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• ประวัติบริษัทฯ โดยสังเขป

• วิสัยทัศน์ 

• ภารกิจ

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริษัท

• โครงสร้างองค์กร

• คณะผู้บริหาร

• ผลการด าเนินงานปี 2558

• บริการทางการเงินครบวงจร

2



• เข้าซื้อ บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จ ากัด (CIMB- GK) และ
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด”

9 ก.ค. 56

• ได้รับอนุมัติประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์

21 ต.ค. 56

• เร่ิมซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ18 พ.ย. 56

• เร่ิมซื้อขายตราสารอนุพันธ์อย่างเป็นทางการ18 ธ.ค. 56

• ได้รับอนุมัติการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 7 ก.พ. 57

• ได้รับอนุมัติการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)2 เม.ย. 57

• ได้รับอนุมัติการประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล11 มิ.ย. 57      
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“เราจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน าในภูมิภาคที่สรรค์สร้างและดูแล
ความม่ังคั่งให้แก่ลูกค้าและผู้ลงทุนด้วยคุณภาพการบริการที่ดีเลิศ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีดี่”

ลูกค้า

พนักงาน

สังคม

ผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบของ 

บล. เอเชีย เวลท์ 
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• บริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าและผู้ลงทุนผา่นทีมการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ  ควบคู่ไป

กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  ระบบงาน  เครื่องมือบริหารการลงทุนและความเสี่ยงที่

ทันสมัยและมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล  พร้อมให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบที่

รัดกุม

• น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการลงทุนแบบครบวงจรเพ่ือเพิ่มทางเลือกและตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนได้อย่างครบถ้วน

• ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี  ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประโยชนเ์พื่อ

สังคม

• ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในระดับสากลเพื่อ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันจะเกิดขึ้นเนือ่งจากความ

ร่วมมือระหว่างกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จ ากัด - AWH
ถือครองหุ้น 100%   

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด - AWS 
(ทุนจดทะเบียน 830 ล้านบาท – เรียกช าระแล้ว 760 ล้านบาท)
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ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและการบริหาร 

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา

คุณก าธร ตติยกวี
กรรมการผู้อ านวยการ
บจ. เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง

คุณกรณ์ โชติจิรภาส
กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

บล. เอเชีย เวลท์

คุณสุรเธียร จักรธรานนท์
กรรมการ

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

คุณนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็ม ไทย อินดัสเตรียล จ ากัด

คุณจรีพร จารุกรสกุล
รองประธานกรรมการ กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

คุณแก้วใจ เผอิญโชค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจ. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น

น.พ. สมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการและกรรมการ

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

ดร. ปราณี เผอิญโชค
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ 

ดร. พิชิต อัคราทิตย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
กรรมการ บจ. กรุงไทย ลีสซิ่ง 

กรรมการ –บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต 
กรรมการอิสระ–บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558)

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ



ฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์
(ผานิต เจริญเกียรติ)

(งามทิพย์ เอ่ียมอัมพะวัน)
ฝ่ายบริหารเครดติ

สายงานการตลาด 1
(ชญานี โปขันเงิน)
(ชยันต์ อัคราทิตย์)

สายงานการตลาด 2
(ชยันต์ อัคราทิตย์)

สายงานการตลาด 3
(ชยันต์ อัคราทิตย์)

(รักษาการ)

(สุจิตรา ดวงพัตรา)

สายงานการตลาด
สายงานบริหารความมั่งคัง่

(ศุภกร สุนทรกิจ)

สายงานวาณิชธนกิจ
(ไพฑูรย์ ธ ารงกิตติคุณ)

สายงานวเิคราะห์หลักทรัพย์
(วรุตม์ ศิวะศริยานนท์ )

ออกแบบความมั่งคัง่
ฝ่ายวเิคราะห์และ

คณะกรรมการทีป่รึกษา คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพจิารณา

ข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพจิารณา

การลงทุนของบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

กองทุนส่วนบุคคล
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ดร.พิชิต อัคราทิตย์)

(รักษาการ)

ฝ่ายบริหารความเส่ียง

ฝ่ายวศิวกรรมความมั่งคัง่

คณะกรรมการกองทุน

ส่วนบุคคล ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ชลัช เติมศรีเจริญพร)

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฝ่ายวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน

ฝ่ายวเิคราะห์ปัจจัยเทคนคิ

ฝ่ายที่ปรึกษาความมั่งคัง่ ฝ่ายสนบัสนุนข้อมูล

(วิทยา คล่องวาจา)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(ชลิต จุฬาจารุวงศ์)

สายงานตรวจสอบและก ากับ

ฝ่ายบริหารส านกังาน

ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(กัญญา ฉัตรพ่ึงเฮง)

สายงานปฏิบัตกิาร
     (ปิยพงศ์ สุขพันธ์ถาวร)

สายงานบริหาร
(ปิยพงศ์ สุขพันธ์ถาวร)

(รักษาการ)

ฝ่ายบัญชี
(กนิษฐวัลย์ โอ่งเคลือบ)

สายงานการตลาด 6
(ชัญญา รัตนประภากุล)

ฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์
(Wealth)

(รัตติยา อุระวัฒนพันธ์ุ)
ฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจ

ฝ่ายบริหารการลงทุน

สายงานการตลาด 4
(กรณ์ โชติจิรภาส)

สายงานการตลาด 5
(ประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(ณภัทร์ ภัทรานิตฐ์)

ฝ่ายธุรกรรมการยมืและ
ให้ยมืหลักทรัพย์
(พิดารัตน์ ชี้ทางดี)

สายงานบัญชีการเงนิและ
งบประมาณ

(ศิริพร รัตนาอัมพวัลย์)

ฝ่ายการเงนิและงบประมาณ
(วิลาสินี สังขปรีชา)
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9

สายงานการตลาด  ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

ดร. พิชิต อัคราทิตย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานบริหารความมั่งคั่ง

สายงานวาณิชธนกิจ สายงานวิจัย

คุณชยันต์ อัคราทิตย์
กรรมการบริหาร

คุณประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
กรรมการบริหาร

คุณชญานี  โปขันเงิน
กรรมการบริหาร

คุณอภิรติ ชัยรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

ดร. ศุภกร  สุนทรกิจ
กรรมการบริหาร

คุณวรุตม์ ศิวะศริยานนท์
กรรมการผู้จัดการ

คุณกรณ์ โชติจิรภาส
กรรมการผู้จัดการ

คุณไพฑูรย์  ธ ารงกิตติคุณ
กรรมการบริหาร
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Market Share 4.34%อยู่
ในอันดับ 7 

Market Share 0.92%อยู่
ในอันดับ 25 

มีสินทรัพย์ภายใต้การ
แนะน าและบริหาร 14,085 

ลบ. และเป็น Selling 
Agents 17 บลจ.

เป็น Co-underwriter ให้กับ
หุ้น 2 บริษัท และเป็น Lead 
underwriter หุ้น 1 บริษัท
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ส่วนแบ่งการตลาด (หุ้น) (%) : มกราคม – ธันวาคม 2558

“ณ สิ้นปี 2558 บล.เอเชีย เวลท์ มีส่วนแบ่งการตลาดที่ประมาณ 4.34% และอยู่ในอันดับที่ 7”
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ส่วนแบ่งการตลาด (TFEX) (%) : มกราคม – ธันวาคม 2558

ณ สิ้นปี 2558 บล.เอเชีย เวลท์ มีส่วนแบ่งการตลาดธรุกจิ TFEX 0.92% อยู่ในอันดับ 25



13ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558

ณ สิ้นปี 2558 บล. เอเชีย เวลท์ มีสินทรัพย์ภายใต้การแนะน าและบริหาร (AUA) รวม 14,085 ล้านบาท
โดยบริษัทเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมเพิ่มอีก 1 บลจ. คือ บลจ.อเบอร์ดีน รวมเป็น 17 บลจ.
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• เป็นผู้ร่วมจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) (SLP) และบริษัท เอ็น.ดี.
รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) (NDR) เพื่อเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อ
ประชาชนทั่วไป (IPO) 

• เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้น
สามัญของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ ากัด (มหาชน) (RP) เพื่อ
เสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ในตลาด
หลักทรัพย์ mai

• นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เช่น ยานต์ยนต์ และเทเลคอมฯ ไม่น้อยกว่า 15 บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัท
เหล่านั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ mai



15



ซ้ือขายหลักทรัพย์
และอนุพันธ์

ให้ยืมหลักทรัพย์ 
(SBL)

ซื้อขายหลักทรัพย์
บนอินเตอร์เน็ต

บทวิเคราะห์เพื่อการ
ลงทุน

ที่ปรึกษาการลงทุนและ
บริหารความม่ังคั่ง

ตัวแทนซื้อขายหน่วย
ลงทุน

กองทุนส่วนบุคคล

บริการวาณิชธนกิจ

ผู้สนับสนุนการจ าหน่าย
ตราสารหนี้
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• บริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์บนอินเตอร์เน็ต ย้อนหลังได้ 5 ปี

• บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เพื่อวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นและอนุพันธ์

• บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค

3 บริการดี ๆ ที่เรามอบให้ฟรี เมื่อเปิดบัญชีกับเรา

ง่ายๆ เพียง Log in เดียว Trade ได้ 2 ระบบซ้ือขาย

เพียงลงทะเบียนใช้ระบบออนไลน์ www.asiawealth.co.th

ประหยัดประมาณ 
2,000.- / ปี

ประหยัดประมาณ 
10,000.- / ปี

ประหยัดประมาณ 
8,640.- / ปี

• รองรับการซื้อขาย SET ผ่าน Window และ Smart Phone

• รองรับการซื้อขาย SET และ TFEX ผ่าน Window, MAC, และ Smart Phone

• รองรับการซื้อขาย SET และ TFEX ผ่าน Window
17
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มีโปรแกรมเพิ่มเติมให้เลือก Trade



• ปัจจุบัน TFEX ได้เปิดให้มีการซื้อขายอนุพันธ์ 9 ประเภท (Futures 8 สินค้าอ้างอิง และ Options 1 สินค้าอ้างอิง)

ที่มา : ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

Options
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http://www.tfex.co.th/th/products/gold-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/gold-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/usd-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/usd-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/5Y-GB-futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/5Y-GB-futures-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/oil-spec.html
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เพิ่มโอกาสการลงทุนสภาวะตลาดผันผวน แนวโน้มตลาดขาลง

เป็นการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ในการบริหาร
ความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

ประโยชน์ที่ลูกค้าผู้ใช้บริการจะได้รับ

“ผู้ยืม (Borrower)” 

จะยืมหลักทรัพย์ ในกลุ่มดัชนี SET 100 หรือ ETF เพื่อน าไปขาย Short ที่ราคาสูง และซื้อคืนเมื่อ
ราคาหลักทรัพย์ลดลง เป็นการท าก าไรในสภาวะตลาดขาลง (กรณีที่คาดทิศทางของตลาดถูกต้อง)

“ผู้ให้ยืม (Lender)”

จะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์เมื่อหลักทรัพย์ถูกยืม เป็นการสร้างผลตอบแทนเพิ่มจาก
หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ ที่นอกเหนือจากการได้รับเงินปันผลและก าไรจากการซื้อขายหุ้น
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• เราให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)  และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) ผ่านเว็บไซต์ 

• ท าให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องการลงทุนในทุกช่วงเวลา

• ด้วยระบบการซื้อขายแบบ Real-Time ผ่านโปรแกรมที่หลากหลายซึ่งตอบสนองต่อทุกไลฟ์สไตล์
การลงทุนของท่าน

• พร้อมด้วย Investment Support Program (โปรแกรมสนับสนุนการลงทุน) ที่ช่วยในการ
วิเคราะห์และการตัดสินใจของท่าน 

• ใกล้กันมากขึ้นด้วยช่องทางติดต่อสื่อสารทาง Social media 

IClick Aws www.aws.co.th

20
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• เราพร้อมให้บริการบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับท่านในการลงทุน ทั้งบทวิเคราะห์ด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐาน และบทวิเคราะห์ทางเทคนคิ โดยทีมนักวิเคราะห์ที่มากด้วยประสบการณ์

Daily Market Outlook

Strategy Report

Technical Express Report

Derivative Index Futures Report

Company Report

Sector Report

Market Monitor

Researches
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ท าไมต้องเลือกสร้าง Wealth กับ บล.เอเชีย เวลท์?
• จากความมุ่งมั่นของเราท่ีปรารถนาให้คุณบรรลุเป้าหมายของการลงทุน เราจึงพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ และบริการ

ทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณ ผ่านทีมงานบริหารความมั่งคั่ง

Investment Consultant
บริการที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล 
(High Net Worth Individual) และ ลูกค้านิติบุคคล (Corporate)

Portfolio Management
บริการการบริหารพอร์ตโฟลิโอผ่านเครื่องมือทางการเงินอย่างหลากหลาย 
(Multi-Investment Tools) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ

Portfolio Solution
บริการให้ค าแนะน าในการปรับพอร์ตโฟลิโอ ส าหรับลูกค้าที่มีพอร์ตลงทุนซ่ึงอาจจะไม่
สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อให้พอร์ตโฟลิโอของลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

Life Cycle Solution
บริการการวางแผนทางการลงทุนเพื่อตอบทุก Life Style ของนักลงทุนเพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินในทุกช่วงอายุ

Asset Allocation
บริการจัดสรรเงินลงทุนตาม Investment Theme เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุน 
ทั้ง Core Portfolio และ Satellite Portfolio
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• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 18 แห่ง สามารถซ้ือขายได้ทุกกองทุน

23ข้อมูล ณ เมษายน 2559



• เราให้บริการการลงทุนในกองทุนส่วนบคุคล โดยลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง การ
ลงทุน ตามวัตถุประสงค์ และข้อจ ากัดของลูกค้าแต่ละราย โดยตอบสนองความต้องการในการลงทุน 
และความคาดหวังในผลตอบแทนที่ต้องการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วย Wealth Design 
บริการออกแบบการลงทุนตามไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการลงทุน
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• เราให้บริการตราสารหนี้คุณภาพ โดยตราสารหนี้ทุกชนิดจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากทีมวิจัย 
(Wealth Research & Design) คณะกรรมการความมั่งคั่ง (Wealth Committee) และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าตราสารหนี้ที่ลงทุนนั้น
มีคุณภาพเหมาะสมทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
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• เราให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่ส าคัญ ได้แก่

Initial Public 
Offering (IPO)

Debt Financing / 
Debt Restructuring

Private Placement 
(Listed and Non-
listed Companies

Merger & 
Acquisition (M&A)
Joint Venture (JV)
(Listed and Non-
listed Companies)

REIT
Infrastructure 

Fund

Backdoor Listing / 
Reverse Takeover 
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540 ชั้น 7, 14, 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Asia Wealth Call Center 02-680-5000

www.asiawealth.co.th
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