสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา รวมถึง มีการทบทวนนโยบายที่สําคัญ

ตางๆ เชน นโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคลอง นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต 

การกําหนดระดับอัตราสวนตางๆ เพ่ือกํากับดูแลการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และกระบวนการติดตามและประเมนิผล

กระทบจากเหตุการณตางๆ เปนตน  
 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของบรษิัทไดมีการดําเนินการ และจัดสรรงบประมาณในปริมาณที่สูงอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหคณะกรรมการ  ผูบริหาร ผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล ไดรับ

ทราบขอมูลที่มีความสําคัญอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได ภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังไดตระหนักถึง

ความสําคัญของความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนการรองรับการใหบริการลูกคาท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอีก

ดวย 
 

ดานการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งอยู ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีหนาท่ีสอบทานเพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ใหเปนไป

ตามแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติ โดยขอสังเกตและความเสี่ยงตางๆท่ีพบจากการตรวจสอบ บริษัทไดเรงดําเนินการใหมีการ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงสาเหตุที่แทจริง รวมทั้งมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางการ เพื่อใหมั่นใจวา

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ขอมูลตางๆ มีความถูกตอง 

ครบถวน เช่ือถือได และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่

เกี่ยวของ นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังมีหนาที่ตรวจสอบและติดตาม ตลอดจนควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบการ

ควบคุมการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ ของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ  
 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ง

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ตลอดจน ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานทางการอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้ 

บริษัทยังปฏิบัติงานดวยความโปรงใส สอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพ

ของธุรกิจในปจจุบันอีกดวย  
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11. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน โดยใหผูเขารวม

ประชุมพิจารณารายการตางๆ เปดเผยความเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนการประชุม กรณีที่กรรมการ

บริษัทคนหน่ึงคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนของเรื่องท่ีกําลังมีการพิจารณา กรรมการคนน้ันก็จะไมเขารวมประชุมหรือ

งดการออกเสียง นอกจากนี้รายการใดๆ ที่มีความขัดแยงเรื ่องผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทตอง

มอบหมายใหกรรมการอิสระพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทได ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระ ไมมี

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการอิสระ สามารถใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ

บริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ ผู

ถือหุนไดแลวแตกรณี ซึ่งในป 2562 ไมปรากฎวามีรายการเก่ียวโยงกัน  

12. นโยบายบริหารความเสี่ยง  

บริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกบริษัทจึงมกีารพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐ  โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัติกรอบ

นโยบาย (Policies) ตางๆ รวมไปถึงข้ันตอนการปฎิบัติงาน (Procedures) ครอบคลมุถึงทุกสวนงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ ภายใตความเสี่ยงท่ีบริษัทสามารถยอมรับได  

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

• การบริหารความเสี่ยงอยูภายใตการกํากับดูแลและควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ ท้ังในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การดําเนินงานตาง ๆ อยูภายใตโครงสรางองคกรท่ีมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ  

ความเสี่ยงโดยองครวม 

(Enterprise Wide Risk) 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

(Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

(Market Risk) 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

(Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

(Operational Risk) 

ความเสี่ยงดานทุจริต 

               (Fraud Risk) 
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• กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแตละดาน เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานที่เกี่ยวของ

รับทราบและไดถือปฏิบัติ   

ทั้งนี้ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวังและมีการปรับปรุงใหทันตอ

เหตุการณอยูเสมอ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน ลูกคา พนักงาน และสังคมเปนสําคัญ  ซึ่งไดบรรจุรายละเอียดไวใน              

“หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม” 

 

13. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

13.1 บริษัทไดมีแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งกรณีชั่วคราว และถาวร 

โดยกําหนดใหผู บริหารในระดับรองลงไป เปนผู ทําหนาที ่แทนชั ่วคราว แตส ําหรับกรณีถาวรกําหนดให

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปน

การลวงหนาในระยะเวลาที่เพียงพอตอการรับงานสืบทอดกรรมการ ผูบริหารตอไป โดยกําหนดใหแผนการสืบ

ทอดตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร (succession plan) ของบริษัท ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาฯ และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

13.2 บริษัทไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ผู บริหาร รวมถึง

พนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยในป 2562 ไดจัดใหมีการฝกอบรม โดยไดสงกรรมการ

และผูบริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเจาหนาที่ฝายกฎหมาย

เขารับการอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่หนวยงานทางการไดจัดขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหกรรมการ 

และผูบริหารเขารับการอบรมหลักสตูรเก่ียวกับการพัฒนาความรู  ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและผูบริหาร โดยในป 2562 กรรมการและผูบริหารไดเขาอบรม ดังน้ี 

 
ชื่อหลักสูตร วันท่ีเขารับการพัฒนา 

และฝกอบรม 

รายชื่อกรรมการ/ ผูบริหาร/ 

พนักงานท่ีเกี่ยวของ 

Readiness for Change to Digital 

Investment by SET 

27 มีนาคม  2562 นายมนตรี ศรไพศาล 

 

Digital KYC by ASCO 29 เมษายน  2562 คณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee) 

Impact of Data Protection Law Act by 

Chulalongkorn University  

18 มิถุนายน 2562 นายมนตรี ศรไพศาล 

 

Director Accreditation Program by IOD 15 พฤศจิกายน 2562 นายโกะ สวี อ้ึง 

Director Accreditation Program by IOD 15 พฤศจิกายน 2562 นางฮามิดะ บินเต มอริส 

เปดมุมมอง ท่ีมา ... One Report                      7 ตุลาคม 2562 นางสาวชนัญญา วิลามาศ 
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14. คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

การแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีรวมถึงความเปนอิสระของผูสอบบัญชีตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอใหคณะกรรมการและผูถือหุนอนุมัติ 

ในป 2560 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด เปนจํานวนเงินไมเกิน 

2,500,000 บาท 

ในป 2561 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด เปนจํานวนเงินไมเกิน 

2,600,000 บาท 

ในป 2562 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด เปนจํานวนเงินไมเกิน 

2,700,000 บาท 

คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

เพื่อรับรองความเปนอิสระของผูสอบบัญชีภายนอก บริษัทไดจัดทํานโยบายโดยกําหนดอัตราขั้นสูงสุดใน

การพิจารณาใหผลตอบแทนแกผูสอบบัญชีภายนอกในเรื่องของการเปนที่ปรึกษาอันไมเกี่ยวของกับการตรวจสอบ

บัญชี 

หลักปฏิบัติท่ี 4  การสรรหา และพัฒนาผูบริหารระดับสงู และการบริหารบุคลากร  

                        (Ensure Effective CEO and People Management)   

 
หลักเกณฑและกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

ในกรณีท่ีกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทวางลง บริษัทมีหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหากรรมการ

และผูบริหารระดับสูงอยางโปรงใส คือคณะกรรมการสรรหา จะทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูงโดยมีหลักเกณฑ คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางาน โดยไมจํากัดเพศ 

และพรอมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักการ

กํากับดูแลกิจการ (Fit and Proper) ซึ่งจะกอใหเกิดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ท้ังน้ีในกรณีท่ีบริษัทมีกล

ยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดําเนินการอยู การสรรหากรรมการก็จําเปนตองสรรหาผูมีคุณสมบัติและ

ประสบการณใหตรงกับธุรกิจใหมที่บริษัทจะดําเนินการตอไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติ (แลวแตกรณี) ซึ่งถือเปนกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการของบริษัท   
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หลักปฏิบัติท่ี 5 การสงเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ  

                        (Nurture Innovation and Responsible Business)  

 
บริษัทมีการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองคกร และภาพรวมในระดับภูมิภาค               

ผานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมบริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง (Group Information Technology 

Steering Committee: GITSC)   โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน IT เปนสวนหนึ่งของ Operation Risk ซึ่งมีการ

ติดตามและรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Management Risk Committee: MRC) ของบริษัทและของ

กลุมบริษัท   นอกจากนี้ บริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบจากกลุมบริษัท ทําการตรวจสอบเชิงเทคนิคดาน IT 

และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ GITSC เปนลําดับ พรอมทั้งรายงานความคืบหนาการ

แกไขตอคณะกรรมการดังกลาวเปนรายเดือน   
 

นอกจากน้ัน บริษัทไดจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานของ

กลุมเมยแบงก และไดดําเนินมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ เชน 

- การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ซึ่งบริษัทไดซักซอมในภาคปฏิบัติเปน

ประจําทุกป  

- การบริหารจัดการเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Cyber Security 

Incident Response) ซึ่งบริษัทไดเขารวมซักซอมในภาคปฏิบัตเิปนประจําทุกป 

- การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ (IT Asset Management) ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและบรหิารจัดการกับ

ทรัพยสินสารสนเทศท่ีลาสมัย 

- การจัดใหมีการตรวจสอบชองโหวของอุปกรณและระบบงานท่ีสาํคญัอยางสมํ่าเสมอ (Penetration Test and 

Vulnerability Scan) และติดตามการแกไขอยางเปนกิจจะลักษณะ 
 

บริษัทไดจัดใหมีทีมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Innovation Team) เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบงานใหมๆที่

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อรองรับแผนกลยุทธและรูปแบบธุรกิจใหมๆที่

ผูบริหารผลักดัน 

 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

                       (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

 
ความเสี่ยงโดยองครวม (Enterprise Wide Risk) 

บริษัทไดมีการกําหนดเกณฑระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได (Risk Appetite Statement: RAS) ในดานตางๆ 

เพื่อใชเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธ การวางแผนธุรกิจ รวมทั้งแผนการปฎิบัติการประจําปของบริษัททั้งนี้โดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เกณฑการประเมินผลจะครอบคลุมความ

เสี่ยงสําคัญๆ ในทุกมิติ และรอบดานท่ีบริษัทอาจจะตองเผชิญทั้งจากภายใน และภายนอก อนึ่งบริษัทไดกําหนดตัวชี้วัดความ

เสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ใหสอดคลองกับ RAS ขางตน โดยมีการเสนอรายงานตอผูบริหารที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ 

ท้ังน้ีเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทภายในอนาคตขางหนาได 
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ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)  

(1) บริษัทไดกําหนดอํานาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยวงเงินซื้อขายตราสารอนุพันธ  ทั้งใน

ระดับบุคคลและระดับคณะกรรมการ รวมท้ังกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนวงเงินประจําปและการพิจารณา

ทบทวนวงเงินเปนรายกรณ ี

(2) กําหนดใหมีหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระจากหนวยงาน Front office ทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุล  

(3) สําหรับบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราทดของผลิตภัณฑท่ีสูงกวาสินคาอางอิง บริษัท

จะมีการพิจารณาใหวงเงินที่เขมงวดมากวาบัญชีประเภทอื่นๆ โดยตองใหเหมาะสมกับฐานะการเงิน และ

หลักประกันท่ีลูกคามีอยูกับบริษัท 

(4) บริษัทไมอนุญาตใหลูกคาซื้อหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงดวยเงินกู โดยบริษัทมีการกําหนดกระบวนการที่

ชัดเจน และรัดกุม ในการคัดเลือก และกําหนดอัตรา Initial Margin สําหรับ หุนท่ีอนุญาตใหกูเงินบริษัทซื้อได 

อยางชัดเจน 

(5) บริษัทใหความสําคัญตอการติดตามหนี้ อยางเขมงวดทั้งตามกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวของและตาม

นโยบายของบริษัทเอง 

 

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานตลาดแบงออกเปน 3 ประเภท         

1. ความเสี่ยงจากราคา (Price Risk) 

(1) เปนความเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน

ทําใหมลูคาของพอรตเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายลดลง โดยพอรตเงินลงทุนในหลักทรัพยนี้ บริษัทได

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Trading Book Policy Statement) โดยกําหนดบทบาท หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบริหารที่เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน รวมทั้งระเบียบวิธี

ปฏิบัติในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดวงเงินในการลงทุน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และ 

การจํากัดจํานวนผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน  

(2) บริษัทมีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยของความเสี่ยงที่เปนอันตราย  

เชน Delta, Gramma, VaR, PV01 รวมถึงระดับผลขาดทุนที่ตองตัดสินใจลางสถานะการขาดทุน 

(Stop-loss Limit) ภายใตนโยบาย Trading Book Limit Policy ซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท 

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียในท่ีน้ีหมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากความแตกตาง(Mismatch) ของระยะเวลา

ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (สําหรับสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และอายุของสัญญา (สําหรับสัญญาที่มี

อัตราดอกเบี้ยคงที่) ของสินทรัพย หนี้สิน โดยบริษัทไดกําหนดใหฝายการเงินมีหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ

อัตราดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินตางๆ แลวรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อปรับ

สถานะเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียของบริษัทใหเปนไปตามทิศทางของตลาดเงิน 
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3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Risk) 

บริษัทกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไวชัดเจนวา บริษัทไมไดประกอบธุรกิจดาน

เงินตราตางประเทศ ไมมีนโยบายคาหรือเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการธุรกิจใดที่เกี่ยวของกับเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทจะพิจารณาเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในรายการน้ันท่ีเหมาะสมตามสภาวะการณ 

          ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองน้ัน บริษัทไดเล็งเห็นวา NCR เปนเครื่องมือท่ีสําคัญเครื่องมือหนึ่ง ในการวัด

และติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัท อีกทั้ง NCR ยังเปนตัวกําหนดขอบเขตธุรกรรมของบริษัทดวย ดังนั้นจึงไดกําหนดให

ฝายบริหารความเสี่ยง monitor ตัวเลข NCR ที่จัดทําโดยฝายบัญชีอยางใกลชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให                  

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงิน มีหนาที่บริหารจัดการดานสภาพคลองดานการเงินดวยความระมัดระวังรอบคอบ และมี

การจัดทํารายงานไวติดตามควบคุมและรายงานตอประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ และประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บริษัทมีการจัดทํา Capital Plan ประจําป เพื่อใหมั่นใจวาเงินกองทุน และสภาพคลองของบริษัทเพียงพอสําหรับ

รองรับแผนธุรกิจ รวมถึง บริษัทมีนโยบายบริหารเงินกองทุนซึ่งระบุระดับการแจงเตือนลวงหนา และแนวทางการดําเนินการ

เมื่อ NCR ลดลงถึงระดับตางๆ รวมทั้งแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารจัดการเงินกองทุนอยางเหมาะสม 

และแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

นอกจากนี ้ บริษัทยังกําหนดกรอบวงเงินที ่บริษัทมีกับสถาบันการเงินอื ่น ทั ้งวงเงินรวมและวงเงินคงเหลือ 

(unutilized) เพ่ือใชในการบริหารสภาพคลองและเผื่อสํารองในกรณีฉุกเฉินดวย 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตางๆ อันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความ

บกพรองของกระบวนการภายใน บุคคลากรและระบบงาน หรือจากเหตุการณภายนอก ซึ่งบริษัท ใหความสําคัญโดย; 

• มีการกําหนดนโยบายความเสี่ยงดานการปฏิบัติการและวิธิการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ตลอดจนมีการจัดทําแบบ

ประเมินและควบคุมความเสี่ยงตนเอง (Risk & Control Self-Assessment : RCSA) และกําหนดตัวชี้วัดความ

เสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยง และจัดเตรียมแนวทางปองกันลวงหนา 

• มีการจัดโครงสรางองคกรและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่มีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ และจัดใหมี

หนวยงานสนับสนุนการทําธุรกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานและเปนอิสระและสอดคลองกับกฎระเบียบของ

ทางการ  เพ่ือลดโอกาสในการทํางานผิดพลาดอันเน่ืองมาจากความไมรูและไมทันตอเหตุการณ 

• จัดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทุกประเภท และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(Standard Procedure) ตลอดจนระเบียบอํานาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่

เปนอิสระจากหนวยงานอ่ืนๆ และข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีตรวจสอบอยางเครงครัด 

• มีการกําหนดนโยบายการบรหิารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และแผน

รองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business continuity planning - BCP) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการบริษัท และกําหนดใหฝายบริหารความเสี่ยงดําเนินการทบทวน พรอมกับจัดใหมีการทดสอบเปน

ประจําทุกป 

• นอกจากน้ีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานบางสวน บริษัทไดปองกันและโอนความเสี่ยงภัยดวยการทําประกันภัยกับ

บริษัทประกันภัยท่ีมีฐานะมั่นคงและมีช่ือเสียง 
 

ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk) 

เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรของบริษัททุกคนมีความซื่อสตัยสจุริตตอหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีบริษัทมอบหมายใหปฎิบัต ิ

บริษัทมุงเนนและใหความสาํคัญในการสรางความตระหนักในการตอตานการทุจรติ โดยเนนใหเห็นถึงผลกระทบของการทุจริต

ซึ่งจะนําไปสูความสูญเสียท่ีมิใชแคในรูปแบบทางการเงิน แตรวมถึงช่ือเสียงของบริษัทและผลกระทบในดานอ่ืนๆ เชน การ

สูญเสียใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เปนตน ดังน้ันบริษัทไดมีการจัดทํานโยบายการและระเบียบปฏิบัติตอตานการทุจริตข้ึน 

เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติและมีการเสรมิสรางวัฒนธรรมแกองคกร โดยใหมีความระมัดระวัง และปองกันเพ่ือไมใหมีการทุจริตเกิดข้ึน

ภายในบริษัท ท้ังน้ีการสรางวัฒนธรรมแกองคกรเพ่ือการตอตานการทุจริตน้ันจะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารระดับสูง

เพ่ือสงเสริมใหบุคคลากรทุกระดับช้ันนรวมกันตอตานการทุจริต ปกปองช่ือเสียง และทรัพยากรของบริษัทการฝกอบรมให             

แกพนักงานใหมีความตระหนัก และเขาใจในการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงใหมีการสรางวัฒนธรรมความเสีย่ง (Risk Culture) 

ภายในบริษัทตั้งแตการรับรู ความนึกคิดของบุคลากรเก่ียวกับความเสี่ยง และความเช่ือท่ีวาความเสี่ยงมีอยูจริง มโีอกาสเกิดจริง 

และผลกระทบจริงของการดําเนินงานจนทําใหไมบรรลุถึงเปาหมายของบริษัทเปนตน 

ในขณะเดียวกันบริษัทไดมีนโยบาย และระเบียบปฎิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น ซึ่งไดผานการรับรองฐานะ

สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  
 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร แยกการปฏิบัติงานสวนหนา (Front office) และการปฏิบัติงานสวนหลัง (Back Office) 

อยางชัดเจน ซึ ่งบริษัทตระหนักวาระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลใหบริษัทดําเนินธุรกิจไดบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป  

บริษัทสนับสนุนใหหนวยงานภายในของบริษัทมีวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดีและมี

ประสิทธิผล โดยกําหนดโครงสรางบริษัทใหมีสายบังคับบัญชา ขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน นอกจากน้ี บริษัทไดมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณ

อักษร พรอมทั้งจัดใหมีการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2562 บริษัทไดออกและทบทวนประกาศที่สําคัญ

หลายฉบับ เชน นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใหสินเช่ือ นโยบายการตอตานการทุจริต นโยบายการบริหารจัดการเงินทุน 

แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงของขอมูล นโยบายเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระเบียบวาดวยของขวัญ

และการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนมีการพัฒนาความสามารถและทักษะใหมในดานตางๆ ใหแกพนักงาน เพ่ือสนับสนุนการขยายตัว

ของธุรกิจและเพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการ

กําหนดนโยบายและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และมีการ
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รายงานผลการดําเนินการและประเด็นสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา รวมถึง มีการทบทวนนโยบายที่สําคัญตางๆ 

เชน นโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคลอง นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต การกําหนด

ระดับอัตราสวนตางๆ เพื่อกํากับดูแลการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และกระบวนการติดตามและประเมินผลกระทบจาก

เหตุการณตางๆ เปนตน  

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทไดมีการดําเนินการ และจัดสรรงบประมาณในปริมาณที่สูงอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหคณะกรรมการ  ผูบริหาร ผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล ไดรับทราบ

ขอมูลที่มีความสําคัญอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได ภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนการรองรับการใหบริการลูกคาท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

ดานการตรวจสอบภายใน บริษัทจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งอยู ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีหนาท่ีสอบทานเพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตาม

แผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติ โดยขอสังเกตและความเสี่ยงตางๆท่ีพบจากการตรวจสอบ บริษัทไดเรงดําเนินการใหมีการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงสาเหตุท่ีแทจริง รวมท้ังมีการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี ยังมีการ

ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางการ เพ่ือใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ขอมูลตางๆ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา 

รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบ

ภายในยังมีหนาที่ตรวจสอบและติดตาม ตลอดจนควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมการรายงานทางการเงิน รวมถึง

แนวทางปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ ของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ง

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ตลอดจน ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานทางการอื่นที ่เกี ่ยวของอยางเครงครัด  นอกจากนี้ 

บริษัทยังปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  สอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพของ

ธุรกิจในปจจุบันอีกดวย  

ความขัดแยงทางผลประโยชน และนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเรื ่องความขัดแยงทางผลประโยชน โดยให

ผูเขารวมประชุมพิจารณารายการตางๆ เปดเผยความเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนการประชุม กรณีที่

กรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนของเรื่องที่กําลังมีการพิจารณา กรรมการคนนั้นก็จะไมเขารวม

ประชุมหรืองดการออกเสียง นอกจากนี้รายการใดๆ ที่มีความขัดแยงเรื่องผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัท

ตองมอบหมายใหกรรมการอิสระพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทได ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระ 

ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการอิสระ สามารถใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชี

ของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

หรือ ผูถือหุนไดแลวแตกรณี  

บริษัทไดตระหนักถึงการใชขอมูลภายในในทางมิชอบ อันจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุน บริษัทจึงได

กําหนดเปนนโยบายและประกาศขอความรวมมือจากกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานที่อาจลวงรูขอมูลงบการเงินของบริษัท
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ไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนเวลา 30 วันกอนการประกาศผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสนั้น จะเปดเผยตอ

สาธารณชน และหามเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยการใชขอมูลภายใน 

โดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ถือปฎิบัติตามอยางเครงครัด โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน 

ตองไมนําขอมูลภายในของบริษัท หรือคูคาทางธุรกิจ ไปซื้อขาย หรือเสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ หรือขาย 

หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท หรือคูคาทางธุรกิจ เพ่ือประโยชนของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน โดยในป 2562 ไม

พบวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีอาจลวงรูขอมูลงบการเงินของบริษัทมีการซื้อขายหุนในชวงหามซื้อขายแตอยางใด 

บริษัทไดทําความเขาใจเกี่ยวกับภาระหนาที่ที่กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตาม

กฎหมายตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 โดยกรรมการและผูบริหารที่มีการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตองจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัท 

อยางนอย 1 วันลวงหนาทําการซื้อขาย ซึ่งในป 2562 พบวาทุกทานใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายบริษัท

ทุกประการ  

บริษ ัทม ีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผู บร ิหารที ่ม ีส วนได เส ียในการทํารายการใด ๆ ต องเป ดเผย 

ขอมูลดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัททันที และไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของเขารวม

กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว โดยในป 2562 ไม

พบวามีรายการลักษณะดังกลาว 

บริษัทมีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยการทํา

รายการเกี่ยวโยงตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เปนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงทําการเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการเกี่ยวโยงทุกรายการ ทั้งรายการตามปกติธุรกิจ

การคา (Fair and at arms’ length) และรายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีตองขออนุมัติจากผูถือหุนใหกับผูถือหุนไดทราบ โดยรายการ

เก่ียวโยงกันสําหรับป 2562 ปรากฎรายละเอียดในหัวขอ “รายการระหวางกัน” 

การตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่น  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) 

โดยรวมถึงการหามจายสินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทดวยเชนกัน ซึ่งบริษัทไดมีกระบวนการในการประเมินความ

เสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท (RCSA: Risk Control Self-Assessment)              

อยางสมํ่าเสมอทุกป และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ Zero-Tolerance พรอมกําหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น โดยฝาย

ตรวจสอบภายในของบริษัทจะทําหนาที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีบริษัทไดมีการจัดฝกอบรมพนักงานทุกระดับช้ันเพ่ือใหทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว 

การแจงเบาะแส (Whistle Blowing) 

บริษัทจัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล  ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน  โดยไดมอบใหหนวยงานซึ่งมีความเปนอิสระ

ในการปฏิบัติงาน  ทําหนาที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาขอเท็จจริง  เพื่อใหมั่นใจวาการ

พิจารณาขอรองเรียนถูกดําเนินการอยางโปรงใสและยุติธรรม  และคุมครองผูใหขอมูลหรือผูรองเรียนบริษัทดวยความเปนธรรม 
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ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริตและคอรรัปช่ันสามารถรองเรียนการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความสงสัยไดวา

เปนการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทั้งทางตรงหรือทางออม โดยผานชองทางการรับเรื่องที่ไดกําหนดไวใน

นโยบายฉบับน้ี โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมหลักฐาน หรือขอมูลที่

เพียงพอตอการตรวจสอบ และแจงช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได สงมายังชองทางรับเรื่องดังน้ี 

• แจงผานชองทาง Maybank’s Integrity Hotline Channels ดังน้ี  

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

- 603-20268112 (หมายเลขโทรศัพทหากติดตอจากนอกประเทศมาเลเซีย) 

•  แจงผานชองทางอีเมล 

- whistlebowing@maybank.com.my 

•  แจงผานชองทางไปรษณีย 

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

บุคคลท่ีสามารถแจงเบาะแส  หรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปช่ัน คือ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท

ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไมวาบุคคล

ดังกลาวจะแจงดวยวิธีใดดังกลาวขางตน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลดังกลาวเปนความลับท้ังสิ้น     สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

สามารถติดตอ  หรือรองเรียนในเรื่องที่อาจเปนปญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการไดโดยตรง โดยจัดทําเปนลาย

ลักษณอักษรสงมายังบริษัท หรือ ผานทาง Website ของบริษัทตามขอมูลขางตน  
 

ท้ังน้ีบริษัทมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน ดังน้ี 

(1) บริษัทมีหนาท่ีในการคุมครองพนักงานผูท่ีเปดเผยขอมูลการกระทําผิด หรือขัดตอกฎเกณฑ 

(2) ในการแจงขอรองเรียน ผูแจงเบาะแสจะไดรับความคุมครองจากการถูกกลาวหาหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(3) หากผูแจงเบาะแสรูสึกวาตนเองถูกคุกคาม ถูกขมขูอันเน่ืองมาจากการเปดเผยขอเท็จจริง ผูแจงเบาะแสสามารถแจงเรื่อง

ไปยังผูรับเรื่องรองทุกขท่ีไดรับแตงตั้งได 

(4) บริษัทตองทําการตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูแจงเบาะแส รวมท้ังประเด็นที่กลาวถึงในรายงาน ถูกจัดเก็บ

ไวอยางเปนความลับตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

บริษัทมีมาตรการในการดําเนินการกับขอรองเรียน ดังน้ี 

(1) ผูรับแจงเบาะแส และตรวจสอบขอรองเรียน พรอมเอกสารหลักฐาน 

(2) นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาตามขอเท็จจริง 

(3) ทําการตรวจสอบเพ่ิมเติมสําหรับกรณีท่ีเก่ียวของกับการฝาฝนนโยบาย, กระบวนการ, การทุจริตหรือการคอรรัปชั่น หรือ 

การปฏิบัติผิดกฎระเบียบของพนักงาน 

(4) Industrial Relations (IR) ดําเนินการตามข้ันตอนทางวินัย พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หลักปฏิบัติท่ี 7 การรักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล  

                        (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

 
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ โดย

คํานึงถึงความถูกตอง ความเพียงพอของขอมูล ทันเวลา และ ความเทาเทียมกันในการใหขอมูลแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้

บริษัทมีการดําเนินการดังน้ี  

1. เปาหมายระยะยาวของบริษัท 

บริษัทมีเปาหมายทํารายไดถึง 3,200 ลานบาทภายในป 2564 เพื ่อใหบรรลุเปาหมายนี้ บริษัทไดพัฒนา

แผนงานที่เหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญความทาทายในอนาคต ควบคูไปกับการเติมเต็มความ

ตองการท่ีจําเปนของการเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติของการดําเนินงาน 
 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ตาม

ขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน 

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดูแลใหระบบการจดัทํารายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลสําคญั

ตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวของ โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังน้ี 

- จัดใหมีบุคลกรท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสม

กับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ ซึ่งรวมถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ 

- ใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูลตางๆ ของบริษัท เชนรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากปจจัย

ดังตอไปน้ี 

 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การเผยแพรขอมูลตามเกณฑที ่ทางการกําหนด เชน งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป                

(แบบ 56-1) รายงานประจําป  (แบบ 56-2) คําอธ ิบายและการวิเคราะหของฝ ายจ ัดการ               

(Management Discussion and Analysis) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดยผานชองทางของตลาด

หลักทรัพย รวมถึงผาน เว็บไซตของบริษัทท้ังขอมูลภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงขอมลู

ใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ  

- ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 

โดยในป 2562 บริษัทไดปฏิบัติถูกตองตามหลกัเกณฑ โดยไมมีการถูกลงโทษจากทางการในประเดน็การเปดเผย

ขอมูลแตอยางใด 
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3. คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

           คณะกรรมการไดมีการจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดง

ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป ซึ่งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่

บริหาร และกรรมการบริหาร ท้ังน้ี บริษัทไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวไวใน เว็บไซตของบริษัทดวย นอกจากน้ี บริษัทไดจัดทํา

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลและ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทไดดียิ่งข้ึน 

         คณะกรรมการไดมีการมอบหมายใหฝายงานที่เกี่ยวของดูแลการจัดทํารายงานความยั่งยืนของบริษัทอยาง

ตอเน่ือง  และเปนสวนหน่ึงในหนังสือรายงานประจําปของบริษัทเปนประจําทุกป  อีกทั้งยังมีการกําหนดใหฝายสื่อสารองคกร

ทําหนาท่ีใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทเพ่ือสื่อสารขอมูลไปยังผูถือหุน ผูลงทุนและประชาชนท่ัวไป  โดย

การเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ผานชองทางตางๆ อาทิเชน เอกสารเผยแพรจากบริษัท  เว็บไซตบริษัท หนังสือพิมพ 

สื่อออนไลน การจัดประชุม การแถลงขาวตางๆ  เปนตน     โดยบริษัทไดนําเสนอขอมูลทั้งไทยและอังกฤษที่เปนปจจุบัน ผาน

ชองทาง Website ของบริษัท และทาง Social Media เชน Facebook โดยสมํ่าเสมอ จึงเปนการสงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

 

หลักปฏิบัติท่ี 8 การสนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน  

                                          Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 

 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางเปนลายลักษณอักษร โดยมีเรื่องการปกปองสิทธิของ

ผูถือหุนและการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย และมากกวาสิทธิตามกฎหมาย  ไดแก สิทธิ

สวนแบงกําไรในรูปเงินปนผล การไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอในการตัดสินใจ โดยขอมูลขาวสารที่ไดรับจะมีความถูกตอง 

ครบถวน โปรงใส การออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู ถือหุ น การใหสิทธิรวมตัดสินใจในการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญตาง ๆ รวมท้ังการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยในป 2561 บริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนตาง ๆ ดังน้ี 

1. สิทธิสวนแบงกําไรในรูปเงินปนผล 

สําหรับผลประกอบการในป 2561 บริษัทไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.68 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 99 

ของกําไรสุทธิประจําป 2561 ซึ่งมากกวานโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทกําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 

ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ที ่บริษัทไดก ําหนดไว ทั ้งนี ้ ในป2562 บริษัทไดมีการจายเงิน 

ปนผลระหวางกาลใหกับผูถือในอัตรา 0.68 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 152 ของกําไรสุทธิสําหรับป 2562 

 

2. สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน 

ก. บริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมไดเปนการลวงหนา 3 เดือน กอนการประชุมสามัญผูถือหุน 

โดยเสนอวาระการประชุมผาน เว็บไซต บริษัทตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 22 มกราคม 2562 
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ข. บริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนการลวงหนาประมาณ 1 เดือน กอนการประชุมสามัญผูถือ

หุนได โดยผานเว็บไซต บริษัทตั้งแตวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ถึง 23 มีนาคม 2562 

ค. บริษัทไดแจงมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผานระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ 

เกี่ยวกับขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เปนการลวงหนา 49 วันกอนวันประชุมสามัญ            

ผูถือหุน  

ง. บริษัทไดแจงขอมูลผานระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการเผยแพรหนังสือเชิญ

ประชุมผาน เว็บไซต ของบริษัทเปนการลวงหนา 33 วัน กอนการประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนได

รับทราบขาวและไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมเปนการลวงหนาในรูปแบบเอกสารของบริษัท 

โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม 

จ. บริษัทไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ผาน เว็บไซต บริษัทเปนการ

ลวงหนา 33 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน  โดยบริษัทไดจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมผูถือหุนที่เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางในการเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยในป 2562 บริษัทไดจัดประชุม            

ผูถือหุนท่ี โรงแรมอโนมา  ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร  

ฉ. บริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ บริษัทเปนผู

จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 21 วัน กอนการประชุมสามัญผูถือหุนซึ่งมีการจัดทํา

เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรพรอมกันกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่เปนฉบับ

ภาษาไทย 

ช. บริษัทไดเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทผานเว็บไซตของบริษัทและทําการปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันตลอดเวลา เพ่ือเปนชองทางใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลของบริษัทไดอยางเต็มท่ี  

ซ. คณะกรรมการไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงอยางเต็มที่ 

โดยไมมีการกระทําใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศ

ของบริษัทและการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน รวมถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมและ

ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุม และอนุญาตใหผูถือหุนท่ีมาสายเขารวมประชุมได 

ฌ. กอนดําเนินการประชุมตามวาระ ประธานท่ีประชุมไดช้ีแจงวิธีดําเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียงใน

แตละวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมใชสิทธิและทําหนาที่ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ทําใหการ

ประชุมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

ญ. ประธานท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน

และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบกอนดําเนินการประชุมรวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น

หรือซักถามมีการบันทึกคําถาม-คําตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระการประชุมดวย นอกจากนี้ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีโอกาสแสดงขอคิดเห็นและซักถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมอยางเต็มท่ี โดยรายละเอียดสามารถดูไดจากรายงานการประชุมผูถือหุน หรือ เทปบันทึกภาพการ

ประชุมในเว็บไซตของบริษัท 
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ฎ. คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุนเพื่อใหการดําเนินการ

ประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง และ แมนยํา  เชน มีการใชเครื่อง Scan Bar Code สําหรับการ

ลงทะเบียนผูถือหุน เปนตน 

ฏ. ในการประชุมประธานกรรมการชุดยอยตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหา และประธานกรรมการคาตอบแทน และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดเขา

รวมประชุมดวย และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของได โดยรายละเอียดสามารถดูไดจาก

รายงานการประชุมผูถือหุน ในเว็บไซตของบริษัท 

ฐ. ในการประชุมคณะกรรมการไดจัดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน โดยขอใหผูถือ

หุนสงตัวแทนในการเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในการลงมติแตละระเบียบวาระ 

พรอมเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 

3. สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และ เลือกต้ังกรรมการ 

ในป 2562 บริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยมีการนําเสนอนโยบายและหลักเกณฑ

ที่ชัดเจนในการพิจารณา พรอมทั้งนําเสนอคาตอบแทนทุกรูปแบบ ไดแก คาตอบแทนประจํา คาบําเหน็จ คาเบี้ย

ประชุม และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ใหผูถือหุนไดมีการพิจารณาอนุมัติ 

สําหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ไดมีการนําเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน เพื่อเปดโอกาสให              

ผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง พรอมทั้งมีการเปดเผยมติการลงคะแนนไวในรายงานการ

ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบ 

4. สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท 

บริษัทเห็นความสําคัญของการเผยแพรขาวสารขอมูลตาง ๆ ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุน และนักลงทุนสามารถติดตาม

ขาวสารตางๆ ของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ ของบริษัทไดอยาง

รวดเร็ว บริษัทจึงเปดเผยขอมูลตาง ๆ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Setportal (SETLink) และเว็บไซตของ

บริษัทโดยการเปดเผยขอมูลตาง ๆ บริษัทเนนความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม เช่ือถือได และขอมูลเปนปจจุบันเสมอ 

พรอมกันนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามกอนการประชุมผูถือหุนไดเปนการลวงหนาผานทาง

เว็บไซตของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทไดจัดงาน Opportunity Day ใหกับผูถือหุนและนักลงทุนสามารถรับทราบ

ขาวสารของบริษัทได  รวมถึงบริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธที่คอยใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรม 

ตาง ๆ ของบริษัท 

5. โครงสรางในการถือหุนของบริษัท 

รายละเอียดโครงสรางในการถือหุนของบริษัทสามารถดูไดในหัวขอ “โครงสรางการถือหุน” โดยบริษัทไมมีการถือหุน

ไขวแตอยางใด  

6.  การตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่น  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) 

โดยรวมถึงการหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทดวยเชนกัน ซึ่งบริษัทไดมีกระบวนการในการ
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ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท (RCSA: Risk Control 

Self-Assessment) อยางสมํ่าเสมอทุกป และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ Zero-Tolerance 

พรอมกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอรรัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้น โดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทําหนาที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดมีการจัดฝกอบรมพนักงานทุกระดับชั้น

เพ่ือใหทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว 

7. การแจงเบาะแส (Whistle Blowing) 

 

บริษัทจัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล  ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน  โดยไดมอบใหหนวยงานซึ่งมีความเปนอิสระ

ในการปฏิบัติงาน  ทําหนาท่ีตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาขอเท็จจริง  เพื่อใหมั่นใจ

ว าการพิจารณาขอร องเร ียนถ ูกด ําเน ินการอย างโปร งใสและยุต ิธรรม  และคุ มครองผ ู  ให ข อม ูลหร ือ 

ผูรองเรียนบริษัทดวยความเปนธรรม ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริตและคอรรัปชั่นสามารถ

รองเรียนการกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทั้งทางตรง

หรือทางออม โดยผานชองทางการรับเรื่องท่ีไดกําหนดไวในนโยบายฉบับน้ี โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของ

เรื่องท่ีจะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมหลักฐาน หรือขอมูลท่ีเพียงพอตอการตรวจสอบ และแจงช่ือ ที่อยู และ

หมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได สงมายังชองทางรับเรื่องดังน้ี 

i. แจงผานชองทาง Maybank’s Integrity Hotline Channels ดังน้ี  

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

- 603-20268112 (หมายเลขโทรศัพทหากติดตอจากนอกประเทศมาเลเซีย) 

ii. แจงผานชองทางอีเมล 

 whistlebowing@maybank.com.my 

iii. แจงผานชองทางไปรษณีย 

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

บุคคลท่ีสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น คือ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท

ไดแก  ผ ู ถ ือห ุ น ล ูกคา คู แขงทางการคา เจาหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู บร ิหาร และพนักงานของ 

บริษัท ท้ังน้ี ไมวาบุคคลดังกลาวจะแจงดวยวิธีใดดังกลาวขางตน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลดังกลาวเปนความลับท้ังสิ้น 

 

สําหรับผู มีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื ่องที ่อาจเปนปญหา (Whistle Blowing) กับ

คณะกรรมการไดโดยตรง โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรสงมายังบริษัท หรือ ผานทาง Website ของบริษัทตาม

ขอมูลขางตน  
 

ท้ังน้ีบริษัทมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน ดังน้ี 

(1) บริษัทมีหนาท่ีในการคุมครองพนักงานผูท่ีเปดเผยขอมูลการกระทําผิด หรือขัดตอกฎเกณฑ 

(2) ในการแจงขอรองเรียน ผูแจงเบาะแสจะไดรับความคุมครองจากการถูกกลาวหาหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(3) หากผูแจงเบาะแสรูสึกวาตนเองถูกคุกคาม ถูกขมขูอันเน่ืองมาจากการเปดเผยขอเท็จจริง ผูแจงเบาะแสสามารถ

แจงเรื่องไปยังผูรับเรื่องรองทุกขท่ีไดรับแตงตั้งได 
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(4) บริษัทตองทําการตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลที่เกี่ยวของกับผูแจงเบาะแส รวมทั้งประเด็นที่กลาวถึงในรายงาน 

ถูกจัดเก็บไวอยางเปนความลับตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

บริษัทมีมาตรการในการดําเนินการกับขอรองเรียน ดังน้ี 

(1) ผูรับแจงเบาะแสตรวจสอบขอรองเรียน พรอมเอกสารหลักฐาน 

(2) นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาตามขอเท็จจริง 

(3) ทําการตรวจสอบเพิ่มเติม สําหรับกรณีที่เกี่ยวของกับการฝาฝนนโยบาย, กระบวนการ, การทุจริตหรือการ

คอรรัปช่ัน หรือ การปฏิบัติผิดกฎระเบียบของ พนักงาน 

(4) Industrial Relations (IR) ดําเนินการตามข้ันตอนทางวินัย พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยไมมีการเลือก

ปฏิบัติแตอยางใด และบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอิงตามตามหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และแนวทางปฏิบัติที่ดีจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยบริษัทไดมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 กอนการประชุมผูถือหุน 

1. บริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ ่งเปนนายทะเบียนหุนของ บริษัทเปน 

ผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 21 วัน กอนการประชุมสามัญผูถือหุนซึ่งมีการจัดทําเอกสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรพรอมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นที ่เปนฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2. คณะกรรมการไดมีนโยบายใหผูถือหุนสวนนอยที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 2 ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนมากกวา

เกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแนะนําไวท่ีรอยละ 5 โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนผานทาง เว็บไซตของบริษัทไดเปนการ

ลวงหนา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน 

โดยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการผานเว็บไซตของบริษัทไดในชวงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 22 มกราคม 

2562 (ลวงหนา 3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน)  

3. กรณีที่มีผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณารับเรื่องดังกลาวเปนวาระการประชุม

ตอเมื่อเห็นวาเรื่องดังกลาวมีประโยชนตอผูถือหุนโดยรวมเทาน้ัน โดยในป 2562 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการ

ประชุมแตอยางใด  

4. กรณีท่ีมีผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติ

ของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยในป 2562 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการแตอยางใด 
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5. คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนการลวงหนากอนการประชุมผานทาง เว็บไซตของบริษัท

ได โดยในป 2562 สามารถสงคําถามไดตั้งแตวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ถึง 23 มีนาคม 2562 อยางไรก็ดีไมพบวามี  

ผูถือหุนสงคําถามเปนการลวงหนาแตอยางใด 

6. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ กรรมการ

อิสระของบริษัทเขารวมประชุมแทน โดยสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถ

กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดและไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ และบุคคลอ่ืน 

จํานวน 124 ราย  

7. บริษัทไดแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทผานระบบรายงานขาวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับขอมูล 

วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม เปนการลวงหนา 48 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยสารสนเทศขาวใน

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 

8. บริษัทไดแจงขอมูลผานระบบรายงานขาวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย เกี่ยวกับการเผยแพรหนังสือเชิญประชุม

ผาน เว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนา 33 วัน  กอนการประชุมสามัญผูถือหุ น โดยสารสนเทศขาวในวันที่                  

27 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขาวและไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมเปนการลวงหนาใน

รูปแบบเอกสารของบริษัท 

9. บริษ ัทได เผยแพรข อมูลเก ี ่ยวกับ ว ัน เวลา สถานที ่  และวาระการประชุม ผ าน เว ็บไซตของบร ิษัทเป น 

การลวงหนา 33 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน  

10. บริษัทแตงตั ้งใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปน 

ผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 21 วัน กอนการประชุมสามัญผูถือหุน 

11. บริษัทไดมีการประกาศลงหนังสือพิมพรายวันติดตอกันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุม

สามัญผูถือหุน 

วันประชุมผูถือหุน 

1. บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนโดยใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการลงทะเบียน

เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกผูถือหุนมากท่ีสุด 

2. บริษัทไดจัดประชุมผู ถือหุ นตามวัน เวลา สถานที่ ที ่ผู ถือหุนสามารถเขารวมประชุมไดสะดวกตามที่ไดแจงตอ 

ผูถือหุนไว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีประชุมอยางกะทันหันจนทําใหผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

3. ประธานในที่ประชุมไดแจงกฎเกณฑที ่ใชในการประชุม ขั ้นตอนการออกเสียงลงมติ และจํานวนการถือหุนของ

ผูเขารวมประชุม ใหผูถือหุนทราบในท่ีประชุมผูถือหุน โดยออกเสียงไดหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

4. ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารของบริษัทไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนา  

5. ประธานในท่ีประชุมไดเริ่มการประชุมทีละวาระตามลําดับกอนหลัง 

6. ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลไดอยางเต็มท่ี  

หนา 98 

สวนที่ 2-2.10 การกํากบัดูแลกิจการ                                                                                                  (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

7. ประธานในท่ีประชุมไดกําหนดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมเพื่อใหเกิดความโปรงใสและ

ตรวจสอบไดในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง 

8. คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

หลังวันประชุมผูถือหุน 

1. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมพรอมประเด็นขอซักถามจากผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน ซึ่งบันทึกโดย

เลขานุการบริษัทและตรวจสอบความถูกตองโดยผูบริหารระดับสูงและประธานกรรมการของบริษัท 

2. บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานการประชุม และเทปบันทึกภาพไวใน

เว็บไซตของบริษัทภายหลังการประชุม 7 วัน เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมและที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ

รายละเอียดการประชุมอยางเทาเทียมกัน 

นโยบายการปองกันการใชขอมลูภายใน 

1. บริษัทไดตระหนักถึงการใชขอมูลภายในในทางมิชอบ อันจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูถือหุน บริษัทจึงได

กําหนดเปนนโยบายและประกาศขอความรวมมือจากกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานที่อาจลวงรูขอมูลงบการเงิน

ของบริษัทไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนเวลา 30 วันกอนการประกาศผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสน้ัน จะ

เปดเผยตอสาธารณชน และหามเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอื่น บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวย

การใชขอมูลภายใน โดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ถือปฎิบัติตามอยางเครงครัด โดยกําหนดใหกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองไมนําขอมูลภายในของบริษัท หรือคูคาทางธุรกิจ ไปซื้อขาย หรือเสนอซื้อ เสนอขาย 

หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท หรือคู คาทางธุรกิจ เพื่อ

ประโยชนของตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยในป 2562 ไมพบวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่อาจลวงรูขอมูล           

งบการเงินของบริษัทมีการซื้อขายหุนในชวงหามซื้อขายแตอยางใด 

2. บริษัทไดทําความเขาใจเกี่ยวกับภาระหนาที่ที่กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตาม

กฎหมายตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 โดยกรรมการและ

ผูบริหารท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตองจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับ

การซื้อขายหุนของบริษัท อยางนอย 1 วันลวงหนาทําการซื้อขาย ซึ่งในป 2562 พบวาทุกทานใหความรวมมือและ

ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายบริษัททุกประการ  

3. บริษ ัทม ีนโยบายกําหนดใหกรรมการและผู บร ิหารที ่ม ีส วนได เส ียในการทํารายการใด ๆ ต องเป ดเผย 

ขอมูลดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัททันที และไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของเขา

รวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว โดย

ในป 2562 ไมพบวามีรายการลักษณะดังกลาว 

4. บริษัทมีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

โดยการทํารายการเก่ียวโยงตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีเปนตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงทําการเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการเก่ียวโยงทุกรายการ ทั้ง

รายการตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) และรายการที่มีนัยสําคัญที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน

ใหกับผูถือหุนไดทราบ โดยรายการเก่ียวโยงกันสําหรับป 2562 ปรากฎรายละเอียดในหัวขอ “รายการระหวางกัน” 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

11. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Responsibilities : CSR) 

รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือความย่ังยืน  

นโยบายภาพรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  มุงมั่นท่ีจะเปนสถาบันการเงินชั้นนําในระดับภูมิภาคควบคู

กับการเสริมสรางสังคมที่ดีใหเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน บริษัทตระหนักดีวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนสิ่งสําคัญที่ตอง

เดินหนาคูขนานไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการสรางคุณคาทางดานความรับผิดชอบตอสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 

ในดานธุรกิจ  

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินครบวงจรบริการดานการลงทุน 

เช ื ่อมโยงเคร ือข ายการลงท ุนผ านสาขาในห ัวเม ืองใหญ ท ี ่ม ีสาขาครอบคล ุมท ั ้ งในกร ุงเทพฯ และต างจ ังหว ัด                        

รองรับทุกความตองการดานการลงทุนอยางครบถวน  โดยบริษัทยังใหความสําคัญกับเรื ่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance : CG) การตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) และการปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใสเปนธรรมสามารถตรวจสอบได (Transparency) มุงเสริมสรางใหผูลงทุนและประชาชนทั่วไปเกิดความรูความเขาใจใน

การลงทุนและสรางความมั่งคั่งใหประชาชนผานการออมเงิน เพ่ือใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตรุดหนาอยางยั่งยืน  

 

ในดานทรัพยากรบุคคล  

บริษัทเช่ือมั่นวา การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและพรอมมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพใหแกลูกคาน้ันเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 

ภายใตการบริหารของฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดหลักสูตรในการปฏิบัติงานท้ังในดานของการจัดอบรมตางๆ อาทิ โปรแกรมการ

ซื้อขายหลักทรัพยใหมๆ ความรูดานการลงทุน การอบรมในเชิงปฏิบัติการตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะชวยเสริมสรางใหพนักงานมีความรู

ความเขาใจและสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันได  โดยบริษัทไดมีการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถใหขอมูลและบริการลูกคาไดอยางถูกตอง  ครอบคลุมการใหบริการทั่วประเทศ

จํานวน 35 สาขา โดยอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณ สรางสรรค มีความคิดริเริ่มในบรรยากาศการทํางานที่

พนักงานมีมิตรภาพที่ดีตอกัน  ดวยความเสมอภาคไมคิดแบงพวกหรือแบงสถาบัน  พนักงานปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 

โปรงใสและตรวจสอบได   นอกจากการอบรมพนักงานดังกลาวแลว บริษัทไดปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิด

ข้ึนกับพนักงานทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ดวยความเชื่อมั่นที่วาบริษัทจะดีไดนั้น สังคมจะตองดีดวย  โดยปลูกฝงและ

ผลักดันใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมในองคกรให

นาอยูมีสภาพแวดลอมท่ีดีเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยหน่ึงในน้ันคือการปลูกฝงสรางจิตสํานึก

ใหพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานขอกําหนดของทางการและปลูกฝง

การปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองคกรท่ีเรียกวา TIGER CORE VALUE  
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การดําเนินงานและการจัดทํารายงานดาน CSR 

บริษัทไดนํามาตรฐานการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและการดําเนินงานในดานความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางความ

รับผิดชอบตอสังคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและมีมาตรฐานที่เปนระดับสากล โดยมี

ลักษณะธุรกิจท่ีสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปน้ีคือ  

 

ผูมีสวนไดเสีย นโยบาย แนวทาง 

การมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสีย 

ผูถือหุน - สรางผลประกอบการท่ีดี 

- สรางผลกําไรใหเติบโตอยางตอเน่ือง 

และมั่นคง   

- ดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ โปรงใส                   

มีจรรยาบรรณ และตรวจสอบได 

 

- ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป   

- ใหขอมูลผานกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียน

พบผูลงทุน” (Opportunity Day)    

- สื่อสารผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต  

อีเมล โทรศัพท เปนตน 

- ขอเสนอแนะและรองเรยีน 

ลูกคา - บริการดวยคุณภาพ 

- บริการดวยจรรยาบรรณ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

- บริการดวยความเสมอภาค เปนธรรม           

ไมเอาเปรียบ 

- รักษาขอมูลหรือความลับของลูกคา 

 

- มีชองทางในการติดตอสื่อสารกับลกูคา 

- มีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา    

- รับขอเสนอแนะและรองเรียน 

 

 

คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ  

เจาหน้ี 

- ประกอบก ิ จ กา รด  ว ยคว ามส ุ จ ร ิ ต                      

ไมเอาเปรียบ  

- ปฏ ิบ ัต ิด วยความรอบคอบ โปร งใส                         

มีจรรยาบรรณ และตรวจสอบได 

- มีกระบวนการปฏิบัติงานและคัดเลือก

อยางเปนธรรมและโปรงใส 

 

- มีชองทางในการติดตอสื่อสาร 

- รับขอเสนอแนะและรองเรียน 

 

สังคมและสิ่งแวดลอม  - มีจ ิตส ํานึกในการดูแลชวยเหลือและ

พัฒนากิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

เพื่อชวยใหเปนสังคมและชุมชนที่นาอยู

และสรางสิ ่งแวดลอมที ่ดีและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 

 

- ใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  
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ผูมีสวนไดเสีย นโยบาย แนวทาง 

การมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสีย 

พนักงาน - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อยางตอเน่ือง 

- จัดสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงานท่ีดีใหมีความปลอดภัยและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

- จัดสวัสดิการใหแกพนักงานเพ่ือชวยให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

- ปฏิบัติตามขอกําหนดของสิทธิมนุษยชน  

- ปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน  

- จัดเตรียมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

ใหปลอดภัยและเอ้ือตอการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- มีชองทางในการติดตอสื่อสาร    

- รับขอเสนอแนะและรองเรียน 

 

 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินกิจการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ

สําหรับป 2562 ดังน้ี 

 

11.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญอยางมากกับการประกอบ

กิจการดวยความเปนธรรม โดยการจัดทําแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นวา การมีการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จะชวยปองกันความเสียหายจากการขาดความระมัดระวัง และชวยใหบริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช

ทรัพยากร ตลอดจนสรางความนาเช่ือถือแกผูมีสวนไดเสียท้ังหลาย นอกจากน้ัน ยังจะนําพาบริษัทเจริญเติบโตอยางมั่นคงและ

ยั่งยืน สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุนและสรางประโยชนและความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย ซึ่งรายละเอียดไดระบุไว

ในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” และเพื่อใหทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีแนวปฎิบัติที่ชัดเจน สรางทัศนคติและ

วัฒนธรรมของการทําหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม บริษัทจึงจัดทําจรรยาบรรณใหทุกๆ ฝายตองยึดถือปฎิบัติ 

 

11.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรร ัปชั ่นอยางเปนทางการ ซึ ่งไดผานการทบทวนและอนุมัต ิจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ไดผานการรบัรองแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนในการตอตาน

การทุจริต เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั ่นทุกรูปแบบ (Zero 

Tolerance Policy) โดยรวมถึงการหามจายสินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทดวยเชนกัน บริษัทไดมีกระบวนการใน

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท (RCSA: Risk Control                 

Self-Assessment) อยางสมํ่าเสมอทุกป และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ Zero-Tolerance พรอม
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กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจ

เกิดขึ้น โดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทําหนาที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันเสนอตอคณะกรรมการบริษัทท้ังน้ี บริษัทไดมีการจัดฝกอบรมพนักงานทุกระดับช้ันเพ่ือใหทราบนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติดังกลาว 
 

ในป 2562 บริษัทไดสื่อสารและจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี ่ยวของอยางตอเนื ่อง เชนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน โดยพนักงานสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผาน Intranet ของบริษัท รวมถึงการทํา

แบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏบัิติงาน ผานระบบ Intranet ของบริษัท และนําผลท่ีไดมาประเมินระดับความรูความ

เขาใจของพนักงาน เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารใหพนักงานมีความเขาใจอยางทั่วถึง และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการ

สงเสริมการตอตานการคอรรัปช่ัน นอกจากน้ีบริษัทยังสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Compliance culture) อีกดวย 

บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและแนวทางในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติในการปองกันและความเสี่ยง

จากการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยกําหนดไวดังน้ี 

1. กําหนดใหผูบริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฎิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทกําหนดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

2. จัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud risk) 

และใหขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมกาตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสําคัญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสําคัญตางๆ 

เชนการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําสัญญา เพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับแนวทางในการแกไขท่ีเหมาะสม 

4. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียนการฝาฝน การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรยิธรรมของบริษัท 

หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปช่ันหรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการ

ควบคุมภายใน โดยมีนโยบายคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมลูของผูใหขอมูลเปนความลับ  
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• กิจกรรมการใหความรูดานการลงทุนกับนกัลงทุน ประชาชนท่ัวไป รวมไปถึงสถาบันภาครัฐและเอกชน  

บริษัทไดใหความสําคัญในการใหความรูแกนักลงทุน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถาบันภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการ

ปลูกฝงการออมและการลงทุนและสงเสรมิใหทุกคนมีความรูความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับการออมเงินผานตลาดทุน รวมถึงการ

กระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากในสังคมไทยปจจุบันมีแนวโนมที่จะเปนสังคมผูสูงอายุ กลาวคือ เปนสังคมที่วัย

ทํางานจะตองรบัภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น  ในวัยทํางานจึงเปนวัยที่จะตองมีความรูในเรื่องการจัดการดูแล

ดานการเงิน เรียนรูเรื่องการลงทุนและรูจักการออมเพื่อเสริมสรางรายไดใหมากขึ้นเพื่ออนาคตที่มั่นคง  จากสาเหตุสําคัญ

ดังกลาวน้ี บริษัทไดตระหนักในเรื่องของความจําเปนดานการรณรงคใหความรูในเรื่องของการวางแผนการเงิน เรียนรูการลงทุน

และการออม ดวยเหตุผลท่ีวาเรื่องเหลาน้ียังไมเปนท่ีเขาใจในสังคมสวนใหญมากนัก ท้ังเรื่องของรูปแบบการออมเงิน สัดสวนใน

การลงทุน หรือแมกระท่ังรวมไปถึงเทคนิคตางๆ ในการลงทุนใหเพิ่มพูนและมีผลตอบแทนสูงกวาอัตราเงินเฟอ เปนตน ดังนั้น

การใหความรูกับประชาชนท่ัวไปจึงเปนเจตนารมณท่ีบริษัทใหความสําคัญเสมอมาและมุงเนนใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อ

เปนการออมในระยะยาวสําหรับการดํารงชีพเพื่ออนาคตที่มั่นคง จึงทําใหเกิดโครงการอบรมนักลงทุนรุนใหมหลากหลาย

โครงการตอเน่ืองอยางสมํ่าเสมอ  

อยางไรก็ตาม บริษัทยังใหความสําคัญในการใหความรูกับนักลงทุนที่มีความเปนมืออาชีพและมีการลงทุนในตลาดทุนอยูแลว 

โดยการใหความรูดังกลาวจะมุงเนนเทคนิคและความรูใหมๆเก่ียวกับผลิตภัณฑตางๆท่ีนอกเหนือจากหุนสามัญท่ัวไปเชน Single 

Stock Futures Block Trade และ Derivatives Warrants ซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยที่

สามารถรับความเสี่ยงไดมากข้ึนเชนกัน  

โดยในป 2562 บริษัทไดจัดกิจกรรมการใหความรูดานการลงทุนเปนจํานวนรวมทั้งสิ้นกวา 420 ชั่วโมง และมีผูเขาฟงเปน

จํานวนรวมมากกวา 150,000 คน                               

 

11.3 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

• ภาพรวมการปฏิบัติตอแรงงาน 

บริษัทมีการดําเนินงานดานแรงงานท่ีสอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งหมด ตามนโยบายดานทรัพยากร

บุคคล สงเสริมใหบุคลากรเปนคนดี ซื่อสัตย เปนผูมีน้ําใจไมตรี ประพฤติตนเปนที่ไววางใจ และไดรับการยอมรับนับถือจากผูมี

สวนไดเสียทุกภาคสวน มุ งเนนการทํางานที่เปนธรรม โปรงใส คํานึงถึงสภาพแวดลอมและผลประโยชนโดยรวม มุงเนน

วัฒนธรรมการทํางานใหบุคลากรมุงมั่นในผลสัมฤทธ์ิของงานผูกพันความสําเร็จขององคกร และมีเอกภาพในการทํางาน สงเสริม

และพัฒนาบุคคลากรใหเปนผูรอบรู เชี่ยวชาญในงาน มีผลงานเปนที่ประจักษในทุกระดับ บริหารจัดการใหบุคลากรไดรับ

คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเปนธรรมและเหมาะสม มคีุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และปลอดภัย ไดรับโอกาสและมีความกาวหนา

ในการทํางานตามความสามารถ และการยกยองชมเชย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 880 คน แบงเปนเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุนจํานวน 545 คน พนักงาน

ดานปฏิบัติการ จํานวน 335 คน และบริษัทไมมีพนักงานช่ัวคราว          
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สําหรับรอบป 2562 บริษัทไดจัดกิจกรรมท่ีสําคัญเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในการจางงาน ดังน้ี   

1. งานสังสรรคสําหรับพนักงานสํานักงานใหญและสาขาในกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 

2. งานมอบเหรียญทองคํารางวัลสําหรับพนักงานที่มีอายุงานยาวนาน ในโครงการ  Maybank Group Long Service 

Award เพื่อเปนการตอบแทนและเชิดชูเกียรติในความตั้งใจและอุทิศตนปฏิบัติหนาที่เพื่อบริษัทอยางซื่อสัตยดวยดี

ตลอดมา เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562  

3. งานสรางการทํางานเปนทีม Branch Manager Convention 2019 สําหรับผูบริหาร ผูจัดการสาขา หัวหนาทีมและ

หัวหนาฝายงานทุกแผนก ทั้งจากสํานักงานใหญ สาขาในกรุงเทพฯ และสาขาตางจังหวัด รวมทั้งผู บริหารจาก 

Regional เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ พัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 

16 มีนาคม 2562   

4. งานกีฬาสามัคคีระดับ Regional ท่ีมีช่ือวา Maybank Kim Eng Regional Games เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวาง

พนักงาน Maybank Kim Eng Group จากประเทศตางๆ โดยแบงการแขงขันเปนกีฬาและกิจกรรม 5 ประเภท ไดแก 

กอลฟ โบวลิ่ง แบดมินตัน พูลและการประกวดรองเพลงคาราโอเกะ  เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2562  

5. งานอบรมสรางแรงบันดาลใจและเสริมสรางความรูแกพนักงานในตําแหนงผูแนะนําการลงทุน  ในหัวขอ IC สุดปง 

สรางพลังใหลั่น ยกระดับและเสริมสรางทักษะดานการขาย เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2562  

6. งานกีฬาสามัคคีระดับ Regional ที่มีชื่อวา Maybank Carnival 2019 จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อกระชับ

ความสัมพันธของพนักงานใน Maybank Group จากประเทศตางๆ โดยบริษัทไดสงตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทย

เขารวมการแขงขันในกีฬา 3 ประเภท ไดแก ฟุตบอล แบดมินตัน และบาสเกตบอล  เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 

2562  

7. งานอบรมสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน ในหลักสูตร Leading the Sales Conqueror  จํานวน  1 รุน เมื่อวันที่ 

7-8 กันยายน 2562 และหลักสูตร Together We Conquer  จํานวน 2 รุน  เมื่อวันที่  21 – 22 กันยายน 2562 

และ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 โดยวิทยากรมืออาชีพระดับโลก  Dr. Lawrence Walter NG จากประเทศมาเลเซีย  

สําหรับผูจัดการสาขา หัวหนาทีม ผูแนะนําการลงทุนและพนักงานสายปฏิบัติการ ทั้งจากสํานักงานใหญ สาขาใน

กรุงเทพฯ และสาขาตางจังหวัด  

 

• คาตอบแทนสวัสดิการแกพนักงาน 

การใหผลตอบแทนที่เปนธรรม ซึ่งบริษัทถือวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุด เราจึงใหความสําคัญตอการดูแล

พนักงานอยางรอบดาน ดูแลใหมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง แบงเบาภาระคาใชจายของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการ

บางอยางครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงสภาพการทํางานตามที่กฎหมาย

กําหนดไว 
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บริษัทยังทบทวนการจายคาตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการจายคาตอบแทน

ของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกพนักงาน พนักงานทุกคนไดรับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระคาใชจาย รวมถึงสงเสริมสวัสดิการ

ความเปนอยูท่ีดีของพนักงานรวมไปถึงครอบครัวพนักงาน ใหมีพลานามัยท่ีแข็งแรง อันสงผลดีตอการปฏิบัติงานและดํารงชีวิต

ของพนักงานและไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธสวัสดิการเหลาน้ีใหพนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผานทางคูมือพนักงาน 

และระบบอินทราเน็ตของบริษัท โดยสวัสดิการดังกลาวมีดังน้ี  

- สวัสดิการเงินชวยเหลือ อาทิ เงินชวยเหลือกรณีพนักงาน คูสมรสของพนักงานหรือบิดา มารดาของ

พนักงานเสียชีวิต เงินชวยเหลืออ่ืนๆ 

- สวัสดิการเงินกู อาทิ เงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย เงินกูเพ่ือซื้อรถยนต เปนตน 

- กองทุน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม  

- สุขภาพและประกันชีวิต บริษัท ไดจัดใหมีการทําประกันชีวิตและสุขภาพสําหรับพนักงานทุกคน และ

ยังไดจัดทําประกันสุขภาพใหกับคูสมรสและบุตรของพนักงานอีกดวย 

นอกจากน้ี ในป 2562 บริษัทใหความสําคัญกับสุขภาพพนักงาน โดยจัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในราคาพิเศษ และท่ีสําคัญ

บริษัทไดจัดสวัสดิการพิเศษสําหรับพนักงานในการตรวจสุขภาพไดทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรีตาม package ที่กําหนดไว

และหากตรวจเกิน package จะไดรับการตรวจในราคาพิเศษ         

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย และเล็งเห็นวาหลักการสิทธิ

มนุษยชนเปนรากฐานสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติและสงบสุข ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคล

นับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการเสริมสรางคุณคาและเพ่ิมประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและ

ความเสมอภาคภายในองคกร ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในขอมูลสวนบุคคล เคารพสิทธิและใหเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น ไมแบงแยกเพศและสถานะ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

- สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไมสนับสนุน ไมกระทํา และไมมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน เชน ไมใชแรงงานเด็กและแรงงานท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงตอตานการคุกคามทางเพศทุก

รูปแบบ 

- ใหบริการดวยมาตรฐานสูงสุดและเทาเทียมกันกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทุกเชื ้อชาติ                  

ทุกศาสนา 

- เปดโอกาสดานการจางงานบุคคลากรอยางเทาเทียมกัน รวมไปถึงการจางงานบุคคลทุพพลภาพ 

- จัดใหมีนโยบายและมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของลูกคา รวมถึงระบบการ

ควบคุมภายในทางดานขอมูล 

- เปดโอกาสใหพนักงานสามารถรองทุกขในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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บริษัทยังมีนโยบายการปองกันการคุกคามทางเพศภายในองคกรอยางเปนรูปธรรม โดยถือวาการคุกคามทางเพศเปน

อาชญากรรมรายแรง แสดงใหเห็นถึงความไมยอมออนขอตอการคุกคามทางเพศไมวาในรูปแบบใดๆ และจาํกัดความการกระทํา

ท่ีถือเปนการคุกคามทางเพศ เชน  การแสดงออกทางวาจาเก่ียวกับเรื่องเพศอยางไมพึงประสงค การขมขูทางเพศ  การเผยแพร

เรื่องเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีลามกอนาจารหรือแสดงถึงการคุกคามทางเพศ 

ท้ังน้ี บริษัทกําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดในเรื่องดังกลาว และไดจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสรองเรียน โดย

ขอรองเรียนจะถูกเก็บเปนความลับ 

• ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทใหความสําคัญตอนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเทียบเทาเปาหมายในการ

ดําเนินธุรกิจดานอื่นๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม             

ในการทํางานข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีบทบาทและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานบัญญัติไว  

บริษัทประกาศนโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานดังตอไปน้ี 

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ถือเปนหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

พนักงานทุกคน 

- บริษัทจะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- บริษัทจะดําเนินการติดตามเฝาระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน

รวมถึงในสถานท่ีทํางาน 

- มีการเผยแพรใหความรู และสรางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเน่ือง 

- พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- บริษัทจะทําการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบและตอเน่ือง  
 

วิสัยทัศน ความปลอดภัยฯ ของบริษัท (Safety Vision) 

- มุงเนนการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

- สรางสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง 

- เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแกพนักงาน 

 

พันธกิจความปลอดภัยฯ ของบริษัท (Safety Mission) 

- ใหความรูสรางความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทํางานใหกับพนักงาน 

- ประเมินและควบคุมอันตรายตางๆ ท่ีจะสงผลตอสุขภาพพนักงาน 
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- ดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและปลอดภัย 

- สรางเสริมใหพนักงานมีสุขภาวะท่ีดีท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

 

กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ในป 2562 บริษัทไดจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมตามแบบฉบับขององคการสหประชาชาติ (United Nations) ที่มุงเนนการพัฒนาให

เปนแบบมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเช่ือมโยงกัน หรือเรียกวา  มีเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั ่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ ่งประกอบไปดวย 17 เปาหมาย  มีความสําคัญในการ                         

เปนมาตรฐานของการทํากิจกรรมเพื่อสังคมแบบยั่งยืน โดยไดจัดประเภทการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทใหเชื่อมโยงกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไปน้ี  

 

1. ดานการใหความรูแกลูกคาและนักลงทุน 

การจัดกิจกรรมใหความรูดานการลงทุนใหแกลูกคาและนักลงทุนอยางสมํ่าเสมอ 

บริษัทไดตระหนักถึงเรื่องการใหความรู ความเขาใจ  ตลอดจนมุงเนนท่ีจะสรางประสบการณในเรื่องของสินคาและบริการใหกับ

ลูกคาและนักลงทุนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมเติมความรูในสวนของการแนะนําการใชอุปกรณหรือแอพพลิเคชั่นในการลงทุน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จุดประสงคเพ่ือรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญอันสงผลตอการรับรูและ

การเขาใจของลูกคาและนักลงทุนอยางถูกตอง ประกอบกับปจจัยในดานของไลฟสไตลลูกคาและนักลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของการใหความรูและความเขาใจในเรื่องของ

สินคาและบริการเปนอยางมาก เพราะเช่ือมั่นวาหากลูกคาหรือนักลงทุนไดรับความรูและความเขาใจอยางถูกตองแลวน้ัน ลูกคา

หรือนักลงทุนจะสามารถนําไปประยุกตและใชในการลงทุนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและกอเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

จึงทําใหบริษัทยังคงมุงมั ่นในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหครอบคลุมลูกคาและนักลงทุนทั่วประเทศทั้งในสวนของ

กรุงเทพมหานครและในสวนของตางจังหวัดอยางตอเน่ือง ประกอบกับยังคงจัดหาวิทยากรตาง ๆ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน

แตละดานท้ังในสวนขององคกรและสถาบัน มาอบรมและใหความรูพรอมแลกเปลี่ยนประสบการณกับลูกคาและนักลงทุนอยาง

สมํ่าเสมอ  สําหรับป 2562 รวมเวลาท่ีบริษัทไดจัดกิจกรรมใหความรูดานการลงทุนใหแกลูกคาและนักลงทุนทั่วไป เปนจํานวน 

140 ช่ัวโมง  ท้ังในสวนของผูเขารวมในงานสัมมนาและผูรับฟงผานชองทาง Facebook และ Youtube 

• การจัดกิจกรรมสัมมนาสัญจรแกลูกคาในตางจังหวัด  

ในป 2562 บริษัทไดจัดกิจกรรมสัมมนาสัญจรเดินทางไปจัดบรรยายใหความรูแกลูกคาและนักลงทุนโดยนํากูรูผูเชี่ยวชาญดาน

การลงทุนและทีมนักวิเคราะหไปพบปะพูดคุยกับลูกคาอยางใกลชิด  อาทิ  สัมมนาตลาดหุนไทยยังลงทุนไดเสมอ ที่จังหวัด

นครราชสีมา,  สองปจจัยปกุน รับกลยุทธการลงทุนป 62 ที่จังหวัดอุบลราชธานี, กลยุทธการลงทุนรับรัฐบาลใหม  ที่จังหวัด

เชียงใหม, หุนเดนครึ่งปหลัง  ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช, ลงทุนหุนดี ทํากําไร ท่ีจังหวัดนครปฐม และหุนเดนมาแรง สงทายปหมู  

ท่ีจังหวัดชลบุรี เปนตน  

 

 

หนา 108 

สวนที่ 2-2.11 ความรับผิดชอบตอสังคม                                                                                              (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

สัมมนาตลาดหุนไทยยังลงทุนไดเสมอ จังหวัดนครราชสีมา 

  
 

สัมมนาสองปจจัยปกุน รับกลยุทธการลงทุนป 62  จังหวัดอุบลราชธานี 

   
 

สัมมนากลยุทธการลงทุนรับรัฐบาลใหม จังหวัดเชียงใหม 

       

 

 

 

 

หนา 109 

สวนที่ 2-2.11 ความรับผิดชอบตอสังคม                                                                                              (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

สัมมนาหุนเดนครึ่งปหลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    

   

สัมมนาลงทุนหุนดี ทํากําไร จังหวัดนครปฐม  

   

สัมมนาหุนเดนมาแรง สงทายปหม ู จังหวัดชลบุร ี      

  

• การจัดกิจกรรมสมัมนาใหความรูแกนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป 

ในป 2562 บริษัทไดมุงเนนการสรางประสบการณใหแกประชาชนและนักลงทุนทั่วไปมากขึ้น โดยเนนผูบรรยายหลักจาก

บุคคลากรในบริษัท ไมวาจะเปนฝายธุรกิจอนุพันธ (FOS) ฝายวิจัย (Research) หรือ ฝาย Equities & Commodities 

Derivatives Group เปนตน  
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สัมมนาสรางโอกาสทํากําไรใน Options ดวย Streaming กรุงเทพฯ  

 

 

สัมมนาหองเรียนนักลงทุน รวมเปดโผหุนเดน เฟนหาหุนแกรง เขาพอรตลงทุนป 62 จังหวัดเชียงใหม   

    

 

สัมมนาหองเรียนนักลงทุน รวมเปดโผหุนเดน เฟนหาหุนแกรง เขาพอรตลงทุนป 62 จังหวัดขอนแกน  
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สัมมนา Block Trade และ DW กลยุทธพิชิตกําไร อยูใหไดในภาวะไมแนนอน กรุงเทพฯ 

   

• การจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูแกลูกคาสถาบันในประเทศ 

ในป 2562 ฝายหลักทรัพยสถาบันของบริษัทไดจัดกิจกรรมใหความรูกับลูกคาสถาบันในประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งในปนี้ ได

จัดเปนจํานวนท้ังสิ้น 90 ช่ัวโมง วัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนใหความรูกับลูกคาสถาบันในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ 

ท่ีอาจสงผลกับการลงทุนในดานสภาวะทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้น โดยทางฝายหลักทรัพยสถาบันไดเชิญผูเชี่ยวชาญในดาน

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนบลอกเกอรที ่มีขื่อเสียงที่ไดรับความนิยมในดานของการลงทุนมาใหความรู และ

แลกเปลี่ยนประสบการณอยางสมํ่าเสมอ อาทิ การจัดอบรม  Libra … the World’s Digital Currency,  สัมมนา Dawn of 

Construction Era, การจัด Exclusive Talk Disruption or Supporter of Thai Retailers, การจัด Mini Malaysia 

Corporate Day, การจัด Real Estate Day และการจัด Corporate Day - the Survivors on Low Rate Cycle และการ

จัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอทิศทางธุรกิจของบริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) เปนตน 
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2. ดานเยาวชนและการศึกษา 

การจัดอบรมและแนะนําความรูพ้ืนฐานดานการลงทุนใหแกเยาวชนและสถานศึกษา 

ในป 2562 บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนในเรื่องของการใหความรูและความเขาใจ (Education) ในเรื่องธุรกิจ

หลักทรัพย และการเริ่มตนการลงทุนมากยิ่งข้ึน เพราะบริษัทตระหนักวาเยาวชนรุนใหมควรไดรับความรูและความเขาใจในดาน

การเงินการลงทุน ไมวาจะเปนในเรื่องของการใหความรูเรื่องความสําคัญของการลงทุน ตลอดจนเลือกการใชเครื่องมือการ

ลงทุนใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลที่สุด เนื่องจากบริษัทมองวาเยาวชนจะเปนกลุมคนรุนใหมที่มีผลตอแรงขับเคลื่อนทาง

สภาพเศรษฐกิจไดอยางดี เพราะจะมีความรูความสามารถในดานการบริหารจัดการทางการเงินใหอยูสภาพที่ดี จนสงผลตอ

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได บริษัทจึงไดจัดอบรมใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย ความรูดานการทํางาน

ในสายอาชีพดานธุรกิจทางการเงิน เชน สายงานวิเคราะห (Research), สายงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) รวมถึง

สายงานดานการตลาดของผูแนะนําการลงทุน (Investment Consultant) เปนตน โดยมีรายละเอียดคณะนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาที่เขาเยี่ยมบริษัทในป 2562 ดังนี้  คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร สาขาการเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด และคณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดโครงการ, การจัดกิจกรรมและการไปออกบูธใหความรูตามสถานศึกษา

ตาง ๆ ไมวาจะเปน โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019 ซึ่งเปนโครงการแขงขันเชิงธุรกิจที่เชิญชวนนิสิต

นักศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ โดยผูชนะการแขงขันและไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยมีสิทธิ์เขา

ชิงเง ินรางวัลและโอกาสฝกงานกับกลุ มเมยแบงกที ่ม ีสาขาอยู ท ั ่วโลกอีกดวย, กิจกรรมการไปออกบูธใหความรู ท ี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เปนตน ซึ ่งในป 2562 บริษัทไดจัดกิจกรรมใหความรู ดานการลงทุนแก

สถาบันการศึกษาเปนจํานวนรวม 20 ช่ัวโมง  
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3. ดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

• การจัดต้ังโครงการ GEN ใหม ใสใจ 3R  

ในป 2562 บริษัทไดมุงเนนและใหความสําคัญเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก (Environmental Diversity) เพราะตระหนัก

ถึงผลกระทบที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันจากสภาวะโลกรอน (Global Warming) บริษัทจึงมีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่มี

จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม ดังน้ัน จึงไดจัดตั้ง “โครงการ GEN ใหมใสใจ 3R” เนนปลุกจิตสํานึกของพนักงานในองคกรใน

การชวยกันรณรงคการลดและเลิกใชพลาสติก ในแคมเปญท่ีใชช่ือวา “Say NO to Plastic”  ท่ีมจีุดประสงคเพื่อสรางจิตสํานึก

และการปลูกฝงคานิยมในการรักษาธรรมชาติ โดยโครงการดังกลาวมุงเนนการใหความรูในเรื่องของวิธีชวยกันลดการใช

พลาสติก รูจักพลาสติกประเภทตางๆ เพ่ือชวยกันลดโลกรอน รวมถึงเปนจุดศูนยกลางในการสงตอวัสดุและอุปกรณที่ไมใชแลว 

(จําพวกขยะพลาสติก) ใหกับองคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปเขากระบวนการรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหเกิด

ประโยชนตอไป  โดยมุงหวังใหเกิดจิตสํานึกและสรางความรวมมือระหวางพนักงานภายในบริษัท ตลอดจนลุกคาและนักลงทุน

ท่ัวไป โดยไดมีการสื่อสารสรางความเขาใจและการรับรู ดังน้ี 

การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน  เปนรูปแบบวิธีการสื่อสารภายในองคกรที่เนนสรางรูปแบบของ

การใหความรูสอดแทรกการกระตุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมและเคมเปญตาง ๆ อาทิ  แคมเปญประกวดคําขวัญเกี่ยวกับลดโลก

รอน และประกวดภาพถายการใชสิ่งของลดโลกรอน ตลอดจนการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการงดใชถุงพลาสติกโดยการหันมา

ใชถุงผาลดโลกรอนแทน (Eco Bag)  เปนตน  
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สรางการรับรูใหกับลูกคาหรือนักลงทุนทั่วไป  เปนรูปแบบวิธีการสื่อสารภายนอกที่เนนสรางการรับรูปในรูปแบบของการ

สื่อสารไปยังลูกคาหรือนักลงทุนในเรื่องของนโยบายและเจตนารมณท่ีบริษัทตองการมีสวนรวมและชวยกันลดโลกรอนผานชอง

ทางการจัดรายการ ATO ประจําทุกวันผานชองทาง Facebook LIVE  ซึ่งเปนรูปแบบของการรวมสนุก ทายคําตอบจากคําถาม

ตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกรอน  เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักรูจากสาธารณชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน  เปดกวาง

สาธารณชนรวมเลนเกมสและไดรับของท่ีระลึกเปนถุงผาลดโลกรอนจากรายการ เปนตน 

• รณรงคการแยกประเภทพลาสติก โดยการต้ังกลองคัดแยกประเภทพลาสติกเพ่ือรีไซเคิล 

บริษัทยังไดมีการจัดตั้งกลองรีไซเคิลสําหรับพลาสตกิท่ีสามารถรีไซเคิล (Recycle) หรือนํากลับมาใชใหม (Reuse)  ซึ่งจัดทําโดย

ฝายสื่อสารองคกร เพ่ือท่ีจะเปนศูนยกลางในการรวบรวมพลาสติกประเภทตาง ๆ จากพนักงานของบริษัทเพื่อนําไปบริจาคและ

รีไซเคิลใหใชงานตอได โดยไดจําแนกกลองรีไซเคิลพลาสติกไว 3 ประเภท ไดแก ขวดพลาสติกใส แกวพลาสติก และถุงพลาสติก 

เปนตน   โดยในระยะเวลา 2 เดือน  บริษัทสามารถรวบรวมขวดพลาสติกและแกวพลาสติกไดจํานวน 1500 ชิ้น และนําไป

บริจาคใหกับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนําไปผลิตแปรรูปเปนผาจีวรสําหรับพระสงฆ โดยถักทอผสมเสนใยฝายและ

เสนใยสังเคราะห ทําใหผามีคุณสมบัติที่นุมหมสบายและใชงานไดจริง  โดยเปนโครงการภายใต “โครงการ Khung Bang 

Kachao”  พัฒนาโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) อันเปนโครงการกําจัดขยะอยางครบวงจร กอตั้งริเริ่ม

โดยมูลนิธิชัยพัฒนา รวมมือกับ 34 องคกร เพื่ออนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณคุงบางกระเจา จังหวัดสมุทรปราการ  

พรอมทั้งพัฒนาวิถีความเปนอยู การเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาขนในพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวม

ถุงพลาสติกไดจํานวน 1 กลองใหญ และนําไปสงมอบบริจาคใหแก “โครงการ Green Road” ในการนําไปผลิตบล็อกปูถนนรี

ไซเคิลจากขยะพลาสติก ที่ตลาดรมหุบ แมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยเปนโครงการภายใตคณะทีมวิจัยและนักศึกษา 
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สาขาเทคโนโลยีการกอสรางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดคลองกับ

เปาหมายท่ี 13 ท่ีวาดวยเร่ืองของการดาํเนินมาตรการเรงดวนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

(Climate Action) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

• โครงการ “ท้ิง เพ่ือ ให” เพ่ือสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

บริษัทยังคงใหความสําคัญในดานการดูแลสังคมอยางตอเนื่อง  โดยในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดทําหนาที่เปนศูนยกลาง

รวบรวมฝาอลูมิเนียมและกระปองอลูมิเนียมจากพนักงานรวมถึงสาขาตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพ่ือนําสงตอใหกับ

โครงการ “ทิ้ง เพื่อ ให” เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญในการลดชองวางและความเหลื่อมลํ้าที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสงผล

กระทบตอชีวิตความเปนอยู เพราะในปจจุบันกลุมคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือขาดแหลงสนับสนุนนั้นมีอยูเปน

กลุมจํานวนมาก (Community Empowerment) จึงทําใหเกิดการสงมอบอุปกรณดังกลาวมาอยางตอเนื ่อง เพื่อนําไป

ประยุกตใชประโยชนในการทําอุปกรณขาเทียม ไมคํ้ายัน ตลอดจนอุปกรณตางๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ

ตอไป ซึ่งในปน้ี บริษัทฯ ไดรวบรวมและบริจาคกระปองอลูมิเนียมเปนจํานวนรวม 500 ชิ้น และฝาอลูมิเนียมอีกจํานวน 7,000 

ชิ้น ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดคลองกับเปาหมายที่ 10 ที่วาดวยเรื่องของการลดความเหลื่อมลํ้าทั้ง

ภายในและระหวางประเทศ (Reduced Inequalities) 
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• บริจาคปฏิทินเกา เพ่ือนําไปทําเปนอักษรเบรลล ใหแกมูลนิธิชวยคนตาบอดฯ  

ในป 2562 บริษัทยังคงตระหนักถึงความสําคัญของกลุมคนพิการอยางตอเนื่อง โดยเล็งเห็นวากลุมคนพิการในสังคมมีจํานวน

มากท่ียังขาดโอกาสในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนสิทธิในดานของการประกอบอาชีพ อันสืบเนื่องจาก

การขาดอุปกรณและเครื่องมือใหความรูท่ีไมเอ้ืออํานวย บริษัทจึงมุงมั่นสืบสานเจตนารมณในเรื่องการมีสวนชวยเหลือในปจจัย

ดงักลาว โดยไดเปดรับบริจาคปฎิทินเกาที่ไมใชงานแลวจากพนักงานในบริษัทตลอดจนเพื่อนฝูงและญาติมิตรที่ประสงคมีสวน

รวม เพื่อนําไปบริจาคใหแกศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ เพ่ือนําไปผลิตอักษรเบรลลใชสําหรับเปนสื่อการเรียนการสอนสําหรับคนตาบอด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

(Community Empowerment) และขณะเดียวกันก็เพ่ือรณรงคการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาดวยการนํากระดาษมารี

ไซเคิล (Recycle) ลดการเพ่ิมจํานวนขยะดวยเชนกัน (Environment Diversity) ซึ่งในครั้งนี้ไดรวบรวมสงมอบบริจาคปฎิทิน

เกาที่ไมใชงานแลวใหกับมูลนิธิฯเปนจํานวนรวมกวา 1,000 เลม ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดคลองกับ

เปาหมายท่ี 10 ท่ีวาดวยเร่ืองของการลดความเหลื่อมลํ้าท้ังภายในและระหวางประเทศ (Reduced Inequalities) 
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• กิจกรรม Global CR Day รักษาสมดุลยทางทะลเและสรางระบบนิเวศทางนํ้าใหสมบูรณดวยการปลูก

ปะการัง ปลอยลูกปลาฉลามและปลาการตูน 

ในป 2562 บริษัทยังคงสานตอการทํากิจกรรมดานรักษาสิ่งแวดลอมตอเนื่องจากป 2561 ที่มุงเนนในเรื่องของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมดานทองทะเล เพ่ือรักษาระบบนิเวศและสรางสมดุลยใหกับทองทะเลอยางตอเนื่อง และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562  

เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชนะรางวัล Cahaya Kasih President’s Award  ดานกิจกรรม CSR ยอดเยี่ยม  จาก  

Maybank Foundation ในสาขา Best CR Environmental Diversity Initiative  ยอดเยี่ยม (Top 20 Initiative 2018 

/2019) จากกิจกรรม “SAVE THE SEA 2018” และในป 2562 น้ี บริษัทไดเลือกหาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี ในการเปนพื้นที่

ท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศทางทองทะเลเพ่ือสานตอกิจกรรมในป 2561  ดวยการปลอยลูกปลาฉลาม ปลอยปลา

การตูน และปลูกปะการัง โดยยังคงมีหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งเปนหนวยงานรัฐบาลในการดูแลและควบคุมพื้นที่ดังกลาว 

ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องในระยะเวลา 2 ป (Sustainability)  โดยไดจัดกิจกรรมจํานวนกวา 5 ชั่วโมงและมี

พนักงานและครอบครัวรวมงานน้ีกวา 150 คน โดยกิจกรรมดังกลาวน้ีเปนกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่ Maybank Group ให

ความสําคัญและสนับสนุนมใหบริษัทในเครือธนาคาร Maybank ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดมา  โดยจัดขึ้นอยาง

ตอเนื ่องเปนประจําทุกป โดยมีจิตอาสากวา 19,000 คน รวมกิจกรรมพรอมกันทั่วโลก เมื ่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562             

โดยเปนวัน Global CR Day ท่ีทุกประเทศในเครือธนาคาร Maybank ทํากิจกรรม CSR พรอมกัน   ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน (SDGs) ตรงกับเปาหมายท่ี 14 ท่ีวาดวยเร่ืองของการอนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและ ทรัพยากร

ทางทะเลอยางย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  (Life Below Water)  
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• โครงการคอมพิวเตอรเพ่ือนองของมูลนิธิกระจกเงา  

ในป 2562 บริษัทไดริเริ่มโครงการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีที่ไมใชงานแลว แตยังอยูในสภาพที่ใชงานได 

ใหแกเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาที ่ขาดแคลน  รวมไปจนถึงหนวยงานหรือองคกรที ่ขาดแคลนจากจังหวัดตาง ๆ 

จุดประสงคเพ่ือแบงปนโอกาสใหกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการศึกษาและเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของเทคโนโลยีใหมีความทั่วถึง

มากข้ึน  เน่ืองจากบริษัทตระหนักวาเทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการพัฒนารูปแบบการศึกษาและมีอิทธิพลตอสภาพความเปนอยู

ในโลกปจจุบัน  อีกทั้งยังสามารถใชเปนสื่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาผานอินเทอรเน็ต   ซึ่งบริษัทไดรวมกับมูลนิธิ

กระจกเงาในการเปนพารทเนอรสําหรับการชวยเหลือในประเด็นดังกลาว โดยมีมูลนิธิกระจกเงาเปนตัวแทนในการประสานงาน

จัดสงเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมใชงานดังกลาวน้ีใหกับโรงเรียนหรือหนวยงานที่ขาดแคลนในตางจังหวัด   ซึ่งในการบริจาคแตละ

ครั้งประกอบไปดวยเครื่องคอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณไอทีท่ีไมใชงานแลว ท้ังในสวนท่ีมาจากสํานักงานใหญ รวมไปถึงจากสาขา

ตาง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ สาขาทาพระ สาขาจันทบุรี สาขามหาชัย สาขาลําปาง สาขาชลบุรี สาขาสุราษฎรธานี สาขาภูเก็ต 

สาขาหาดใหญ สาขาอุบลราชธานี สาขานครราชสีมา สาขาสุรินทร และสาขาเชียงใหม ฯลฯ  โดยในปนี้ บริษัทฯ ไดรวบรวม

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีท่ีไมใชงานแลวตัง้แตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม บริจาคใหแกมูลนิธิกระจกเงาเพ่ือสง

มอบแกโรงเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัด เปนจํานวนรวมกวา 2,500 ชิ้น  ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 

สอดคลองกับเปาหมายท่ี 4 ท่ีวาดวยเรื่องของการรับรองการศึกษาที่เทาเทียมและทั่วถึง สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแก

ทุกคน (Quality Education) 
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• สรางรอยย้ิมและแบงปนความสุขท่ีมูลนิธิบานนกขมิ้น  

ในป 2562 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในดานการมีชีวิตสุขภาพที่ดีหรือความเปนอยูที่ดี (Healthy Living) เพราะเชื่อวา

ความเปนอยูท่ีดีจะสามารถทําใหมีชีวิตที่ดีขึ้นได บริษัทจึงไดพยายามมองหาชุมชนหรือมูลนิธิเพื่อที่จะเขาไปเยี่ยมทํากิจกรรม 

รวมถึงสรางปฎิสัมพันธใหกับผูคนหรือกลุมคนท่ีอยูในน้ันใหมีความสุขทางดานรางกายและจิตใจ  ซึ่งในปน้ีบริษัท ไดเลือกมูลนิธิ

บานนกขมิ้น โดยมีพนักงานบริษัทไดเขาไปเยี่ยม พรอมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงมอบของเลน

และอุปกรณการเรียนใหกับนองๆ มูลนิธิบานนกขมิ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2562  โดยมีจํานวนพนักงานเขารวมในกิจกรรมครั้งนี้

ราว 60 คน และมีเด็กกําพราที่อยูในความดูแลของมูลนิธิบานนกขมิ้นเขารวมกิจกรรมกับบริษัทจํานวน 45 คน  โดยมี

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) สอดคลองกับเปาหมายที่ 10 ที่วาดวยเรื่องของการลดความไมเสมอภาคภายในและ

ระหวางประเทศ (Reduced Inequalities)  
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4. ดานการพัฒนาบุคคลากร 

- การอบรมใหความรูกับพนักงานในเร่ืองของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ   

ในป 2562 บริษัทไดจัดอบรมใหกับพนักงานเปนจํานวนทั้งสิ้น 190 ขั่วโมง ซึ่งบริษัทมุงเนนและใหความสําคัญเรื่องของ

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคลากรเปนอยางมาก จึงไดจัดอบรมใหกับบุคคลากรทั้งในสวนของผูแนะนําการลงทุน 

(Investment Consultant) และในสวนของบุคคลากรดานปฎิบัติการเพ่ือสงเสริมใหบุคคลากรของบริษัทมีความพรอมทั้งดาน
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ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการทํางาน รวมถึงการอบรมใหความรูในเรื ่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ 

(Innovation and Technology) ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับมีการฝกอบรมในเรื่องของการใชเครื่องมือการลงทุนตางๆ ที่ไดมีการ

พัฒนาขึ้นมาใหมอยางตอเนื่อง เนื ่องจากบริษัทเล็งเห็นวาการใหความรูและพัฒนาบุคลากรและผูแนะนําการลงทุนอยาง

สมํ่าเสมอจะทําใหการลงทุนของลูกคามีประสิทธิผลมากข้ึน (Learning and Development) เพราะการพัฒนาบุคคลากรใหมี

ความรู ความสามารถ เปนผูมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถใหคําแนะนํากับลูกคาอยางถูกตอง อาทิ การจัดอบรม รูจัก 

DW อีกหน่ึงผลิตภัณฑทางเลือก, TFEX PRODUCT, การจัดอบรม “IC สุดปง สรางพลังใหลั่น” เปนตน 

    

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดอบรมหลักสูตรพิเศษนานาชาติ จาก International Coach “Lawrence Walter Seminars”  

ประเทศมาเลเซีย โดยมี “DR. Lawrence Walter NG” จากประเทศมาเลเซีย เปนผูบรรยายอบรมสัมมนาใหกับผูจัดการสาขา

ในสายงานการแนะนําการลงทุน ซึ่งหัวขอการอบรมจะเนนไปในเรื่องของทักษะตาง ๆ ของการเปนผูแนะนําการลงทุนที่ดี 

(Sale Skill) พรอมกับแนะนําวิธีการทํางานแบบเสริมสรางทักษะความเปนผูนําและมีความสรางสรรคไปพรอมกัน (Talent 

and Leadership)  และยังจัดอบรมใหกับพนักงานในสายปฏิบัติการอีกดวย โดยในปนี้ไดจัดการอบรมใน 2 หัวขอ คือ การจัด

อบรม Leading the sales conqueror จํานวน 1 ครั้ง และ การจัดอบรม Together we conquer จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งมี

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) สอดคลองกับเปาหมายที่ 8 ที่วาดวยเรื่องของการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ตอเนื่อง ครอบคลุมและย่ังยืน การจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน (Good Jobs and 

Economic Growth)  
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ดานสุขภาพและสวัสดิการ 

• สงเสริมและดูแลในดานของสุขภาพและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

ในป 2562 บริษัทยังคงมุงเนนและใหความสําคัญกับพนักงานในดานของสุขภาพอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอเรื่องราวการให

ความรูดานการเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง ใหพนักงานมีสุขภาพดี เสริมสติปญญาและสมาธิ โดยบริษัท จัดใหมีกิจกรรมการ

สอน “Body Combat” เพ่ิมเติมใหแกพนักงาน โดยมีการสอนท่ีชวยในเรื่องการบริหารกลามเน้ือและอวัยวะของรางกายไดเปน

อยางดี ซึ่งเปนการสอนท่ีพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึนมาจากการสอนโยคะ โดยเนนกลุมเปาหมายไปท่ีพนักงานหญิงเปนหลัก เนื่องจาก

มีโครงสรางทางรางกายท่ีบอบบางกวาพนักงานชาย ประกอบกับพนักงานหญิงไดมีพื้นฐานและทักษะในดานของกีฬาโยคะอยู

แลวจึงสามารถสงผลใหการเรียนรูในเรื่องของ Body Combat เปนไปอยางงายและสงเสริมใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงและมี

ประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งกีฬาทั ้งสองประเภทนี ้สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดจาก “โรคออฟฟศซินโดรม (Office 

Syndrome)” ไดเปนอยางดี เพื่อเปนประโยชนตอทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ มุงเนนใหพนักงานมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

และทําใหจิตใจแจมใส (Safety, Health and Well-being) 
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นอกจากนี้  บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรง ประกอบกับปจจัยในเรื่องของวิถีการ

ดําเนินชีวิตของคนยุคปจจุบันที่เรงรีบ จึงอาจสงผลใหขาดการพักผอนและดูแลรางกาย อีกทั้งตองเผชิญกับสภาพอากาศที่

แปรปรวนจนทําใหเจ็บปวยได ดังน้ัน บริษัทจึงอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานโดยการจัดอาสาพยาบาลเคลื่อนท่ี “ฉีดวัคซีน

ปองกันไขหวัดใหญ” ใหกับพนักงานในป 2562 จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดคลองกับ

เปาหมายท่ี 3 และ 5 ท่ีวาดวยเร่ืองของการสรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน

ในทุกวัย (Good Health) และ เร่ืองของการบรรลุความเทาเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญิง 

 

ดานกีฬา 

• สนับสนุนการเลนกีฬาเพ่ือเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง 

ในป 2562 บริษัทยังคงสงเสริมตอเน่ืองในดานของกีฬา เนื่องจากเล็งเห็นวาการเลนกีฬาจะชวยสงเสริมดานสุขภาพใหมีความ

แข็งแรงมากข้ึน  เมื่อมีรางกายแข็งแรงแลว ก็จะสงผลใหดานจิตใจมีความสุขไปดวย ซึ่งบริษัทยังคงใหการสนับสนุนเรื่อยมา ไม

วาจะเปนกีฬาแบดมินตัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เลนตอเนื่องมานาน โดยมีการจัดแขงแบดมินตันครั้งใหญประจําระหวางบริษัท

สมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงกีฬาฟุตบอลท่ีบริษัทยังคงใหการสนับสนุนในดานน้ีมายาวนานดวย

เชนกัน ทั้งในสวนของการเลนเฉพาะภายในระหวางพนักงานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง 

และการเลนระดับภายนอก เชน การแขงขันฟุตบอลโบรกเกอรคัฟระหวางทีมฟุตบอลของสมาคมบริษัทหลักทรัพย เปนตน  

กีฬาแบดมินตัน 

   

 

กีฬาฟุตบอล 
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ในปน้ี บริษัทยังไดเขารวมกิจกรรมกีฬาครั้งใหญระหวางประเทศในเครือ Maybank Group จํานวน 2 ครั้งดวยกัน  ครั้งแรกจัด

ในเดือนมีนาคมโดยมีประเทศไทยเปนเจาภาพ ในชื่องานวา MKE Regional Game  และมีกิจกรรมที่จัดแขงขัน 5 ประเภท  

ไดแก กอลฟ โบวลิ่ง แบดมินตัน พูล และกิจกรรมคาราโอเกะ  ในครั้งที่สองชื่องาน “Maybank Carnival Games 2019”   

ซึ่งจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศมาเลเซีย โดยสงตัวแทนนักกีฬาไทยเขารวมแขงขันกีฬา 3 ประเภท ไดแก แบดมินตัน 

ฟุตบอล และบาสเกตบอล ซึ่งจุดประสงคของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสรางความสัมพันธอันดีในระดับภูมิภาคระหวางบริษัทใน

กลุม Maybank Group ที่เดินทางมารวมแขงขันจากทั่วโลก  และยังกระชับความสัมพันธระหวางทีมการทํางานในสายงาน

เดียวกันในกลุมของคณะทํางานระหวางประเทศอีกดวย   

MKE Regional Game  2019 
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Maybank Carnival Games 2019 

                                                        

 

        

 

                                                                   

************************************************** 
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12.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 โดยกรรมการตรวจสอบ 

(ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท) เขารวมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในประจําป 2561 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท ท้ัง 5 ดาน ไดแก 

• องคกรและสภาพแวดลอม (Control and Environment) 

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Control Activities)  

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

• ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)   

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องสําคัญ เชน การกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน การจัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอพึงปฏิบัติทาง

จริยธรรม (Code of Conduct) พรอมทั้งยังไดตระหนักและสงเสริมใหมีระบบงานที่เอื้อใหระบบการ

ควบคุมภายในดําเนินการไปไดตามที่บริษัท มุงหวัง นอกจากนี้ บริษัทยังไดดําเนินการอยางสมํ่าเสมอใน

เรื่องการพิจารณาไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยง การวิเคราะหผลกระทบหรือโอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

และการกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และยังใหมีการกําหนดอํานาจ

สั่งการท่ีชัดเจน การแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําทุจริตออกจากกัน การกําหนดขั้นตอนการ

ทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวขางตน บริษัทยังได

ใหความสําคัญกับการสื่อสารขอมูล ซึ่งชวยใหเกิดประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยจะคํานึงถึง 

เน้ือหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ ความถูกตองสมบูรณ ความเปนปจจุบัน รูปแบบที่เขาใจงาย และ

การจัดเก็บท่ีดี นอกจากน้ี มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลโดยหนวยงานอิสระท้ังภายในและภายนอก 

และทําการปรับปรุงแกไขแนวทางปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสมํ่าเสมอ  

อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในหัวขออื่น คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวาปจจุบันบริษัท มี

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน 

บริษัทใหความสําคัญในการควบคุมภายในของบริษัท ดวยการแตงตั้งและมอบหมายบุคคลท่ีมีประสบการณ

และความรูความสามารถเขามาเปนผูดําเนินการ โดยบริษัทแตงตั้ง นางวริยา วรวัฒนเมธีกุล ดํารงตําแหนง

หัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบุคคลดังกลาว เปนผูมีประสบการณดานการตรวจสอบ

ภายใน ในธุรกิจการเงิน เคยไดรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานดานการตรวจสอบ

ภายในไดแก Audit Methodologies, Effective Internal Audit, FATCA Updating Rules and 

Workshop จัดอบรมโดย Maybank, BOT Report Preparation (Offshore Trading) จัดโดยธนาคาร

แหงประเทศไทย, Updating Rules of AML/CFT จัดอบรมโดยสมาคมหลักทรัพยไทย, COSO-Internal 
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Control Integrated Framework และ Internal Control-Thailand 4.0 จัดอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนง

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบร ิษัท จะตองผานการอนุมัต ิ (หรือไดร ับความเห็นชอบ) จาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากน้ี บริษัทไดมอบหมายให นายณัฐพัชร พวงไพโรจน ดํารงตําแหนงเปนรักษาการหัวหนางานกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ

หนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการเปนศูนยกลาง

การกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และ

ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัตินโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Policy)                      

โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ฝายงานหรือหนวยงาน 

และพนักงานตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานไดตระหนักวา พนักงาน

ทุกคนมีหนาที ่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่

เก่ียวของในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติใหถูกตองครบถวน เปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด ปรากฏใน

เอกสารแนบ 3 
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13. รายการระหวางกัน 

 

13.1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีผานมาเปนรายการท่ีมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผล

ของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยเงื่อนไขตางๆ ของรายการระหวางกันที่

เกิดข้ึนจะถูกกําหนดใหเปนไปตามปกติธุรกิจท่ัวไป และคาตอบแทนที่ไดรับและจายชําระเปนราคาตลาดที่

ยุติธรรม 

13.2. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน   

เพ่ือกอใหเกิดการเอ้ือประโยชนกันในการทําธุรกิจหลักทรัพยอยางโปรงใส บริษัทยังคงมีนโยบาย

ในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ให

เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ และเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิด

ขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทั ้งนี ้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู สอบบัญชีของบริษัทหรือ

ผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล

ของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตามระเบียบตางๆ 

ท่ีไดกําหนดข้ึนและคณะกรรมการบริหารจะไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอ

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก  กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอด

ถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนาย

ทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความ

เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็น

เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี ทั ้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทตลอดจนปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑการเปดเผยขอสนเทศของ

บริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นในป 2562 และ ป 2561 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการในป 2562 

(ลานบาท) 

มูลคารายการในป 2561 

(ลานบาท) 

ลักษณะรายการ 

Maybank Kim Eng 

Securities Pte. Ltd. 

เปนบริษัทยอยของ 

Maybank Kim Eng 

Holdings Limited ซึ่งเปน           

ผูถือหุนใหญของบริษัท 

134 120 คานายหนารับ: เปนคานายหนาที ่บริษัทรับจาก 

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.                

จากการท ี ่บร ิษ ัทด ังกล าวส งรายการซ ื ้อขาย

หลักทรัพยใหกับบริษัท ซึ ่งการกําหนดราคาคา

นายหนาเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย 

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท                

ม ียอดคงค  า ง เป นล ูกหน ี ้ ธ ุ รก ิ จหล ั กทร ัพย                     

276 ลานบาท และมียอดเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย                 

42 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงคางเปน

ลูกหนี ้ธ ุรกิจหลักทรัพย 2 ลานบาท และมี                  

ยอดเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 101 ลานบาท 

- 1 คาบริการรับ: ตามท่ีระบุในสัญญา 

1 3 คานายหนาจาย: ตามท่ีระบุในสัญญา 

2 2 คาธรรมเนียมและคาบริการจาย : ราคาตาม

สัญญา  
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 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการในป 2562 

(ลานบาท) 

มูลคารายการในป 2561 

(ลานบาท) 

ลักษณะรายการ 

Maybank Kim Eng 

Securities Pte. Ltd. 

เปนบริษัทยอยของ 

Maybank Kim Eng 

Holdings Limited ซึ่งเปน           

ผูถือหุนใหญของบริษัท 

1 1 เงินปนผลจาย: เปนการจายเงินปนผลซึ่งอัตราการ

จายเงินปนผลที่บริษัทจายให Maybank Kim Eng 

Securities Pte. Ltd. เปนอัตราเดียวกับที่บริษัท

จายใหแกผูถือหุนรายอ่ืนๆ 

Kim Eng Securities 

(Hong Kong) Limited 

เปนบริษัทยอยของ 

Maybank Kim Eng 

Holdings Limited ซึ่งเปน  

ผูถือหุนใหญของบริษัท 

14 7 คานายหนารับ : เปนคานายหนาที่บริษัทรับจาก 

Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited   

จากการที ่บร ิษ ัทด ังกล าว ส งรายการซื ้อขาย

หลักทรัพยใหก ับบริษัทซึ ่งการกําหนดราคาคา

นายหนาเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท               

มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยคงคาง 211 ลานบาท

และไมมียอดเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยคงคาง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมียอดลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรัพยคงคาง และมียอดเจาหนี้ธุรกิจ

หลักทรัพยคงคาง 23 ลานบาท 
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 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการในป 2562 

(ลานบาท) 

มูลคารายการในป 2561 

(ลานบาท) 

ลักษณะรายการ 

Maybank Kim Eng 

Holdings Limited 

เปนผูถือหุนใหญของบริษัท

โดย ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 

2562 Maybank Kim Eng 

Holdings Limited ถือหุน

ของบริษัทท้ังสิ้น 

475,182,790 หุน คิดเปน

รอยละ 83.25 ของทุนท่ี

ชําระแลวของบริษัท 

456 

(บริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานในชวงเดือน                         

มกราคม – ธันวาคม ของป 2561 และ

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดวันท่ี              

1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562                   

ในอัตรา 0.28 บาท ตอหุน และ                  

0.68 บาทตอหุนตามลําดับ)   

404 

(บริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานในชวงเดือน                               

มกราคม – ธันวาคม ของป 2560 และ

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ

ดําเนินงานในชวง 6 เดือนแรกของป 

2561 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561) 

ในอัตรา 0.45 บาท ตอหุน และ 0.40 

บาทตอหุนตามลําดับ)   

เงินปนผลจาย: เปนการจายเงินปนผลซึ่งอัตรา

การจายเงินปนผลท่ีบริษัทจายให Maybank Kim 

Eng Holdings Limited เปนอัตราเดียวกับที่

บริษัทจายใหแกผูถือหุนรายอ่ืนๆ 

Maybank Kim Eng 

Securities Limited 

เปนบริษัทยอยของ             

บริษัทใหญ 

1 1 คานายหนาจาย: ตามท่ีระบุในสัญญา 

Maybank Kim Eng 

Research Pte. Ltd. 

เปนบริษัทยอยของ 

บริษัทใหญ 

43 30 รายไดคาวิจัยและท่ีปรึกษา: คาบริการตามที่ระบุ

ในสัญญา 

9 10 คาวิจัยและที่ปรึกษา: คาบริการตามที่ระบุใน

สัญญา 
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14. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

14.1 งบการเงิน 

 

                   หนวย : ลานบาท 

 2559 2560 2561 2562 

สินทรัพยรวม 16,802.59 18,924.14 16,359.52 16,137.70 

หน้ีสินรวม 11,888.24 14,269.12 11,798.40 11,860.28 

สวนของผูถือหุน 4,914.35 4,655.02 4,561.12 4,277.42 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 13,972.86 14,961.66 13,769.78 12,855.31 

รายไดรวม 3,668.57 3,261.08 2,789.37 2,402.92 

กําไรสุทธิ 974.49 638.63 391.29 254.75 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.71 1.12 0.69 0.45 

 

14.2 อัตราสวนทางการเงิน 

 2559 2560 2561 2562 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)     

อัตรากําไรข้ันตน (%) 82.70 82.30 81.07 78.53 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 26.54 19.58 14.03 10.60 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 20.02 13.35 8.49 5.76 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 18.32 18.82 10.71 16.91 

     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.60 3.58 2.22 1.57 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.21 0.18 0.16 0.15 

     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม (%) 5.88 12.86 6.16 12.32 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (เทา) 2.42 3.07 2.59 2.77 

     

อัตราสวนอ่ืน ๆ      

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย (%) 3.84 10.81 3.90 10.10 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ คํานวณตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. (%) 45.34 24.47 42.20 33.90 
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15. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตั้งแตป 2561 – 2562 สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แหงบริษัท สํานักงาน                

อีวาย จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

นางสาว รัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แหงบริษัท สํานักงาน                    

อีวาย จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน               

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

ภาพรวมการดําเนินงาน 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน)”) (“บริษัท”) เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 42 โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก นายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาหลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย 

นอกจากน้ี บริษัทยังดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ไดแก ธุรกิจวาณิชธนกิจ(ที่ปรึกษาทางการเงิน) การ

เปนนายทะเบียนหลักทรัพย และการยืมและใหยืมหลักทรัพย และบริษัทยังไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ

ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 บริษัทไดผานการคัดเลือกใหเปนสมาชิกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และไดผานการคัดเลือกใหเปนสมาชิกของ บริษัท สํานักหักบัญชี 

(ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Clearing House: TCH) เพื่อประกอบธุรกรรมการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ผานตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยท่ีผานมารายไดสวนใหญของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

บริษัทใหบริการแกนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีบริษัท เมยแบงก  

กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในประเทศสิงคโปร และเปนผูถือหุนใหญในบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย

ท้ังในภูมิภาคเอเชียและตลาดหลักทรพัยหลักๆ ของโลก โดยมีเครือขายในหลายประเทศทั่วโลก เปนผูถือหุนใหญในบริษัทโดยมี

การถือหุนคิดเปนรอยละ 83.25 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลว  

อยางไรก็ตาม เมื ่อป 2554 บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ไดมีการเปลี ่ยนแปลงผูถือหุ นรายใหญ                      

โดย Maybank IB Holdings Sdn Bhd ซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคาร เมยแบงก (Malayan Banking Berhad) ประเทศ

มาเลเซียไดทําการซื้อหุนและทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ทําใหปจจุบัน Maybank IB 

Holdings Sdn Bhd ถือหุนในสัดสวนรอยละ100 ของบริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังไม

มีผลกระทบตอนโยบายการบริหารและบุคลากรของบริษัทแตอยางใด 
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ในป 2561 – 2562  บริษัทมีสวนแบงตลาดรอยละ 6.14 และ 6.10 ของมูลคาการซื้อขายรวมของทั้งตลาดใน 

แตละปตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 16,359.52 ลานบาท หนี้สินรวม 11,798.40 ลาน

บาท และสวนของผูถือหุนเทากับ 4,561.12  ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 16,137.70 ลาน

บาท หน้ีสินรวม 11,860.28  ลานบาท และสวนของผูถือหุนเทากับ 4,277.42 ลานบาท โดยสินทรัพยของบริษัทสวนใหญเปน

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่อยูระหวางชวง

ชําระราคา T+2 กอนวันสิ้นงวดบัญชี หากลูกคามีปริมาณการซื้อขายมาก ในชวง 2 วันสุดทาย ของงวดบัญชีน้ันๆ จะทําใหลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา มียอดคงคางมาก สงผลใหสินทรัพยของบริษัทสูงขึ้นดวย ดังนั้น การเพิ่มขึ้น/ลดลง

ของสินทรัพยรวมในแตละสิ้นงวดบัญชีท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึน/ลดลงของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว

ไมไดสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของภาระหน้ีสินน้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 องคประกอบท่ี

สําคัญของหนี้สินของบริษัทประกอบไปดวยเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

รวมถึงตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่นซึ่งมียอดทั้งสิ้น 1,246.11 ลานบาท 1,300.00 ลานบาท และ 8,346.57 ลานบาท 

ตามลําดับ 
 

ความไดเปรียบในเชิงแขงขันของบริษัท 

• บริษัทเปนบริษัทนายหนาซื ้อขายหลักทรัพยอันดับ 3 ของประเทศไทย แตเปนบริษัทนายหนาซื ้อขาย

หลักทรัพยอันดับ 1 ของประเทศไทยมาติดตอกันเปนระยะเวลาตอเนื่องตั้งแตป 2545 - 2560 โดยมีปจจัยที่

แข็งแกรงสนับสนุน ดังน้ี  

1. บริษัทมีสาขา 35 แหง (ไมรวมสํานักงานใหญ) กระจายทั่วประเทศ โดยมีลูกคาถึงประมาณ 190,228 บัญชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สงผลใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บริษัทมีพนักงานการตลาดจํานวน 545 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปนทีมงานดานการตลาดของ

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินทั้งสิ้น 4,277.42 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราสวน

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่เปนหลักประกันเทากับรอยละ 33.90 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทมทีีมงานฝายวาณิชธนกิจซึง่รับผิดชอบงานดานท่ีปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพย จํานวนรวมทั้งสิ้น 23 คน 

ครอบคลุมการใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงินประเภทตางๆ ตั้งแตการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกตราสารทุนและตราสารหน้ี การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ และการ

ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการทํารายการประเภทตางๆ ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทไดรับความไววางใจจากองคกรตางๆ เปนอยางสูง และ

ไดรับมอบหมายงานอยางตอเน่ือง โดยรายละเอียดของงานที่ไดรับมอบหมายเปนไปตามที่ปรากฏในสวนที่ 1-1.02 ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

• บริษัทมีทีมงานฝายวิจัยหลักทรัพยซึ่งประกอบดวยนักวิเคราะหหลักทรัพยจํานวน 24 คน ครอบคลุมการวิเคราะห

ท้ังปจจัยพ้ืนฐาน ดานเทคนิคและการวิเคราะหเศรษฐกิจ 

• บริษัทมีทีมผูบริหารซึ่งมีความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจหลักทรัพยมานานกวา 20 ป และมี

บุคลากรท่ีมีคุณภาพและความคิดสรางสรรคในการทํางาน  
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แหลงที่มาของรายไดของบริษัทประกอบดวย รายไดคานายหนา คาธรรมเนียมและบริการ กําไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนและตราสารอนุพันธ ดอกเบ้ียและเงินปนผล ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย และรายไดอ่ืน โดยสัดสวนของรายไดแต

ละประเภทรวมถึงการเติบโตแสดงไดดังน้ี 

 

รายได 2560 2561 2562 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 1,839.95 56.42 1,571.00 56.32 1,282.93 53.39 

คานายหนาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาและอ่ืนๆ 

137.95 4.23 183.60 6.58 138.26 5.75 

คาธรรมเนียมและบริการ 273.23 8.38 75.49 2.71 74.12 3.08 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 8.96 0.28 (132.99) (4.77) 162.81 6.78 

กําไรจากตราสารอนุพันธ 102.10 3.13 172.80 6.20 (124.51) (5.18) 

ดอกเบ้ียและเงินปนผล 229.91 7.05 221.04 7.92 229.39 9.55 

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 596.26 18.28 640.51 22.96 565.37 23.53 

รายไดอ่ืน 72.72 2.23 57.92 2.08 74.55 3.10 

รวม 3,261.08 100.00 2,789.37 100.00 2,402.92 100.00 

 

ผลการดําเนินงาน 

• รายได 

รายไดของบริษัทประกอบดวยรายไดจากคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคานายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสาร อนุพันธ 

ดอกเบ้ียและเงินปนผล ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย และรายไดอ่ืน ไดแก คาธรรมเนียมในการโอนหุน  ดอกเบี้ยรับจาก

เงินใหกูยืมแกพนักงาน ซึ่งรายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการเปนนายหนาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนา ในป 2561 บริษัทมีรายไดคานายหนา (ทั้งการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และการเปนนายหนาซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา) คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 63 ของรายไดรวม ในป 2562 บริษัทมีรายไดคานายหนา (ทั้งการเปน

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการเปนนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา) คิดเปน สัดสวนกวารอยละ 59 ของรายไดรวม 

โดยลูกคาของบริษัทเปนลูกคารายยอย ในสัดสวนประมาณรอยละ 51.28 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและลูกคา

สถาบัน ในสัดสวนประมาณรอยละ 48.72 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

 
 

2560 2561 2562 

อัตราการเติบโตของรายได (รอยละ) -11.11 -14.46 -13.85 

อัตราการเติบโตของคาใชจาย (รอยละ) 0.62 -6.56 -9.33 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (รอยละ) -34.47 -38.73 -34.89 

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 82.30 81.07 78.53 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 19.58 14.03 10.60 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน - ROE (รอยละ) 13.35 8.49 5.76 
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ในป 2561 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 81.07 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 14.03 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน         

รอยละ 8.49 ซึ่งลดลงจากป 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคานายหนา และคาธรรมเนียมเละบริการ  

ในป 2562 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 78.53 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 10.60 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน  

รอยละ 5.76 ซึ่งลดลงจากป 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคานายหนา 

 

• รายไดคานายหนา 

รายไดคานายหนาลดลง 333.41 ลานบาท จาก 1,754.60 ลานบาท เปน 1,421.19 ลานบาท หรือลดลง                     

รอยละ 19 เน่ืองจาก 

o    รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลง 288.07 ลานบาท จาก 1,571.00 ลานบาท เปน 

1,282.93 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.34 อันเปนผลจากมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย 

ลดลงจาก 57,674 ลานบาท/วัน เปน 53,192 ลานบาท/วัน หรือ ลดลงรอยละ 8 และ สัดสวนนักลงทุน

บุคคลซึ่งเปนสวนรายไดหลักของบริษัท ลดลงจาก รอยละ 40.81 เหลือ รอยละ 33.72 อันเปนผลให มูลคา

การซื ้อขายเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคล ซึ ่งเปนรายไดหลักของบริษัท ลดลงจาก 23,540 ลานบาท/วัน                 

เปน 17,937 ลานบาท/วัน หรือ ลดลงรอยละ 24 

 

o    รายไดคานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาลดลง 25.54 ลานบาท จาก 163.80 ลานบาท เปน 

138.26 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.59 

 

o    รายไดคานายหนาอื่น ซึ่งสวนใหญเปนรายการรายไดคานายหนาจากการเสนอซื้อหลักทรัพยจากประชาชน

ท่ัวไปของลูกคาลดลง 19.80 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 100 จากปกอนท่ีมีรายไดดังกลาว 19.80 ลานบาท 

แตในป 2562 บริษัทมิไดมีธุรกรรมในรายการประเภทดังกลาว 

 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการลดลง 1.37 ลานบาท จาก 75.49 ลานบาท เปน 74.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

1.82 เน่ืองมาจากคาธรรมเนียมจากการจัดจําหนายหลักทรัพยลดลง 17.37 ลานบาท และคาธรรมเนียมและบริการอื่น

ลดลง 3.13 ลานบาท ในขณะท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ิมข้ึน 19.13 ลานบาท 

 

• รายไดอ่ืน 

รายไดอื ่นลดลง 51.67 ลานบาท จาก 959.28 ลานบาท เปน 907.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.39 

เน่ืองมาจาก รายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยลดลง 75.14 ลานบาท ในขณะที่ กําไรจากเงินลงทุนและตรา

สารอนุพันธเพ่ิมข้ึน 6.85 ลานบาท และรายไดอ่ืนเพ่ิมข้ึน 16.62 ลานบาท  

 

• คาใชจายรวม 

คาใชจายรวมของบริษัทฯ ลดลง 214.46 ลานบาท จาก 2,298.90 ลานบาท เปน 2,084.44 ลานบาท หรือลดลง 

รอยละ 9.33 เนื่องมาจาก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับลดลง (คาใชจายเพิ่มขึ้น) 8.38 ลานบาท ในขณะที่ 

หนา 137 

สวนที่ 3-3.15 การวิเคราะหและคําอธบิายของฝายจัดการ                                                                           (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานลดลง 148.89 ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการจายลดลง 6 ลานบาท ตนทุนทาง

การเงินลดลง 19.60 ลานบาท และคาใชจายอ่ืนลดลง 48.35 ลานบาท  
 

ท้ังน้ี คาใชจายผลประโยชนพนักงานสําหรับป 2562 ไดรวมตนทุนบริการในอดีตจํานวน 39 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจาก

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม 

 

• ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเง ินได น ิต ิบ ุคคลลดลง 35.45 ล านบาท จาก 99.18 ล านบาท เป น 63.73 ล านบาท หร ือลดลง                 

รอยละ 35.74 เน่ืองมาจากการลดลงของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 
 
ดงัน้ัน จึงมีผลทําใหผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 2561 รอยละ 34.90 

 

ฐานะการเงิน 

• สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจํานวน 16,137.70 ลานบาท และ 16,359.52 ลาน

บาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยของบริษัทสวนใหญยังคงเปนลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาในชวง 2 วันทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี โดยลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาถือเปนรอยละ 79.66 และรอยละ 84.17 ของสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามลําดับ  
  

• ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (บวกดอกเบี้ยคางรับ) 

เทากับ 13,769.78 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2560 ท่ีมียอดอยูจํานวน 14,961.66 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (บวกดอกเบี้ยคางรับ) 

เทากับ 12,855.31 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2561 ท่ีมียอดอยูจํานวน 13,769.78 ลานบาท  

โดยรายละเอียดลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีดังน้ี  

o ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหน้ีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด จํานวน 1,670.29 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.13 ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (บวกดอกเบี้ยคางรับ) ซึ่ง

ลดลงจากสิ้นป 2560 รอยละ 46.05 เน่ืองจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 2 วันทําการสุดทายของป 2561 

ตํ่ากวามูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 3 วันทําการสุดทายของป 2560 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหน้ีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด จํานวน 1,587.34 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.35 ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (บวกดอกเบี้ยคางรับ) ซึ่ง

ลดลงจากสิ้นป 2561 รอยละ 4.97 เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 2 วันทําการสุดทายของป 2562 

ตํ่ากวามูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 2 วันทําการสุดทายของป 2561 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย จํานวน 11,904.77 ลานบาท คิด

เปนสัดสวนรอยละ 86.46 ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (บวกดอกเบี้ยคางรับ) 

ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.75 จากสิ้นป 2560 เนื่องจากบริษัทมีการขยายเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Credit 

Balance) อยางตอเนื่อง ลูกหนี้อื่นซึ่งเปนลูกหนี้คางชําระที่อยูระหวางการติดตาม ประนอมหนี้ หรือผอน

ชําระ มียอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 251.94 ลานบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นป 2560 ซึ่งมียอด

คงเหลอื 301.16 ลานบาท โดยยอดลูกหน้ีคางชําระดังกลาวสวนใหญเปนลูกหนี้ใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยใน

ระบบ Margin เดิม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย จํานวน 11,145.39 ลานบาท คิด

เปนสัดสวนรอยละ 86.70 ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (บวกดอกเบี้ยคางรับ) 

ซึ่งลดลงรอยละ 6.38 จากสิ้นป 2561 ลูกหน้ีอ่ืนซึ่งเปนลูกหน้ีคางชําระที่อยูระหวางการติดตาม ประนอมหนี้ 

หรือผอนชําระ มียอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 249.12 ลานบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นป 2561 

ซึ่งมียอดคงเหลือ 251.94 ลานบาท โดยยอดลูกหนี้คางชําระดังกลาวสวนใหญเปนลูกหนี้ใหกูยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพยในระบบ Margin เดิม 

o ลูกหน้ีธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 42.39 ลานบาท ลดลงจาก 

126.42 ลานบาท ณ สิ้นป 2561 

o ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 17.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ยอด ณ สิ้นป 2561 ซึ่งมีจํานวน 0.54 ลานบาท 
 

• เงินลงทุนในหลกัทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 644.38 ลานบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว

ประกอบดวยเงินลงทุนชั่วคราวประเภทตราสารทุนเพื่อคา ซึ่ง ณ วันดังกลาวมีมูลคายุติธรรมทั้งสิ้น 635.03 ลานบาท และเงิน

ลงทุนท่ัวไป ซึ่ง ณ วันเดียวกันมีมูลคาสุทธิท้ังสิ้น 9.35 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 1,635.38 ลานบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย

ดังกลาวประกอบดวยเงินลงทุนช่ัวคราวประเภทตราสารทุนเพ่ือคา ซึ่ง ณ วันดังกลาวมีมูลคายุติธรรมทั้งสิ้น 1,625.62 ลานบาท 

และเงินลงทุนท่ัวไป ซึ่ง ณ วันเดียวกันมีมูลคาสุทธิท้ังสิ้น 9.76 ลานบาท 

ท้ังน้ี เงินลงทุนของบริษัทสวนใหญเปนไปเพ่ือการปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและ 

ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade 
 

• ลูกหนีส้ํานักหักบัญช ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหน้ีสํานักหักบัญชี จํานวน 680.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ซึ่งมีจํานวน 534.23 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้สํานักหักบัญชี จํานวน 494.60 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ซึ่งมีจํานวน 680.47 ลานบาท 
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• อุปกรณ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอุปกรณสุทธิจํานวน 80.19 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2561 ซึ่งมีจํานวน 99.42 

ลานบาท โดยในระหวางป 2562 มีการลงทุนในสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตงและอุปกรณ จํานวน 30.58 ลานบาท และมี

การตัดคาเสื่อมราคาจํานวน 48.21 ลานบาท 
 

• สินทรัพยอ่ืนๆ 

บริษัทมีสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ อันไดแก เงินสมทบกองทุนประกันความเสียหาย รายไดคางรับ คาใชจายจายลวงหนา 

และอื่นๆ ซึ่งมูลคาสุทธิตามบัญชีรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 394.16 ลานบาท ลดลงจากยอด ณ สิ้นป 2561 ซึ่ง

เทากับ 482.79 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดคางรับ  
 

• สภาพคลอง 

ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานท้ังสิ้น 761.31 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไป

ในกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 38.91 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเปนจํานวนเงินสุทธิท้ังสิ้น 35.70 

ลานบาท และ 3.36 ลานบาท ตามลําดับ 

นอกจากน้ี ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้น 743.39 ลานบาท ซึ่งแหลงที่มาของ

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2561 คือ การกูยืมเงินจากในประเทศ ในขณะที่แหลงใชไปของกระแส   เงินสดที่

เก่ียวของกับกิจกรรมจัดหาเงินในปเดียวกัน คือ การจายชําระเงินกูยืมและการจายเงินปนผล 

ในป 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานท้ังสิ้น 832.19 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไป

ในกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 43.45 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเปนจํานวนเงินสุทธิท้ังสิ้น 29.82 

ลานบาท และ 13.85 ลานบาท ตามลําดับ  

นอกจากน้ี ในป 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้น 797.33 ลานบาท ซึ่งแหลงที่มาของ

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2562 คือ การกูยืมเงินจากในประเทศ ในขณะที่แหลงใชไปของกระแสเงินสดที่

เก่ียวของกับกิจกรรมจัดหาเงินในปเดียวกัน คือ การจายชําระเงินกูยืมและการจายเงินปนผล 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสภาพคลองของบริษัทควรพิจารณาถึงความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(NCR) ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดดวย โดยในชวง 3 ปที่

ผานมา (ป 2560-2562) บริษัทสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิสูงกวารอยละ 7  ซึ่งเปนอัตราขั้นตํ่าตาม

เกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งแสดงให

เห็นวาบริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยในป 2560 อยูในชวงรอยละ 24.47- 44.87 ในป 2561 อยูในชวง

รอยละ 14.60 – 43.79 และในป 2562 อยูในชวงรอยละ 27.50 – 53.86 ทั้งนี้ อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิอาจ

เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย การรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน 
 

• แหลงท่ีมาของเงินทุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากหนี้สินทั้งสิ้นจํานวน 11,860.28 ลานบาท และสวน

ของผูถือหุน 4,277.42 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เทากับ 2.59 

เทา และ 2.77 เทา ตามลําดับ ซึ ่งหนี ้ส ินสวนใหญของบริษัทเปนเจาหนี ้ธ ุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื ้อขายลวงหนา                           
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ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยใน 2 วัน ทําการสุดทายของแตละงวดบัญชี รวมถึงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืมอ่ืน ท้ังน้ี หากพิจารณาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนโดยไมนับรวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา บริษัทจะมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เทากับ 2.32 เทา และ 

2.48 เทา ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในป 2562 สวนใหญเกิดจากการที่บริษัทมีเจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท

หลักทรัพยเพ่ิมข้ึน  

สําหรับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2561 และ 2562 อยูท่ีรอยละ 8.49 และ รอยละ 5.76 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ในป 2561 และป 2562 บริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงิน 485.19 ลานบาท และ 547.98 ลานบาท 

ตามลําดับ 

• ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

   ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณตางๆ ท้ังในและนอกประเทศ อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและ

ผลประกอบการของบริษัท ไมวาจะเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคานํ้ามัน ความไม

แนนอนทางการเมือง และนโยบายทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

สถานการณเศรษฐกิจโลก ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของนักลงทุนท้ังในและนอกประเทศ  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยท่ีบริษัทลงทุนจะมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน

ในหลักทรัพยของบริษัท การกระจายการลงทุนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยลดความเสี่ยงนี้ลง ความเสี่ยงในดานการชําระราคา 

และความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซื้อขาย ตลอดจนความเสี่ยงทางการเงินยอมมีผลกระทบตอฐานะทาง การเงิน ซึ่งบริษัท

ไดดําเนินการใหมีการควบคุมระดับความเสี่ยงเหลาน้ีใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 

• แนวโนมในอนาคต 

  สถานการณทางการเมืองในประเทศรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและไมแนนอน ปจจัยดังกลาวมี

ผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว โอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจและระดับ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในระยะปานกลางถึงยาว ทําใหความนาสนใจในการลงทุน

ในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนอยลง ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณและมูลคาการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทหลักทรัพยอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมการใหบริษัทพรอมท่ีจะดําเนินธุรกิจและสามารถ

แขงขันไดในระยะยาว บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะที่ทันสมัยและพรอมที่จะรองรับการทํา                 

ธุรกิจใหมๆ ได รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในระบบงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหการบริหารตนทุนเปนไปอยางมี

ประสิทธิผล บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจหลักทรัพยใหสามารถบริการไดแบบครบวงจรและสงเสริมให             

ตลาดทุนไทยมีความกาวหนาตอไป 

 

 

 

หนา 141 

สวนที่ 3-3.15 การวิเคราะหและคําอธบิายของฝายจัดการ                                                                           (แบบ 56-1 ประจําป 2562) 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

การรับรองความถูกตองของขอมลู 

 

 บริษัท ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี ้แลว และดวยความระมัดระวัง บริษัท 

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

นอกจากน้ี บริษัท ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว 

(2) บริษัท ไดจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื ่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัท ไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับท่ีบริษัท ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท ได

มอบหมายให นางสาวอารียา กาญจนบัตร เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลีายมือช่ือของ 

นางสาวอารียา กาญจนบัตร กํากับไว บริษัท จะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวขางตน 

 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

 

 

นายมนตรี ศรไพศาล 

 

 

กรรมการ และ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

-มนตรี ศรไพศาล- 

    

 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ 

 

นางสาวอารียา กาญจนบัตร 

 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

หัวหนาฝายการเงิน 

             -อารียา กาญจนบัตร- 

 

 ท้ังน้ี มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอ

บุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพยของบรษัิทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไป 

โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคญั ในกรณีของงบการเงินและ

รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใด ท่ีตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 

โดยมไิดจาํกัดความรับผดิไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทาน้ัน 

อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบรหิารซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการ

ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงน้ัน ยอมไมมีความรับผดิตามมาตรา 89/20   
 

หมายเหตุ ***ใชบังคับกับบริษัทที่อยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                 

พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 เทาน้ัน 

 การรับรองความถูกตองของขอมูล-1  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

• รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ   

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

สัดสวนการ                        

ถือหุนในบริษัท(%)                   

*(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

และจํานวนท่ี

เปล่ียนแปลงในระหวางป 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

(ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร 

ประธานกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 

(เกษียณอายุมผีลตั้งแตวันท่ี                  

7 ส.ค. 2562 เปนตนไป) 

71 ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร  

(เกียรตินิยม ดี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผานการอบรมหลักสูตร DCP รุน 0  

หลักสตูร Chairman 2000 ป พ.ศ. 2546 

ของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

หลักสตูร Corporate Governance Asia 

ป พ.ศ. 2546 

หลักสตูร Chartered Director Class            

ป พ.ศ. 2551 

หลักสตูร University Governance 

Program ป พ.ศ. 2553 

หลักสตูร Financial Institutions 

Governance Program ป พ.ศ. 2556 

 

ไมม ี ไมม ี ต.ค. 2545 - ส.ค. 2562 

 

 

 

เม.ย. 2554 - ปจจุบัน 

 

 

พ.ค. 2559 – ปจจุบัน 

 

พ.ค. 2559 – ปจจุบัน 

 

ก.ค. 2547  - มิ.ย. 2558 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เถาแกนอย ฟูด แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บมจ. กรังคปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล 

ประธานกรรมการ 

บจก. สหไทยเทอรมินอล 

ประธานกรรมการ 

บมจ. ปรีชากรุป  

 

เอกสารแนบ 1              หนา 1  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

สัดสวนการ                        

ถือหุนในบริษัท(%)                   

*(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

และจํานวนท่ี

เปล่ียนแปลงในระหวางป 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

(ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

2. ดร. อารีพงศ ภูชอุม 

ประธานกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  

 

- ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

และเขาดํารงตําแหนงเม่ือ               

22 ต.ค. 2561  

- ไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการ

มีผลต้ังแตวันท่ี 6 ส.ค. 2562 

62 ปริญญาเอก Finance 

University of Mississippi, USA 

ปริญญาโท Finance 

Marshall University, USA 

ปริญญาตรี International 

Management 

Boston University, USA  

 

ผานการอบรมหลักสูตร DCP3/2543 

ของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

 

ไมม ี ไมม ี ส.ค. 2562 - ปจจุบัน 

 

 

 

ก.ย. 2562 - ปจจุบัน 

 

ต.ค. 2561 – ส.ค. 2562 

 

 

 

ปจจุบัน 

 
 

ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 

มิ.ย. 2557 – พ.ค. 2558 
 

ก.ค. 2558 – ส.ค. 2558 
 

พ.ค. 2558 – ก.ค. 2558 

 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)  

บมจ. หลักทรพัย เมยแบงก กิมเอ็ง                  

(ประเทศไทย) 

ประธานกรรมการ  

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                  

(ประเทศไทย) 

กรรมการ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

 
 

ปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (กพร.) 

 

เอกสารแนบ 1              หนา 2  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

สัดสวนการ                        

ถือหุนในบริษัท(%)                   

*(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

และจํานวนท่ี

เปล่ียนแปลงในระหวางป 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

(ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

และเขาดํารงตําแหนงเมื่อ             

5 ต.ค. 2558) 

66 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

ปริญญาตรี นิติศาสตร  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

The Wharton Advanced 

Management Program, University of 

Pennsylvania, USA  

 

ผานการฝกอบรมหลักสูตร DCP 2/2543 

 

ผานการฝกอบรมหลักสูตร ACP 27/2552 

 

ผานการฝกอบรมหลักสูตร SFE 6/2553 

ของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการไทย  

ไมม ี ไมม ี ต.ค. 2558 – ปจจุบัน 

 

 

มี.ค. 2557 – ปจจุบัน 

 

เม.ย. 2561 – ปจจุบัน 

 

ธ.ค. 2560 – ปจจุบัน 

  

พ.ค. 2559 – ปจจุบัน 

 

พ.ค. 2561 – ปจจุบัน 

 

เม.ย. 2557 – ปจจุบัน 

 

ส.ค. 2557 – พ.ย. 2561 

มิ.ย. 2558 – พ.ย. 2561 

เม.ย. 2558 – มี.ค. 2561 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                

(ประเทศไทย) 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา  

กรรมการ 

บมจ. เยเนอรัล ฮอสปตลั โปรดัคส  

กรรมการ 

บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการลงทุน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการ องคการเภสัชกรรม 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิ กองทุนการออมแหงชาต ิ

กรรมการ การไฟฟานครหลวง 

เอกสารแนบ 1              หนา 3  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

สัดสวนการ                        

ถือหุนในบริษัท(%)                   

*(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

และจํานวนท่ี

เปล่ียนแปลงในระหวางป 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

(ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

4. นายฮานส โจฮาน แพทริค 

แซนดิน 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

เมื่อ 14 พ.ค. 2561) 

53 ปริญญาโท Philosophy (Economics) 

University of Cambridge 

 

ปริญญาตร ีCommerce (Economics) 

University of Cape Town 

 

ปริญญาตร ีBusiness Science 

(Finance) 

University of Cape Town 

ไมม ี ไมม ี พ.ค. 2561 – ปจจุบัน 

 

 

2557 – ปจจุบัน 

 

พ.ย. 2541 – เม.ย. 2557 

 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                

(ประเทศไทย) 

กรรมการอิสระ  

Maybank Investment Bank Berhad  

Head, Strategic Hedging Advisory, 

Investment Banking Asia Pacific 

 

5. นายมนตรี  ศรไพศาล 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

และเขาดํารงตําแหนงเมื่อ 19 ต.ค. 

2544) 

55 Chartered Financial Analyst (CFA) 

ปริญญาโท  สาขาบรหิารธุรกิจ (การเงิน)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผานการอบรมหลักสูตร DAP รุน 

21/2547 ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
 

ผานการอบรมหลักสูตรการกํากับดูแล

กิจการท่ีด ี(CGI) รุน 6/2558 ของสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ไมม ี

 

ไมม ี ต.ค. 2544 - ปจจุบัน 

 

 

 

กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                  

(ประเทศไทย) 

  

เอกสารแนบ 1              หนา 4  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

สัดสวนการ                        

ถือหุนในบริษัท(%)                   

*(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

และจํานวนท่ี

เปล่ียนแปลงในระหวางป 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

(ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

6. นายโกะ สวี อ้ึง 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการและ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

และเขาดํารงตําแหนงเมื่อ                    

15 ต.ค. 2562) 

 

 

51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Charles Sturt University 

ไมม ี ไมม ี ต.ค. 2562 – ปจจุบัน 

 

 

มี.ค. 2560 – ปจจุบัน 

 

 

เม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 

 

 

เม.ย. 2556 – มี.ค. 2560 

กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                  

(ประเทศไทย) 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                  

(ประเทศไทย) 

กรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง               

(ประเทศไทย) 

Regional Head, Operations 

Maybank Investment Bank Berhad 

7. นางฮามิดา บินติ มอรสิ  

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

เมื่อ 27 พ.ย. 2561 และเขาดํารง

ตําแหนงเมื่อ 1 ธ.ค. 2561) 

57 ปริญญาโท Political Science  

University of Essex, UK 

ปริญญาตรี Mathematics & Politics 

University of Essex, UK 

 

ไมม ี ไมม ี ธ.ค. 2561 – ปจจุบัน 

 

 

ต.ค. 2561 – ปจจุบัน 

 

พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561 

กรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                

(ประเทศไทย) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

Maybank Kim Eng Group 

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

Maybank Investment Bank Berhad 

Maybank Kim Eng Group  

*คํานวณจากจํานวนหุนของบริษัท ซึ่งหักจํานวนหุนซื้อคืนออกแลว, **จํานวนหุนท่ีเปลี่ยนแปลงในระหวางป ไมรวมถึงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  

เอกสารแนบ 1              หนา 5  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

• รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท (%)* 

(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน (ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

1. นายมนตรี  ศรไพศาล 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.เมื่อ           

19 ต.ค. 2544) 

54 Chartered Financial Analyst (CFA) 

 

ปริญญาโท  สาขาบริหารธรุกจิ (การเงิน)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ผานการอบรมหลักสูตร DAP รุน 21/2547 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ผานการอบรมหลักสูตรการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

(CGI) รุน 6/2558 ของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  

ไมมี 

 

ไมมี ต.ค. 2544 - ปจจุบัน 

 

มี.ค. 2551 – มิ.ย. 2554 

 

เม.ย.2550 - เม.ย.2554 

พ.ค. 2548 – ม.ค. 2553 

 

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 

กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย 

 

  

2. นางฮามิดา บินติ มอริส  

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

(ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เมื่อ             

27 พ.ย. 2561 และเขาดํารงตําแหนง            

เมื่อ 1 ธ.ค. 2561) 

57 ปริญญาโท Political Science  

University of Essex, UK 

ปริญญาตรี Mathematics & Politics 

University of Essex, UK 

 

ไมมี ไมมี ธ.ค. 2561 – ปจจุบัน 

 

 

ต.ค. 2561 – ปจจบุัน 

 

พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561 

กรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                

(ประเทศไทย) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

Maybank Kim Eng Group 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

Maybank Investment Bank Berhad 

Maybank Kim Eng Group  

เอกสารแนบ 1              หนา 6  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท (%)* 

(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน (ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

3. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล 

ประธานเจาหนาที่บริหารรวม 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อ 26 ต.ค. 2559) 

 

*เกษียณอายุมีผลต้ังแตวันที ่                 

1 ม.ค. 2563 เปนตนไป* 

65 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกริก 

 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมมี ไมมี ต.ค. 2559 – ธ.ค. 2562 

 

พ.ย. 2556 – ต.ค. 2559 

 

 

ประธานเจาหนาที่บริหารรวม 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บมจ. หลักทรัพย คันทร่ี กรุป  

 

4. นายโกะ สวี อึ้ง 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

และกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม 

 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อ 2 ต.ค. 62                

และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

เมื่อ 15 ต.ค. 2562) 

 

51 ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

Charles Sturt University 

ไมมี ไมมี ต.ค. 2562 – ปจจบุัน 

 

 

มี.ค. 2560 – ปจจบุัน 

 

เม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 

 

เม.ย. 2556 – มี.ค. 2560 

กรรมการและประธานเจาหนาทีป่ฏิบัติการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง                  

(ประเทศไทย) 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

กรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

Regional Head, Operations 

Maybank Investment Bank Berhad 

5. นายวิเชษฐ พรสินศิริรักษ 

ประธานเจาหนาที่สารสนเทศ 

 

56 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ไมมี ไมมี ก.ค. 2555 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่สารสนเทศ 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)   

 

6. นายสิทธพิร ศรกาญจน 

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย

รายยอย 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อ 6 ต.ค. 2559) 

 

56 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต                         

(การเงินการธนาคาร)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไมมี ไมมี ต.ค. 2559 – ปจจบุัน 

 

2556 – 25559 

 

2556 

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพยรายยอย 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

รักษาการ กรรมการผูจัดการ 

บจก. อินฟนิต้ี เวลท ฟวเจอรส  

รองกรรมการผูจัดการ ฝายการตลาด 

บจก. คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส 

เอกสารแนบ 1              หนา 7  



 

 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท (%)* 

(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน (ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

7. นายธนัท วงษชูแกว 

 

*ลาออกมีผลต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2563  

เปนตนไป* 

52 ปริญญาโท การเงิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไมมี ไมมี เม.ย. 2561 – ธ.ค. 2562 

 

ต.ค. 2559 – มี.ค. 2561 

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพยรายยอย 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพยรายยอย 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

8. นายเอกชยั ธาราพรทิพย 

กรรมการผูจัดการ สายงานวิจยั 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อเม.ย. 2562) 

 

42 ปริญญาโท Engineering Business Management 

University of Warwick 

 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรเคมีเทคนิค                   

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี เม.ย. 2562 - ปจจบุัน 

 

มิ.ย. 2560 – มี.ค. 2562 

 

ส.ค. 2555 – มี.ค. 2560 

 

กรรมการผูจัดการ สายงานวิจยั 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

รองกรรมการผูจัดการ และรองหัวหนาฝายวจิัย 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

ผูอํานวยการอาวโุส และหัวหนาฝายวจิยั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด   

9. นายสมบัติ จิวริยเวชช 

กรรมการผูจัดการ สายงานตราสารหนี ้

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อมี.ค. 2562) 

 

48 ปริญญาโท MBA  (การเงินและการลงทุน) 

Zicklin School of Business, Baruch College, 

The City University of New York 
 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี มี.ค. 2562 – ปจจบุัน 

 

เม.ย. 2560 – พ.ย. 2561 

 

ก.พ. 2556 – มี.ค. 2560 

กรรมการผูจัดการ สายงานตราสารหนี ้

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

หัวหนาฝายตราสารทุน 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย) 

ผูอํานวยการอาวโุส และหัวหนาฝายตราสารหนี ้

บมจ. หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน 

10. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย 

กรรมการผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อก.ค. 2558) 

 

48 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 

University of Texas at Arlington 

 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคร่ืองกล) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

ไมมี ไมมี ก.ค. 2558 – ปจจุบัน 

 

พ.ค.2555 – มิ.ย. 2558 

 

ก.ย.2544 – เม.ย. 2555 

 

2540 – ต.ค. 2544 

 

กรรมการผูจัดการ ฝายวาณิชธนกิจ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

FSVP สายงานวาณิชธนกิจ 

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ผูอํานวยการอาวโุส และหัวหนาฝายวาณิชธนกิจ  

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

ผูชวยผูจัดการ ฝายวาณิชธนกจิ 

บริษัทหลักทรัพย เจ พ ีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท (%)* 

(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน (ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

11. นายพีระสิทธิ ์จวิะพงศ 

กรรมการผูจัดการ สายงานหลักทรัพย

สถาบันในประเทศ 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อก.ย. 2557) 

50 ปริญญาโท Master of Science, Finance  

University of Colorado, Denver 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การเงิน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 1 ก.ย. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ สายงานหลักทรัพยสถาบันในประเทศ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  

12. นางมาเรีย เบนดา ซาสเซส ลาปส 

กรรมการผูจัดการ ฝายวิเคราะห

หลักทรัพยสถาบันตางประเทศ 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อเม.ย. 2558) 

 

55 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี เม.ย. 2558 – ปจจุบัน 

 

 

พ.ค. 2556 –  มี.ค. 2558 

 

 

กรรมการผูจัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพยสถาบัน

ตางประเทศ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  

รองกรรมการผูจัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพยสถาบัน

ตางประเทศ 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

13. นางสาวปนัดดา ตัณฑชาญชวีิน 

กรรมการผูจัดการ 

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อต.ค. 2562) 

 

50 ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกจิตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ไมมี ไมมี ต.ค. 2562 – ปจจบุัน 

 

พ.ย. 2559 – ก.ย.2562 

 

มิ.ย. 2555 – ต.ค. 2559 

 

กรรมการผูจัดการ สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  

หัวหนาฝายขาย 

บลจ. อเบอรดีน จาํกัด 

หัวหนาฝาย Wealth Banking 

บมจ. ธนาคารทหารไทย  

14. นางสาวอารียา กาญจนบัตร 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน 

 

 

38 ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ปริญญาตรี สาขาบัญช ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมมี ไมมี เม.ย. 2561 – ปจจุบัน 

 

พ.ค. 2556 – มี.ค. 2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)   

รักษาการผูอํานวยการ ฝายการเงิน 

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)   

15. นายศราวธุ กิตตินราภรณ 

ผูอํานวยการ ฝายบัญช ี

 

36 ปริญญาตรี สาขาบัญชี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไมมี ไมมี เม.ย. 2561 – ปจจุบัน 

 

เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561 

 

ผูอํานวยการ ฝายบัญช ี

บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  

ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบญัช ี

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

• รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือ 

หุนในบริษัท (%)                       

*(ณ 31 ธ.ค. 2562) 

 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

1. นางสาวกวิดา วาสนาเรืองเดช 

ผูชวยผูอํานวยการ สํานักเลขานกุารบริษัท 

 

40 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ผานการอบรมหลักสูตร 

BRP 28/2019  

CSP 103/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

Compliance Management และกฎเกณฑที่

เตรียมพรอมโดยเฉพาะ รุน 1/2562 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 

FCS 1/2015 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ไมมี ไมมี พ.ย. 2562 – ปจจุบัน 

 

ก.ค.2558 –  พ.ย. 2562 

 

 

มี.ค. 2557- เม.ย. 2558 

เลขานุการบริษัทและหัวหนาสํานกัเลขานุการบริษัท 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ  

และหัวหนาฝายกาํกับดูแลการปฎิบัติงาน 

บมจ. วินเนอรกรุป เอ็นเตอรไพรซ 

ผูจัดการ สํานกักรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส 

 

*คํานวณจากจํานวนหุนของบริษัท ซ่ึงหักจํานวนหุนซ้ือคืนออกแลว 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

 

 เลขานุการของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ดวยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี หนาท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังน้ี  

 

1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

1.1.1 ทะเบียนกรรมการ 

1.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

1.1.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

1.3 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ี บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดังน้ี  

• ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลในการดําเนินกิจการ

ของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย 

• ทําหนาท่ีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผูถือหุน 

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน และดูแลการเปดเผยขอมูล 

• หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ  
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

 

1. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของของบริษัท 

 

รายชื่อกรรมการ ผูบรหิาร และผูมีอํานาจ

ควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่

เก่ียวของของบริษัท 

บมจ. หลักทรัพย  

เมยแบงก กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) 

Maybank  

Kim Eng 

Holdings 

Limited 

Maybank Kim 

Eng Securities 

Pte. Ltd. 

Kim Eng 

Securities 

(Hong Kong) 

Limited 

Maybank Kim 

Eng Securities 

Limited 

(Vietnam) 

Maybank Kim 

Eng Research 

Pte. Ltd. 

Maybank 

Investment 

Bank Berhad 

Maybank 

International 

Holdings Sdn 

Bhd 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 

*เกษียณอายุมีผลต้ังแตวันที ่7 ส.ค. 2562 

X , II        

2. ดร. อารีพงศ ภูชอุม X , II         

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย XX, II        

4. นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดิน II      II  

5. นายมนตรี ศรไพศาล I, III        

6. นายโกะ สวี อึ๊ง I, III        

7. นางฮามิดา บินติ มอริส I, III        

8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล 

*เกษียณอายุมีผลต้ังแตวันที ่1 ม.ค. 2563 

III        

9. นายวิเชษฐ พรสินศิริรักษ III        

10. นายสิทธพิร ศรกาญจน III        

11. นายธนัท วงษชูแกว 

*ลาออกผลต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 

 

III        
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

รายชื่อกรรมการ ผูบรหิาร และผูมีอํานาจ

ควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่

เก่ียวของของบริษัท 

บมจ. หลักทรัพย  

เมยแบงก กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) 

Maybank  

Kim Eng 

Holdings 

Limited 

Maybank Kim 

Eng Securities 

Pte. Ltd. 

Kim Eng 

Securities 

(Hong Kong) 

Limited 

Maybank Kim 

Eng Securities 

Limited 

(Vietnam) 

Maybank Kim 

Eng Research 

Pte. Ltd. 

Maybank 

Investment 

Bank Berhad 

Maybank 

International 

Holdings Sdn 

Bhd 

12. นายพีระสิทธิ์ จวิะพงศ III        

13. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย III        

14. นางมาเรีย เบรนดา ซานเซส ลาปส III        

15. นายสมบัติ จิวริยเวชช III        

16. นายเอกชยั ธาราพรทิพย III        

17. นางสาวปนัดดา ตัณฑชาญชีวิน III        

18. นางสาวอารียา กาญจนบัตร III        

19. นายศราวธุ กิตตินราภรณ III        

หมายเหต ุ

x ประธานกรรมการ  I  กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ     II  กรรมการตรวจสอบ                     III  ผูบริหาร 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

บมจ. กรังคปรีซ 

อินเตอรเนชั่นแนล 

บมจ. สหไทย

เทอรมินอล 

บมจ.เถาแกนอย 

ฟูด แอนด มารเก็ต

ติ้ง 

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส บมจ. โรงแรม

เซ็นทรัล พลาซา 

บมจ. เยเนอรัล 

ฮอสปตัล โปรดัคส 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 

*เกษียณอายุมีผลตั้งแตวนัที ่7 ส.ค. 2562 

X , II X X X    

2. ดร. อารีพงศ ภูชอุม II       

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย XX, II    II II / 

4. นายฮานส โจฮาน แพทริค แซนดิน II       

5. นายมนตรี ศรไพศาล I, III       

6. นายโกะ สวี อึ๊ง I, III       

7. นางฮามิดา บินติ มอริส I, III       

8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล 

*เกษียณอายุมีผลตั้งแตวนัที ่1 ม.ค. 2563 

III       

9. นายวิเชษฐ พรสินศิริรักษ III       

10. นายสิทธพิร ศรกาญจน III       

11. นายธนัท วงษชูแกว 

*ลาออกมีผลตั้งแตวนัที่ 1 ม.ค. 2563 

III       

12. นายพีระสิทธิ์ จวิะพงศ III       

13. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย III       

14. นางมาเรีย เบรนดา ซานเซส ลาปส  III       

15. นายสมบัติ จิวริยเวชช III       
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

บมจ. กรังคปรีซ 

อินเตอรเนชั่นแนล 

บมจ. สหไทย

เทอรมินอล 

บมจ.เถาแกนอย 

ฟูด แอนด มารเก็ต

ติ้ง 

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส บมจ. โรงแรม

เซ็นทรัล พลาซา 

บมจ. เยเนอรัล 

ฮอสปตัล โปรดัคส 

16. นายเอกชยั ธาราพรทิพย III       

17. นางสาวปนัดดา ตัณฑชาญชีวิน III       

18. นางสาวอารียา กาญจนบัตร III       

19. นายศราวธุ กิตตินราภรณ III       

 

หมายเหต ุ

x ประธานกรรมการ  I  กรรมการ  xx ประธานกรรมการตรวจสอบ   II  กรรมการตรวจสอบ            III  ผูบริหาร 
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บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   

 

2.  ประวัติกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม 

ในชวงระยะเวลา 5 ป ที ่ผานมา กรรมการ ผู บริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ไมไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี 

1) การกระทําการไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

2) การเปดเผย หรือเผยแพรขอมูล หรือขอความอันเปนเท็จท่ีอาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงใน

สาระสําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูท่ีเก่ียวของ 

3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมี

สวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย   

 

- ไมม-ี 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน (ในชวง 5 ป) 

ชวงเวลา ตําแหนงและบริษัท 

1. นางวรยิา วรวัฒนเมธีกุล 37 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงิน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

 

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

การอบรมท่ีเก่ียวของ 

• Audit Methodologies: conducted by Maybank 

• Effective Internal Auditing conducted by 

Maybank 

• FATCA updating rules and workshop: conducted 

by Maybank 

• BOT Report Preparation (Offshore Trading): 

conducted by BOT 

• Updating rules-AML/CFT for securities business: 

conducted by ASCO 

• COSO-Internal Control Integrated Framework: 

conducted by FAP 

• Leadership Development Program from Good to 

Great: conducted by the Best Training 

• Internal Control-Thailand 4.0: conducted by FAP 

เม.ย. 2560 – ปจจุบัน 

 

 

พ.ค. 2556 – เม.ย. 2560 

 

 

เม.ย. 2547 – เม.ย. 2556 

ผูอํานวยการ หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

 

ผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบภายใน 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

 

ผูจัดการ สายงานตรวจสอบบัญชี 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
• รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

ชื่อ – นามสกลุ 

ตําแหนง 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและบริษัท 

1. นายณฐัพัชร พวงไพโรจน 52 ปริญญาโท วิทยศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศและอินเทอรเน็ต 

มหาวิทยาลยั นเรศวร  

 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา  การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยั รามคาํแหง 
 

การอบรมท่ีเก่ียวของ  

• ความรูเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน สําหรับ

บริษัทหลักทรัพย และ บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน 

• การปฏิบัตติามกฎหมายฟอกเงินดาน AML/CFT 

สําหรับภาคธุรกิจการเงิน 

 

มี.ค. 2561 – ปจจุบัน 

  

 

พ.ค. 2559 –  มี.ค  2561 

 

 

มี.ค. 2556 – พ.ค  2559 

 

 

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

 

ผูชวยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด 

 

ผูอํานวยการ  ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

 

 

 

 หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการเปนศูนยกลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                         

หรือหนวยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) โดยกําหนดใหคณะกรรมการ

บริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ฝายงานหรือหนวยงาน และพนักงานตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย รวมถึง มีการสื่อสารกับพนักงานไดตระหนักวา พนักงานทุกคนมีหนาที่ 

และความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติใหถูกตองครบถวน เปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด  
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

-ไมม-ี 
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การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 
 

1. องคกรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คําถาม ใช ไมใช 

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอกําหนดท่ีเปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

     1.2.1  มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหาร 

             และพนักงาน ท่ีเหมาะสม 

     1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอให 

             เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการหามคอรรัปชัน 

             อันทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร0

1 

     1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน 

     1.2.4  มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงานทุกคน 

             รับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนาม 

             รับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมท้ังมีการเผยแพร 

             code of conduct ใหแกพนกังานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน

กํากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผุบริหารและพนักงาน 

1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญท่ีเปนอิสระจากภายนอกองคกร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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คําถาม ใช ไมใช 

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับความซ่ือตรง

และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาท่ี

เหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยาง

เหมาะสมและภายในเวลาอันสมควร 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล   (Oversight) และ

พัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์

อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน 
 

 

2.2  คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและ

วัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 
 

 

2.3  คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและ

ผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสําคัญของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงาน

ทางการเงิน 

 
 

 

 

2.4  คณะกรรมการเปนผูมีความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได 

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และ

มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีอยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท ไมมีความสัมพันธอ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาท่ี

อยางเปนอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

 

 

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน     

ในองคกร ซ่ึงครอบคลุมท้ังการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 
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3. ฝายบร ิหารได จ ัดให ม ี โครงสร างสายการรายงาน การก ําหนดอํานาจในการส ั ่ งการและ 

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของ

คณะกรรมการ 

คําถาม ใช ไมใช 

3.1  ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการ

ควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาท่ีในสวนงานท่ีสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิด

การตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ 

และมีสายการรายงานท่ีชัดเจน เปนตน 

 
 

 

 

 

3.2  ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 

กับอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล 

 
 

 

4. องคกรแสดงถึงความมุงม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

 คําถาม ใช ไมใช 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู

และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น

อยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอ

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรท่ีมีผลงานไมบรรลุเปาหมาย 

รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ 

 

 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมี

ความรูและความสามารถท่ีเหมาะสมอยางทันเวลา 

 

 

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน 

การจัดระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม 

 

 

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ท่ีสําคัญ   
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5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

5.1 คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคน

มีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการ

ปฏิบัต ิ

 

 

 

5.2 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจุงใจ และ

การใหรางวัลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ

วัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

 

 

 

5.3 คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่อง โดยเนน

ใหสามารถเชื่อมโยงความสําเร็จของหาท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย 

 
 

 

5.4 คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันท่ีมากเกินไปในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรแตละคน 

 
 

 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความเส่ียงตาง ๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับ

ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง  มีมูลคาเหมาะสม  และเปดเผยขอมูล

ครบถวน ถูกตอง 

 

 

 

 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีสําคัญ เชน 

ผูใชรายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ 

 

 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 

อยางแทจริง 

 

 

 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัตแิละสื่อสารนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร 
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7. องคกรระบุและวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว 

อยางครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร  

คําถาม ใช ไมใช 

7.1  บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจท้ังระดับ

องคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาท่ีงานตาง ๆ   

 
 

 

7.2  บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากท้ังปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกองคกร ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

7.3  ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ 

และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 

 

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการยอมรับ

ความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(avoidance)  หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing) 
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8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน 

การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําใหสูญเสียทรัพยสิน  การคอรรัปชัน   

 การท่ีผูบริหารสามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of 

internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานท่ีสําคัญ  การไดมาหรือใชไปซ่ึง

ทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน 

 

 
 

 

8.2  บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไป

ไดของเปาหมายท่ีกําหนดแลว  รวมท้ังไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจ

หรือผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไม

เหมาะสม  เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง  

จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน 

 

 

 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเก่ียวกับโอกาส 

ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือปองกันหรือแกไขการทุจริต 

 

 

 

8.4 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิ          

ท่ีกําหนดไว  

 

 

 

9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

 

 
 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องคกรมีมาตรการควบคุมท่ีชวยลดความเส่ียงท่ีจะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับได 

คําถาม ใช ไมใช 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ

ขององคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต 

การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม

กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม  เชน  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจ

หนาท่ี  และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให

สามารถปองกันการทุจริตได  เชน  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของ

ผูบริหารแตละระดับ  ข้ันตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ข้ันตอนการจัดซ้ือและวิธีการ

คัดเลือกผูขาย  การบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ  ข้ันตอนการเบิกจาย

วัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับ

กรณีตาง ๆ ดังนี้ 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  

                 และผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือ  

                ประโยชนในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือ 

                รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังมีการปรับปรุงขอมูล 

                ใหเปนปจจุบันเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะ 

         ท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซ้ือขายสินคา 

         การใหกูยืม การค้ําประกัน บริษัทไดติดตามใหม่ันใจแลววา มีการปฏิบัติ 

         เปนไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท  

         เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม 

         ของสัญญา เปนตน   
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คําถาม ใช ไมใช 

10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน  

การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม 

 

 

 

10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ท้ังระดับ 

กลุมบริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
 

 

10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน 

โดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กลาวคือ  

(1) หนาท่ีอนุมัติ  

(2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ  

(3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน       

 

 

 

 

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ่ือชวยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค 

คําถาม ใช ไมใช 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 
 

 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความ

เหมาะสม 
 

 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมี             

ความเหมาะสม 
 

 

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษา

ระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม 
 

 

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซ่ึงไดกําหนดส่ิงท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ 

เพ่ือใหนโยบายท่ีกําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

คําถาม ใช ไมใช 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหาร หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนก เชน 

ขอบังคับของบริษัท เกณฑืของตบาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกณพของสํานักงาน 

ฯลฯ เพ่ือปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว 
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คําถาม ใช ไมใช 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียใน

ธุรกรรมนั้น 

 

 

 

12.3 บริษัทมีดนบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประยชสุงสุดของบริษัท

เปนสําคัญ และพิจาณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arm’s 

length basis) 

 

 

12.4  บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

รวมท้ังกําหนดแนวทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย

หรือรวมนั้นถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมไมตองตอบ

ขอนี้) 

 

 

12.5  บริษัทกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน 
 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดย

บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาด              

ในการปฏิบัติงาน 

 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 

13. องคกรขอมูลท่ีเกี่ยวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามท่ี

กําหนดไว 

คําถาม ใช ไมใช 

13.1 บริษัทกําหนดขอมูลท่ีตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอก

องคกร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวของตองาน 
 

 

13.2 บริษัทพิจารณาท้ังตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตอง

ของขอมูล  
 

 

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการมีขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอสําหรับ               

ใชประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลท่ีสําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ                         

ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ  
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คําถาม ใช ไมใช 

13.4 บริษัทดําเนินการเพื ่อใหกรรมการบริษัทไดร ับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม

ลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 

 

 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพื ่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี ่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที ่ของ

กรรมการแตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต             

ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอ

พรอมเหตุผล เปนตน 

 

 

 

 

 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

       13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู 

       13.6.2 กรณีท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรอง 

                 ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว 

 

 
 

 

 

 

14. องคกรส่ือสารขอมูลภายในองคกร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอ 

การควบคุมภายในท่ีจําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามท่ีวางไว 

คําถาม ใช ไมใช 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน 

 

 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที ่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ ่าเสมอ และ             

คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบ

ทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถ

ติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจาก       

ผูสอบบัญชี   ผูตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามที่

คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เปนตน    

 

 

 

 

 

 

 

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพ่ือใหบุคคลตาง ๆ ภายใน

บริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอแลหรือทุจริตภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย 
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15. องคกรไดส่ือสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน  

เชน จัดใหมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน 

 

 

 

 

คําถาม ใช ไมใช 

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพ่ือใหผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริต               

(whistle-blower hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไป

อยางครบถวน เหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหาม

ฝ ายบร ิหารและพน ักงานปฏ ิบ ัต ิตนในล ักษณะท ี ่อาจก อให  เก ิดความข ัดแย ง                 

ทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน

ผู บ ังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ                     

และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนตน 

 

 

 

 

 

16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว             

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

 

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

บริษัท 

 

 

 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ีมีความรูและ

ความสามารถ 

 

 

 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คําถาม ใช ไมใช 

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานสากล                         

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 

 

 

 

17. องคกรประเมินและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการ

เพ่ือติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกตางจากเปาหมายท่ี

กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

       17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด    

                เหตุการณการหรือสงสัยวามีเหตุการณืทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติท่ี 

                ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียง 

                และฐานะการเงินชองบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

       17.2.2 รายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา  

                (แมวาจะไดเริ่มดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/ 

                คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 

      17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญตอ 

               คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****  **** **** **** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารแนบ 5     หนา 12 

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
รายชื่อบริษัทท่ีออกหุนอางอิงสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธของบริษัท 

(ขอมูลเว็บไซตของบริษัทท่ีออกหุนอางอิง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

 

ลําดับ หุนอางอิง ชื่อเต็ม เว็บไซต 

1 AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) www.aavplc.com 

2 ADVANC บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) investor.ais.co.th 

3 AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) www.aeon.co.th 

4 AMATA บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) www.amata.com 

5 ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) www.ananda.co.th 

6 AOT บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) www.airportthai.co.th 

7 AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) www.apthai.com 

8 AWC บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จาํกัด (มหาชน) www.assetworldcorp-th.com 

9 BANPU บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) www.banpu.com 

10 BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) www.bangkokbank.com 

11 BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) www.bangkokchainhospital.com 

12 BCP บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) www.bangchak.co.th 

13 BCPG บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) www.bcpggroup.com 

14 BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) www.bangkokhospital.com 

15 BEC บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) www.becworld.com 

16 BEM บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) www.bemplc.co.th 

17 BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) www.bgrimmpower.com 

18 BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จาํกัด (มหาชน) www.bumrungrad.com 

19 BJC บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) www.bjc.co.th 

20 BLAND บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) www.bangkokland.co.th 

21 BPP บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน) www.banpupower.com 

22 BTS บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) www.btsgroup.co.th 

23 CBG บริษัท คาราบาวกรุป จาํกัด (มหาชน) www.carabaogroup.com 

24 CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกัด (มหาชน) www.centarahotelsresorts.com 

25 CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารตัน จํากัด (มหาชน) www.chularat.com 

26 CK บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) www.ch-karnchang.co.th 

27 CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) www.ckpower.co.th 

28 COM7 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) www.comseven.com 

29 CPALL บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) www.cpall.co.th 

30 CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) www.cpfworldwide.com 

31 CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) www.cpn.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
ลําดับ หุนอางอิง ชื่อเต็ม เว็บไซต 

32 DELTA บริษัท เดลตาอีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) www.deltathailand.com 

33 DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) www.dtac.co.th 

34 EA บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) www.energyabsolute.co.th 

35 EGCO บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) www.egco.com 

36 EPG บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) www.epg.co.th 

37 ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) www.theerawan.com 

38 ESSO บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) www.esso.co.th 

39 GFPT บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) www.gfpt.co.th 

40 GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) www.globalhouse.co.th 

41 GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) www.gpscgroup.com 

42 GULF บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดเีวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) www.gulf.co.th 

43 GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) www.gunkul.com 

44 HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) www.hanagroup.com 

45 HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) www.homepro.co.th 

46 INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) www.intouchcompany.com 

47 IRPC บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) www.irpc.co.th 

48 IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) www.indoramaventures.com 

49 JAS บริษัทจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) www.jasmine.com 

50 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) www.kasikornbank.com 

51 KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จาํกัด (มหาชน) www.kcethai.in.th 

52 KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) www.ktb.co.th 

53 KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) www.ktc.co.th 

54 LH บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) www.lh.co.th 

55 MAJOR บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) www.majorcineplex.com 

56 MBK บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) www.mbkgroup.co.th 

57 MEGA บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) www.megawecare.com 

58 MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) www.minorinternational.com 

59 MTC บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) www.muangthaicap.com 

60 ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) www.origin.co.th 

61 OSP บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) www.osotspa.com 

62 PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) www.planbmedia.co.th 

63 PRM บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) www.primamarine.co.th 

64 PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) www.psh.co.th 

65 PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) www.preciousshipping.com 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
ลําดับ หุนอางอิง ชื่อเต็ม เว็บไซต 

66 PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) www.ptgenergy.co.th 

67 PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) www.pttplc.com 

68 PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) www.pttep.com 

69 PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) www.pttgcgroup.com 

70 QH บริษัท ควอลิตี้เฮาส จาํกัด (มหาชน) www.qh.co.th 

71 RATCH บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) www.ratch.co.th 

72 ROBINS บริษัท โรบินสัน จาํกัด (มหาชน) robins.listedcompany.com 

73 RS บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) www.rs.co.th 

74 SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) www.meebaanmeerod.com 

75 SCB ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) www.scb.co.th 

76 SCC บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) www.scg.co.th 

77 SGP บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) www.siamgas.com 

78 SIRI บริษัท แสนสริิ จํากัด (มหาชน) www.sansiri.com 

79 SPALI บริษัท ศุภาลยั จํากัด (มหาชน) www.supalai.com 

80 SPRC บริษัท สตาร ปโตรเลยีม รไีฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) www.sprc.co.th 

81 STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) www.sritranggroup.com 

82 STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด(มหาชน) www.stecon.co.th 

83 SUPER บริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) www.supercorp.co.th 

84 TASCO บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) www.tipcoasphalt.com 

85 TCAP บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) www.thanachart.co.th 

86 THAI บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) www.thaiairways.com 

87 THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) www.ratchthani.com 

88 TISCO บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) www.tisco.co.th 

89 TKN บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) www.taokaenoi.co.th 

90 TMB ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) www.tmbbank.com 

91 TOA บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) www.toagroup.com 

92 TOP บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) www.thaioilgroup.com 

93 TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) www.tpipolenepower.co.th 

94 TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) www.ttwplc.com 

95 TU บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุป จํากัด (มหาชน) www.thaiuniongroup.com 

96 TVO บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) www.tvothai.com 

97 WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) www.wha.co.th 

98 TRUE บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) www.truecorp.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
ประวัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ในป 2560-2562 จํานวนท้ังสิ้น 303 ตัว 

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

1 SPRC42C1709A SPRC 9 มกราคม 2560 26 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 

2 TKN42C1709A TKN 9 มกราคม 2560 26 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 

3 VIBH42C1709A VIBHA 9 มกราคม 2560 26 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 

4 AMAT42C1710A AMATA 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

5 BA42C1710A BA 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

6 CBG42C1710A CBG 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

7 CKP42C1710A CKP 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

8 DTAC42C1710A DTAC 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

9 DTAC42P1710A DTAC 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

10 EGCO42C1710A EGCO 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

11 GPSC42C1710A GPSC 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

12 GPSC42P1710A GPSC 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

13 LHBA42C1710A LHBANK 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

14 LHBA42P1710A LHBANK 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

15 MAJO42C1710A MAJOR 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

16 S42C1710A S 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

17 TISC42C1710A TISCO 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

18 TOP42C1710A TOP 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

19 TOP42P1710A TOP 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 
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บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

20 WHA42C1710A WHA 25 มกราคม 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

21 BCH42C1710A BCH 22 กุมภาพันธ 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

22 BEM42C1710A BEM 22 กุมภาพันธ 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

23 BEM42P1710A BEM 22 กุมภาพันธ 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

24 MTLS42C1710A MTLS 22 กุมภาพันธ 2560 24 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 

25 AAV42C1711A AAV 7 เมษายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 

26 TVO42C1711A TVO 7 เมษายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 

27 BIG42C1711A BIG 27 เมษายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 

28 AP42P1711A AP 27 เมษายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 

29 ADVA42C1712A ADVANC 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

30 ADVA42P1712A ADVANC 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

31 AOT42C1712A AOT 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

32 AOT42P1712A AOT 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

33 BANP42C1712A BANPU 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

34 BANP42P1712A BANPU 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

35 BBL42C1712A BBL 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

36 BBL42P1712A BBL 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

37 BCP42C1712A BCP 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

38 BDMS42C1712A BDMS 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

39 BEAU42C1712A BEAUTY 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

40 BEC42C1712A BEC 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

เอกสารแนบ 5        หนา 17        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

41 BH42C1712A BH 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

42 BLA42C1712A BLA 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

43 BLAN42C1712A BLAND 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

44 BTS42C1712A BTS 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

45 BTS42P1712A BTS 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

46 CENT42C1712A CENTEL 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

47 CHG42C1712A CHG 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

48 CK42C1712A CK 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

49 TTW42P1712A TTW 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

50 VIBH42P1712A VIBHA 9 มิถุนายน 2560 19 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 

51 ANAN42C1803A ANAN 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

52 BJC42C1803A BJC 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

53 DELT42C1803A DELTA 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

54 EPG42C1803A EPG 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

55 GFPT42C1803A GFPT 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

56 GUNK42C1803A GUNKUL 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

57 HMPR42C1803A HMPRO 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

58 HMPR42P1803A HMPRO 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

59 INTU42C1803A INTUCH 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

60 INTU42P1803A INTUCH 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

61 IRPC42C1803A IRPC 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

เอกสารแนบ 5        หนา 18        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

62 IRPC42P1803A IRPC 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

63 ITD42C1803A ITD 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

64 ITD42P1803A ITD 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

65 KTC42C1803A KTC 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

66 LH42C1803A LH 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

67 LH42P1803A LH 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

68 MEGA42C1803A MEGA 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

69 MINT42C1803A MINT 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

70 MINT42P1803A MINT 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

71 PTG42C1803A PTG 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

72 PTTE42C1803A PTTEP 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

73 PTTE42P1803A PTTEP 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

74 RATC42C1803A RATCH 20 กรกฎาคม 2560 15 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 

75 AAV42P1804A AAV 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

76 BJC42P1804A BJC 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

77 CHG42P1804A CHG 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

78 PTTG42C1804A PTTGC 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

79 PTTG42P1804A PTTGC 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

80 ROBI42C1804A ROBINS 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

81 ROBI42P1804A ROBINS 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

82 SAWA42C1804A SAWAD 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

เอกสารแนบ 5        หนา 19        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

83 SAWA42P1804A SAWAD 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

84 SCB42C1804A SCB 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

85 SCB42P1804A SCB 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

86 SCCC42C1804A SCCC 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

87 SPAL42C1804A SPALI 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

88 SPAL42P1804A SPALI 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

89 TASC42C1804A TASCO 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

90 THAI42C1804A THAI 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

91 THCO42C1804A THCOM 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

92 THCO42P1804A THCOM 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

93 TPIP42C1804A TPIPL 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

94 TPIP42P1804A TPIPL 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

95 TRUE42C1804A TRUE 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

96 TRUE42P1804A TRUE 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

97 TU42C1804A TU 18 สิงหาคม 2560 24 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 

98 CPF42C1805A CPF 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

99 CPN42C1805A CPN 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

100 CPAL42C1805A CPALL 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

101 CPAL42P1805A CPALL 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

102 GLOB42C1805A GLOBAL 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

103 GLOW42C1805A GLOW 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

เอกสารแนบ 5        หนา 20        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

104 IVL42C1805A IVL 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

105 KBAN42C1805A KBANK 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

106 KCE42C1805A KCE 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

107 KKP42C1805A KKP 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

108 KTB42C1805A KTB 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

109 KTB42P1805A KTB 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

110 LPN42C1805A LPN 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

111 PTT42C1805A PTT 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

112 QH42C1805A QH 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

113 SCC42C1805A SCC 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

114 SIRI42C1805A SIRI 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

115 SPRC42C1805A SPRC 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

116 STEC42C1805A STEC 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

117 TCAP42C1805A TCAP 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

118 TKN42C1805A TKN 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

119 TMB42C1805A TMB 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

120 UNIQ42C1805A UNIQ 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

121 VGI42C1805A VGI 6 ตุลาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 

122 AMAT42C1806A AMATA 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

123 BA42C1806A BA 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

124 BCH42C1806A BCH 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

เอกสารแนบ 5        หนา 21        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

125 BEM42C1806A BEM 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

126 BEM42P1806A BEM 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

127 CBG42C1806A CBG 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

128 CKP42C1806A CKP 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

129 DTAC42C1806A DTAC 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

130 DTAC42P1806A DTAC 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

131 EGCO42C1806A EGCO 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

132 GPSC42C1806A GPSC 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

133 LHBA42C1806A LHBANK 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

134 MAJO42C1806A MAJOR 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

135 MTLS42C1806A MTLS 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

136 PSH42C1806A PSH 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

137 S42C1806A S 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

138 TISC42C1806A TISCO 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

139 TOP42C1806A TOP 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

140 TOP42P1806A TOP 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

141 WHA42C1806A WHA 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

142 WHA42P1806A WHA 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

143 WORK42C1806A WORK 8 พฤศจิกายน 2560 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 

144 AP42C1901A AP 14 มิถุนายน 2561 25 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 

145 AP42P1901A AP 14 มิถุนายน 2561 25 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 

เอกสารแนบ 5        หนา 22        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

146 BTS42C1901A BTS 14 มิถุนายน 2561 25 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 

147 BTS42P1901A BTS 14 มิถุนายน 2561 25 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 

148 ADVA42C1903A ADVANC 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

149 AOT42C1903A AOT 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

150 BANP42C1903A BANPU 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

151 BANP42P1903A BANPU 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

152 BBL42C1903A BBL 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

153 DTAC42C1903A DTAC 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

154 IVL42C1903A IVL 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

155 KTB42C1903A KTB 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

156 KTB42P1903A KTB 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

157 PTTE42C1903A PTTEP 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

158 SCB42C1903A SCB 5 กันยายน 2561 25 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 

159 BDMS42C1904A BDMS 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

160 BDMS42P1904A BDMS 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

161 BEM42C1904A BEM 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

162 BEM42P1904A BEM 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

163 CBG42C1904A CBG 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

164 CPAL42C1904A CPALL 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

165 CPAL42P1904A CPALL 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

166 INTU42C1904A INTUCH 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

เอกสารแนบ 5        หนา 23        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

167 INTU42P1904A INTUCH 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

168 MINT42C1904A MINT 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

169 MINT42P1904A MINT 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

170 PTTG42C1904A PTTGC 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

171 PTTG42P1904A PTTGC 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

172 SCC42C1904A SCC 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

173 TISC42C1904A TISCO 19 ตุลาคม 2561 25 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

174 CPAL42C1910A CPALL 26 เมษายน 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

175 PTTG42C1910A PTTGC 26 เมษายน 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

176 ADVA42C1910A ADVANC 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

177 BEAU42C1910A BEAUTY 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

178 BEM42C1910A BEM 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

179 BGRI42C1910A BGRIM 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

180 CBG42C1910A CBG 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

181 BJC42C1912A BJC 10 พฤษภาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 

182 EA42C1910A EA 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

183 ESSO42C1910A ESSO 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

184 GULF42C1910A GULF 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

185 INTU42C1910A INTUCH 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

186 IVL42C1910A IVL 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

187 MTC42C1910A MTC 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

เอกสารแนบ 5        หนา 24        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

188 PTTE42C1910A PTTEP 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

189 SAWA42C1910A SAWAD 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

190 STEC42C1910A STEC 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

191 TASC42C1910A TASCO 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

192 TISC42C1910A TISCO 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

193 TRUE42C1910A TRUE 10 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

194 AMAT42C1910A AMATA 28 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

195 GUNK42C1910A GUNKUL 28 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

196 KCE42C1910A KCE 28 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

197 PTG42C1910A PTG 28 พฤษภาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 

198 AOT42C1912A AOT 28 พฤษภาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 

199 BEAU42C1911A BEAUTY 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

200 DTAC42C1911A DTAC 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

201 GFPT42C1911A GFPT 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

202 IRPC42C1911A IRPC 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

203 KBAN42C1911A KBANK 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

204 PTT42C1911A PTT 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

205 RS42C1911A RS 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

206 SCB42C1911A SCB 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

207 SCC42C1911A SCC 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

208 SGP42C1911A SGP 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารแนบ 5        หนา 25        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

209 STA42C1911A STA 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

210 THAI42C1911A THAI 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

211 TKN42C1911A TKN 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

212 TOP42C1911A TOP 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

213 WHA42C1911A WHA 28 พฤษภาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

214 KTC42C1911A KTC 14 มิถุนายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 

215 OSP42C2001A OSP 16 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

216 AOT42P2003A AOT 22 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

217 BANP42P2005A BANPU 22 สิงหาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

218 BCPG42C2001A BCPG 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

219 BEM42C2001A BEM 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

220 CPF42C2001A CPF 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

221 EA42C2001A EA 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

222 ESSO42C2001A ESSO 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

223 IRPC42C2002A IRPC 22 สิงหาคม 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

224 IVL42C2001A IVL 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

225 KBAN42C2003A KBANK 22 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

226 KCE42C2001A KCE 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

227 PTG42C2001A PTG 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

228 PTT42C2003A PTT 22 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

229 PTTE42C2001A PTTEP 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

เอกสารแนบ 5        หนา 26        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

230 PTTG42C2003A PTTGC 22 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

231 SCC42C2002A SCC 22 สิงหาคม 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

232 SGP42C2001A SGP 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

233 STA42C2001A STA 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

234 STEC42C2001A STEC 22 สิงหาคม 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

235 ADVA42C2003A ADVANC 29 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

236 BANP42C2004A BANPU 29 สิงหาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

237 BBL42C2003A BBL 29 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

238 GULF42C2002A GULF 29 สิงหาคม 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

239 SCB42C2003A SCB 29 สิงหาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

240 BCH42C2002A BCH 5 กันยายน 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

241 CENT42C2002A CENTEL 5 กันยายน 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

242 DTAC42C2001A DTAC 5 กันยายน 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

243 GPSC42C2002A GPSC 5 กันยายน 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

244 PRM42C2001A PRM 5 กันยายน 2562 24 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

245 CPN42C2002A CPN 12 กันยายน 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

246 MINT42C2002A MINT 12 กันยายน 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

247 BDMS42C2003A BDMS 3 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

248 COM742C2002A COM7 3 ตุลาคม 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

249 CPF42C2003A CPF 3 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

250 IVL42C2002A IVL 3 ตุลาคม 2562 25 กุมภาพันธ 2563 28 กุมภาพันธ 2563 

เอกสารแนบ 5        หนา 27        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

251 BEC42C2003A BEC 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

252 BTS42C2003A BTS 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

253 CKP42C2003A CKP 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

254 CPAL42C2003A CPALL 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

255 ESSO42C2003A ESSO 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

256 HMPR42C2003A HMPRO 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

257 IRPC42C2003A IRPC 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

258 RATC42C2003A RATCH 10 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

259 BGRI42C2003A BGRIM 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

260 BH42C2003A BH 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

261 EGCO42C2003A EGCO 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

262 GUNK42C2003A GUNKUL 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

263 INTU42C2003A INTUCH 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

264 SCC42C2003A SCC 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

265 SPAL42C2003A SPALI 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

266 THAI42C2003A THAI 17 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

267 AMAT42C2003A AMATA 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

268 AWC42C2003A AWC 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

269 CBG42C2003A CBG 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

270 GULF42C2003A GULF 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

271 KTC42C2003A KTC 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

เอกสารแนบ 5        หนา 28        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

272 MTC42C2003A MTC 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

273 SAWA42C2003A SAWAD 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

274 TASC42C2003A TASCO 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

275 TISC42C2003A TISCO 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

276 TKN42C2003A TKN 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

277 TRUE42C2003A TRUE 24 ตุลาคม 2562 25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

278 BCPG42C2004A BCPG 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

279 CENT42C2004A CENTEL 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

280 CPN42C2004A CPN 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

281 EA42C2004A EA 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

282 GFPT42C2004A GFPT 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

283 KBAN42C2004A KBANK 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

284 MINT42C2004A MINT 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

285 PTTE42C2004A PTTEP 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

286 RS42C2004A RS 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

287 STEC42C2004A STEC 19 พฤศจิกายน 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

288 ADVA42C2005A ADVANC 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

289 AMAT42C2005A AMATA 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

290 BEC42C2005A BEC 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

291 BJC42C2004A BJC 9 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

292 CKP42C2005A CKP 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

เอกสารแนบ 5        หนา 29        

 



 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 

ลําดับ ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หุนอางอิง วันท่ีทําการซ้ือขายวันแรก วันซ้ือขายวันสุดทาย วันครบกําหนดอายุ 

293 COM742C2004A COM7 9 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

294 CPAL42C2005A CPALL 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

295 DTAC42C2004A DTAC 9 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

296 INTU42C2005A INTUCH 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

297 OSP42C2005A OSP 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

298 PTG42C2004A PTG 9 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

299 SUPE42C2004A SUPER 9 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

300 THAI42C2005A THAI 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

301 TRUE42C2004A TRUE 9 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 

302 WHA42C2005A WHA 9 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

303 BBL42C2005A BBL 19 ธันวาคม 2562 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 

 

 

เอกสารแนบ 5        หนา 30        
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	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
	(แบบ 56-1)
	ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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	101_นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ_2019_OK
	102_ลักษณะการประกอบธุรกิจ_2019_OK
	โครงสร้างรายได้ของบริษัท
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	การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันกระทำผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 42 โดยให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าบุคคลรายย่อยและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งในช่วงปี 2...
	การแก้ไขรายการเข้าบัญชีบริษัท (Port Error) เนื่องจากส่งคำสั่งผิดพลาด


	รายได้
	ล้านบาท
	ล้านบาท
	%
	ล้านบาท
	รวม

	103_ปัจจัยความเสี่ยง_2019_OK
	3.1 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของ
	เศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ
	3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
	3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
	3.4 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าหรือผิดนัดชำระการวาง
	หลักประกันของลูกค้าสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ
	3.5 ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Account) ในระบบ Credit Balance
	3.6 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบงานคอมพิวเตอร์
	3.7 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
	3.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดพลาดหรือโดยมิชอบของบุคลากร
	3.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เข้มงวดและการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
	3.11 ความเสี่ยงจากการควบคุมและมีอิทธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	3.12 ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	3.13 ปัจจัยความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

	104_ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ_OK
	รวม
	งานระหว่างติดตั้ง
	สัญญาเช่าการเงิน

	105_ข้อพิพาททางกฎหมาย_OK
	106_ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น_OK 
	107_DW_ข้อมูล_2019_OK
	208_ผู้ถือหุ้น_ 2019_OK
	8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
	8.2 ผู้ถือหุ้น
	รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

	209_โครงสร้างการจัดการ _2019_OK
	 ลำดับ
	ลำดับ
	รวม
	ตำแหน่ง
	ลำดับ
	รายชื่อคณะกรรมการ
	ลำดับ
	รายชื่อ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	กรรมการ
	ผู้บริหาร
	ข. ค่าตอบแทนอื่น

	ลำดับ

	210_การกำกับดูแลกิจการ_2019_OK
	หลักปฏิบัติที่ 1 การตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้าง
	คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
	(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	• 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
	• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ANNUAL BOARD ASSESSMENT
	• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน CONFLICT OF INTEREST AND RELATED PARTY TRANSACTION
	• นโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท OTHER KEY POLICIES OF THE MAYBANK GROUP
	หลักปฏิบัติที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
	หลักปฏิบัติที่ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	(Strengthen Board Effectiveness)

	2. คณะกรรมการชุดย่อย
	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	5. การสรรหากรรมการ
	6. การประชุมคณะกรรมการ
	• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	• การประชุมคณะกรรมการ
	• การทำหน้าที่ของกรรมการ
	• ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ
	• การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาของผู้บริหาร
	13.1 บริษัทได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งกรณีชั่วคราว และถาวร โดยกำหนดให้ผู้บริหารในระดับรองลงไป เป็นผู้ทำหน้าที่แทนชั่วคราว แต่สำหรับกรณีถาวรกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาดำเนินการสรรหา...
	13.2 บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการฝึกอบรม โดยได้ส่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกร...
	หลักปฏิบัติที่ 4  การสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
	(Ensure Effective CEO and People Management)
	หลักปฏิบัติที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	(Nurture Innovation and Responsible Business)
	หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
	(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
	ความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Wide Risk)
	ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
	ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านตลาดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

	1. ความเสี่ยงจากราคา (Price Risk)
	2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
	3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Risk)
	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
	หลักปฏิบัติที่ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
	(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
	หลักปฏิบัติที่ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน


	211_ความรับผิดชอบต่อสังคม_2019_OK
	บริษัทยังได้มีการจัดตั้งกล่องรีไซเคิลสำหรับพลาสติกที่สามารถรีไซเคิล (Recycle) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)  ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมพลาสติกประเภทต่าง ๆ จากพนักงานของบริษัทเพื่อนำไปบริจาคและรีไซเคิลให้ใช้งานต่อได้...

	212_การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง_2019_OK
	213_รายการระหว่างกัน_2019_OK
	314_ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ_2019_OK
	315_การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ_2019_OK
	รายได้
	ล้านบาท
	ล้านบาท
	ล้านบาท
	รวม
	 รายได้
	 รายได้ค่านายหน้า
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
	 รายได้อื่น
	 ค่าใช้จ่ายรวม
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 สินทรัพย์
	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
	ทั้งนี้ เงินลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade
	 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
	 อุปกรณ์
	 สินทรัพย์อื่นๆ
	 สภาพคล่อง
	 แหล่งที่มาของเงินทุน
	 แนวโน้มในอนาคต

	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	เอกสารแนบ 1_รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท _2019_OK
	*คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งหักจำนวนหุ้นซื้อคืนออกแล้ว, **จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ไม่รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
	 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
	 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

	เอกสารแนบ 2_รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย_2019
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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