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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ CGH) จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก (Holdings Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ 
ธุรกิจการเงิน โดยบริษัทฯ รักษาสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินใหมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของสินทรัพย
รวมของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการปรับโครงสราง บริษัทฯ มีบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทหลักทรัพยฯ 
หรือ บริษัทยอย หรือ CGS)  เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
(MFC) เปนบริษัทรวมของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีรายไดหลักจากเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท แอดคินซัน เอ็นเตอรไปรส จํากัด” โดยจดทะเบียนกอตั้งในป 
2509 ตอมาไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยในป 2517 โดยเปนสมาชิกหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพยฯ และหุนสามัญ
ของบริษัทดังกลาวไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2534 ตอมาในป 2552 บริษัทดังกลาวไดจด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)” นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเขาถือหุนในบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการการลงทุน โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 24.92 ของ
ทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทดังกลาว จึงทําใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปนบริษัท
รวม 

เมื่อวันที ่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัทหลักทรัพยฯ มีมติอนมุัติแผนการปรับ
โครงสรางกิจการ โดยภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการดังกลาว บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งสภายใตชื่อ “บริษัท 
คันทรี ่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)” ซึ่งเปนบรษิทัมหาชนขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจทางดานลงทุนและถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ
โดยบริษัทฯ ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบรษิัทหลกัทรพัยฯ โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยประเภทเดียวกันของบริษัทฯ ใน
อัตราการแลกหลักทรัพยเทากับ 1 ตอ 1 ซึ่งในที่นี้จะเทากับ 1 หุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ โดย
หลังจากบริษทัฯ ทําคําเสนอซื้อเปนผลสําเร็จ บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพยฯ (ถือหุนมากกวารอยละ 75) และ
หุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งถูกเพิกถอนออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน 

 ทั้งนี้  ภายหลังดําเนินการปรับโครงสรางเปนผลสําเร็จและหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะโอนสานงานการลงทุนใหแกบริษัทฯ  เพื่อใหบริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยตรง 
ทัง้นี้  คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการรับโอนสายงานลงทุนและรับโอนบุคลากรที่ทํา
หนาที่ในการดําเนินธุรกิจลงทุนไปเปนหนวยงานของบริษัทฯ ตอไป 
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1.1   วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย 
บริษัทฯ  
วิสัยทัศน 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนบริษัทโฮลดิ้งสชั้นนําของประเทศ ซึ่งสามารถดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนตางๆ  เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุนอยางยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค 

- ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจของบริษัทฯ  เพื่อสราง Synergy ใหกับธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการเงิน 
- ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 
- บริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 
- สนับสนุนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรู  และจริยธรรมในการดําเนินงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

 
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

• สรางรายไดและผลกําไรของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหบริษัทฯ 
เติบโตอยางยั่งยืน 
โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงาน
พรอมผลักดันใหบริษัทฯ มีผลประกอบการเปนกําไร เพื่อตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุน รวมทั้งแสวงหาชองทางใน
การขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อโอกาสใน
การเติบโตอยางยั่งยืน 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งหลักการดังกลาวจะสงผลดี
ตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งบริษัทฯ จะใหการสนับสนุนแกองคกรและสถานศึกษาตางๆ ตลอดจนใหความ
รวมมือแกหนวยงานของรัฐและเอกชน  เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาตลาดทุนใหมีความเจริญกาวหนาและเปนที่
สนใจของนักลงทุนตางประเทศ 
 

กลยุทธในการดําเนินการ 
 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคงและสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

บริษัทฯ จึงไดวางแนวทางในการดําเนินธุรกิจนับตั้งแตการใชประโยชนสินทรัพยที่มีอยูแลวใหเต็มศักยภาพ เพื่อสรางรายได การ
แสวงหาโครงการใหมในฐานธุรกิจเดิมของบริษัทฯ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคกรใหพรอมขับเคลื่อนกลยุทธธุรกิจของ
องคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
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บริษัทหลักทรัพยฯ  
วิสัยทัศน 

เปนผูนําในการใหบริการทางการเงินและการลงทุน และเปนที่รูจักในความเปนมืออาชีพและความซื่อสัตยในการดําเนิน
ธุรกิจ 

 
พันธกิจ 

 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน บริษัทหลักทรัพยฯ จึงมุงมั่นที่จะเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรกของ
ประเทศไทย และเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีความตั้งใจที่จะใหบริการและนําเสนอผลิตภัณฑ
และนวัตกรรมใหมๆ  ที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาและนักลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอาชีพของบุคลากรใหมีศักยภาพ เพื่อรองรับการ
ใหบริการแกลูกคา 

 
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

• เปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดใน 5 อันดับแรก และรักษาสวนแบงการตลาดใหเติบโตอยางตอเนื่อง 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะออกบูธและจัดสัมมนาใหความรูแกนักลงทุนและผูที่สนใจทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
โดยเฉพาะเมื่อตลาดหลักทรัพยฯ มีการออกผลิตภัณฑใหม  เชน  สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ  เปนตน  เพื่อเปดโอกาสใหนักลงทุนหนาใหมเกิดความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ อันจะเปนการชวย
ขยายฐานลูกคา และเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไวดวย นอกจากนั้น ยังจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพและใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการ ตลอดจนหามาตรการตางๆ ในการรักษาบุคลากรให
ปฏิบัติงานในระยะยาว 
 

• เปนบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่ดีที่สุดและครบวงจร 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพยและระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธใหมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพ  เพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายของลูกคา เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และใหลกูคาสามารถเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสมและบริหารจัดการการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดอบรมใหความรู
แกพนักงาน เพื่อใหมีศักยภาพในการใหคําแนะนําในการลงทุนและรองรับการใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้น ยังจะปรับปรุงโครงสรางภายใน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายใหลูกคาไดรับ
บริการอยางเร็วที่สุดและมีความยุงยากนอยที่สุด 
 

• รักษาระดับรายไดและผลกําไรใหดีอยางตอเนื่องและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดในสภาวะที่
ตลาดมีความผันผวน 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะบรหิารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อลดตนทุน
ในการดําเนินงานและมีผลประกอบการเปนกําไร เพื่อตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุน รวมทั้งแสวงหาชองทางในการ
ขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
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พึ่งพิงรายไดคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยและรักษาฐานรายไดใหมีเสถียรภาพในสภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพยไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน  การเมือง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาต ิเปนตน  
 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งหลักการดังกลาวจะ
สงผลดีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน พนักงาน และตลาดทุนโดยรวม รวมทั้ง จะใหการสนับสนุน
แกองคกรและสถานศึกษาตางๆ ตลอดจนใหความรวมมือแกหนวยงานของรัฐ และเอกชน  เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนา
ตลาดทุนใหมีความเจริญกาวหนาและเปนทีส่นใจของนักลงทุนตางประเทศ 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
ป พัฒนาการที่สําคัญ 

2509 - จดทะเบียนกอตั้ง “บริษัท แอดคินซัน เอ็นเตอรไปรส จํากัด” 
2517 - สมัครและไดรับเลือกเปนบริษัทสมาชิกหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพยฯ 
2522 - เปลี่ยนแปลงชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด” 
2534 - หุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด ไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยฯ 
2536 - หุนสามัญของบรษิัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด ไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
2537 - แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลานบาท เปน 600 ลานบาท 
2540 - แกไขขอบังคับ เพื่อขยายสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติจากเดิมรอยละ 25 เปนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่

ออกจําหนายทั้งหมด และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนระยะ 
2542 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,785 ลานบาท  เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที ่1 

และชุดที ่2 ซึ่งไดหมดอายุไปแลวเมื่อวันที ่14 ธันวาคม 2544 และวันที ่14 ธันวาคม 2545 ตามลําดับ 
2545 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 2,414.16 ลานบาท  เพื่อซื้อหุนสามัญจํานวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระ

แลวของ Indosuez W.I. Carr Securities (Thailand) Limited ซึ่งบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) ได
ซื้อบริษัทดังกลาวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด” และ “บริษัท
หลักทรัพย เอเพกซ จํากัด” ตามลําดับ 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 4,916.51 ลานบาท  เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที ่
3 และชุดที ่4 ซึ่งไดหมดอายุไปแลวเมื่อวันที ่16 มกราคม 2547 และวันที ่16 มกราคม 2549 ตามลําดับ 

2546 - เปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะกรรมการ โดยนายอุดม วิชยาภัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และนางอาภา 
คิ้วคชา ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร 

2547 - เพิ่มทุนชําระแลวเปน 3,223.10 ลานบาท จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชุดที่ 3  
2549 - เพิ่มทุนชําระแลวเปน 4,195.89 ลานบาท จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชุดที่ 4 

- เปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะกรรมการ โดยศาสตราจารย ประยูร จินดาประดิษฐ ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ และนายสดาวุธ เตชะอุบล ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

- ปดและควบรวมสาขาจํานวน 23 สาขา 
2550 -   ปดและควบรวมสาขาจํานวน 4 สาขา และเปดสาขาเพิ่มเติมจํานวน 1 สาขา 
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ป พัฒนาการที่สําคัญ 
-   โอนทุนสํารองและทุนสํารองสวนลํ้ามูลคาหุนจํานวน 813.67 ลานบาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 ซึ่งมีจํานวน 901.67 ลานบาท เมื่อแลวเสร็จ คงเหลือผลขาดทุนสะสมจํานวน 87.99 ลานบาท 
-   เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
-       ลดทุนชําระแลวของบริษัทหลักทรัพย เอเพกซ จํากัด จากเดิม 482.05 ลานบาท ใหคงเหลือจํานวน 120.51 ลาน

บาท  เพื่อเตรียมความพรอมในการจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทดังกลาว 
2551 -   จําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย เอเพกซ จํากัด ใหแก Merrill Lynch Holdings (Mauritius) 

-   สํานักงาน ก.ล.ต. มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด 
(มหาชน) และเริ่มใหบริการดานธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 

-   กระทรวงการคลัง ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก. ซึ่งเปน
ใบอนุญาตที่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพยไดครบทุกประเภทใหแกบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด 
(มหาชน) 

-   สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จําหนายหลักทรัพย 

-   ปดและควบรวมสาขาจํานวน 4 สาขา 
2552 -   ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) รวมเปนรอยละ 22.5 ของ ทุนจด

ทะเบียนของบริษัทดังกลาว มีผลใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม 
-   เปดสาขาเพิ่มเติมจํานวน 16 สาขา และปดและควบรวมสาขาจํานวน 3 สาขา 
-   ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระ จากจํานวน 4,916.51 ลานบาท ใหคงเหลือ 4,195.89 ลานบาท โดยการตัด

หุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 720.62 ลานหุน 
-   ลดทุนชําระแลว จากจํานวน 4,195.89 ลานบาท ใหคงเหลือ 4,038.14 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนใหนอยลง

จํานวน 157.75 ลานหุน  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที ่30 กันยายน 2551 ซึ่งมีจํานวน 157.75 ลานบาท 
-   ลดทุนชําระแลว จากจํานวน 4,038.14 ลานบาท ใหคงเหลือ 2,300.00 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนใหนอยลง

จํานวน 1,738.14 ลานหุน  เพื่อคืนเงินทุนบางสวนจํานวน 1,738.14 ลานบาท ใหแกผูถือหุน 
-   เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียน จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัทหลักทรัพย  
        คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน)” 
-   ลดทุนชําระแลว จากจํานวน 2,300.00 ลานบาท ใหคงเหลือ 1,866.37 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนใหนอยลง

จํานวน 433.63 ลานหุน  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 จํานวน 433.63 ลานบาท 
-   ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวนไมเกิน 466.59 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ใหแกผู

ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 4 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 1.30 บาท 
-   ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ รุนที่ 5 จํานวนไมเกิน 466.59 ลาน

หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและไดรับการจัดสรรหุน ในอัตรา 1 หุนสามัญใหม ตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ใน
ราคาหุนละ 1.50 บาท 
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ป พัฒนาการที่สําคัญ 
-   ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน 

และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพยฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 จํานวนไมเกิน 350.00 ลานหนวย โดยไม
คิดมูลคา  ทั้งนี้  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท 

-   เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจํานวน 1,866.37 ลานบาท เปน 3,149.55 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
1,283.18 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

2553 -   จดทะเบียนเพิ่มทุนจดชําระแลว จากจํานวน 1,866.37 ลานบาท เปน 2,330.76 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2553 

-   แตงตั้งดร. ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ เปนรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร แทนนายบ ีเตชะอุบล ที่ไดลาออก โดยมีผล
นับแตวันที ่7 กันยายน 2553 

-   แตงตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล เปนกรรมการ (มีอํานาจในการจัดการ) แทนนายบี เตชะอุบล ที่ไดลาออก 
โดยมีผลนับแตวันที ่29 กันยายน 2553 

- แตงตั้งนางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ เปนรักษาการผูดํารงตําแหนงสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และผูอํานวยการ
อาวุโสสายบัญชีและการเงิน แทนนางสาวลักษม ีคงวัฒนเศรษฐ รองกรรมการผูจัดการ สายบัญชีและการเงิน โดย
มีผลนับแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2553 

2554 -   แตงตั้งดร. ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ เปนประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีผลนับแตวันที ่1 พฤษภาคม 2554 
-       แตงตั้งนางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ เปนผูดํารงตําแหนงสูงสุดสายบัญชีและการเงิน โดยมีผลนับแตวันที่ 1  

เมษายน 2554 
-   แตงตั้งพลตํารวจตรีวีรพงษ ชื่นภักดี เปนกรรมการ (ไมมีอํานาจในการจัดการ) แทนกรรมการที่ไดลาออก โดยมีผล

นับแตวันที ่23 พฤศจิกายน 2554 
-   แตงตั้งนายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร เปนกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ไดลาออกโดยมีผลนับแตวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2554 
2555 -   แตงตั้งนายทอมมี่ เตชะอุบล เปนกรรมการ (ไมมีอํานาจในการจัดการ) แทนนายทศไชย อัศวินวิจิตร ที่ไดลาออก 

โดยมีผลนับแตวันที ่29 พฤษภาคม 2555 
-   แตงตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ เปนกรรมการผูจัดการ โดยมีผลนับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และแตงตั้งเปน

กรรมการบริหารโดยมีผลนับแตวันที ่29 พฤษภาคม 2555 
-   เพิ่มทุนชําระแลวจากจํานวน 2,330.76 ลานบาท เปน 2,330.81 ลานบาท จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชุดที่ 5 ซึ่งไดหมดอายุไปแลวเมื่อวันที ่18 มกราคม 2556 
2556 -   เปดสาขาเพิ่มเติมจํานวน 1 สาขา และปดและควบรวมสาขาจํานวน 1 สาขา 

-   ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระ จากจํานวน 3,149.55 ลานบาท ใหคงเหลือ 2,330.81 ลานบาท โดยการตัด
หุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 818.74 ลานหุน 

-   เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจํานวน 2,330.81 ลานบาท เปน 3,189.79 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
858.98 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

-   จดทะเบียนเพิ่มทุนจดชําระแลว จากจํานวน 2,330.81 ลานบาท เปน 2,589.74 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2556 
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ป พัฒนาการที่สําคัญ 
-       แตงตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล และนายชนะชยั จุลจิราภรณ เปนประธานเจาหนาที่บริหาร แทน  
        ดร.ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ ที่ลาออกไป โดยมีผลนับแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
-    แตงตั้งนายสุวิช รัตนยานท เปนกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีผลนับแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
-   แตงตั้งนายศุภกฤต โชคสุขธนพงศ เปนกรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 4 แทนนายสุวิช รัตนยานท โดยมีผลนับ

แตวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
-       แตงตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ เปนกรรมการ (ไมมีอํานาจในการจัดการ) แทน ดร. ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ ที่ลาออก

ไป โดยมีผลนับแตวันที ่4 พฤศจิกายน 2556 
-    แตงตั้งนายทอมมี่ เตชะอุบล เปนกรรมการ (มีอํานาจในการจัดการ) โดยมีผลนับแตวันที ่25 พฤศจิกายน 2556 

2557 -       จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งสภายใตชื่อ “บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)” ซึ่งเปนบริษัทมหาชนขึ้น เพื่อ
ประกอบธุรกิจทางดานลงทุนและถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ของบริษัทหลักทรัพยฯ  

 
 
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ในการดําเนินการตามแผนปรับโครงสรางกิจการของบริษัทหลักทรัพยฯ นั้น บริษัทฯ ไดทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัท
หลักทรัพยฯ โดยการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิและเงื่อนไขเหมือนกับหุนสามัญเดิมของบริษัทหลักทรัพยฯ ทุก
ประการ ในอัตราสวน 1 หนวยหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ตอ 1 หนวยหุนสามัญของบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดการทําคําเสนอซื้อ
บริษัทฯ สามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรอยละ 99.09 ทําใหบริษัทฯ มีหุนภายหลังการปรับโครงสรางเปนทุนเรียก
ชําระแลว จํานวน 2,566,219,121 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน 2,566,219,121 หุน  ทั้งนี้  ผูถือ
หุนที่ทําการแลกหุนตามแผนการปรับโครงสรางจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนที่ผู
ถือหุนแตละรายถืออยูในบริษัทฯ ภายหลังการดําเนินการปรับโครงสรางเปนผลสําเร็จ  

 

 
 

24.92% 

99.09%
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นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจดานการลงทุนและถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจดังตอไปนี้ 
1. ลงทุนในบริษัทยอยที่อยูในกลุมบริษัทฯ  
2. จัดหาเงินทุน เพื่อดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไมไดอยูในกลุมบริษัทฯ  เพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองและ เพื่อผลตอบแทนของบริษัทฯ  

โดยบริษัทอื่นใดที่จะลงทุนจะอยูในธุรกิจการเงินซึ่งเปนธุรกิจหลัก หรือหากไมอยูในธุรกิจการเงินซึ่งเปนธุรกิจหลักแลว 
เงินลงทุนในสวนนี้จะมีขนาดไมเกนิรอยละ 25 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

4. ใหการสนับสนุนดานอื่นๆ แกบริษัทในกลุม 
โดยบริษัทฯ จะใชบริการหนวยงานสนับสนุนบางสวนจากบริษัทหลักทรัพยฯ (Outsourcing)  เพื่อเปนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะใหคําแนะนําและ
บริการสนับสนุนแกบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะการใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนใหดานตางๆ ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

- การใหบริการในดานการเงินและบัญช ี
- การใหบริการในดานการบริหารความเสี่ยง 
- การใหบริการในดานทรัพยากรบุคคล 
- การใหบริการในดานกฎหมาย 
-      การใหบริการในดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-      การใหการบริการดานการสื่อสารองคกรและพัฒนาการตลาด 
-      การใหบริการดานธุรการและการจัดซื้อ 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดตั้งหนวยงาน เพื่อควบคุมนโยบายการลงทุนและนโยบายการควบคุมและกํากับดูแล

กิจการหรือธุรกิจที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน  เพื่อเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท
รวม  

โดยบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ จะดําเนินงานรับผิดชอบในกิจการตางๆ ดังนี้ 
- การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
- การคาหลักทรัพย 
- การจัดจําหนายหลักทรัพย 
- การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
- การจัดการกองทุนรวม 
- การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
- กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
- การจัดการเงินรวมลงทุน 
 ทั้งนี้  การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะตองเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจที่กําหนด

โดยบริษัทฯ  
 

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุน 
  - ไมม-ี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1  ลักษณะบริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก (Holdings Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
การเงิน โดยภายหลังการทําคําเสนอซื้อแลวเสร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินคิดเปน
สัดสวนรอยละ 87.97 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะรักษาสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินใหมี
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ โดยภายหลังการปรับโครงสรางตามแผนการปรับโครงสรางของกิจการ
แลว บริษัทฯ จะมีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย และมี MFC เปนบริษัทรวม
ของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดย MFC ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 บริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจรวม 4 ประเภท 
คือ 

1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “กิจการจัดการลงทุน” 
2. เปนผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
3. เปนนายทะเบียนหลักทรัพย 
4.        ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “การจัดการกองทุนสวนบุคคล” 
ปจจุบัน MFC มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 120 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 120 ลานหุน มูลคาหุนที่

ตราไวหุนละ 1 บาท 
บริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใหประกอบธุรกิจ 

8 ประเภทดังตอไปนี้ 
1. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
2. การคาหลักทรัพย 
3. การจัดจําหนายหลักทรัพย 
4. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
5. การจัดการกองทุนรวม 
6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
7. กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
8. การจัดการเงินรวมลงทุน 
นอกจากนั้น ยังไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาและอยูในรายชื่อบริษัทที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อีกดวย 
 
กิจการคาหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการคาใน
ระยะสั้น และ เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยจัดใหมีคณะกรรมการลงทุน ทําหนาที่กําหนดแนวทางหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งการลงทุนแตละประเภทจะมีการกําหนดวงเงิน และแผนกลยุทธการลงทุนเปนประจําทุกป โดยปจจุบัน 
ไดมุงเนนดานตราสารหนี้ของลูกคาสถาบันมากขึ้น และกําลังมองหาชองทางที่จะเขาไปสูธุรกิจตราสารหนี้ของรายยอย 
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กิจการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยเปนตัวแทนซึ่งทําหนาที่เปนนายหนาในการ

ซื้อขายหลักทรัพยใหกับลูกคาทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงกองทุนและบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยมีชองทางการสงคําสั่งซื้อขายไดทั้งการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยตรงกับ
เจาหนาที่การตลาด หรือการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยทางโทรศัพทไปยังเจาหนาที่การตลาด ที่ใหคําแนะนําการลงทุนและรับคํา
สั่งซื้อขายหลักทรัพยที่ประจําอยูที่สํานักงานใหญ และ/หรือสํานักงานสาขาทั่วประเทศ  ทั้งนี้  ยังมีการบริการสงคําสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตโดยลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตไดทั่วโลก เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทําธุรกรรมใหกับลูกคาตามความตองการอยางเต็มที ่บริษทัหลักทรัพยฯ ยังมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผูลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และใหความสําคัญกับการพิจารณารับลูกคา  ทั้งนี้  บัญชีเพื่อทําการซื้อขายสําหรับลูกคาที่ใหบริการอยู ไดแก 
บัญชีเงินสด  (Cash) บัญชีที่วางเงินไวกับบริษัทหลักทรัพยฯ ลวงหนา  เพื่อการชําระราคาเต็มจํานวน (Cash Balance) และบัญชี
มารจิ้นในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) โดย ณ สิ้นป 2556 มีบัญชีลูกคา จํานวน 56,925 บัญชี โดยเปนบัญชีที่มีการซื้อ
ขาย (Active)1 อยูทั้งสิ้น 24,208 บัญชี  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีบัญชีลูกคา จํานวน 57,313 บัญชี โดยเปนบัญชีที่มีการ
ซื้อขาย (Active)1 อยูทั้งสิ้น 20,694บัญช ี

บริษัทหลักทรัพยฯ มีสวนแบงตลาดและมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในระยะ 3 ปที่ผานมา ปรากฏตามตารางตอไปนี ้
หนวย : ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น) 

มูลคาการซื้อขาย ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7,615,637.96 11,777,210.10 10,193,179.07 
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 298,928.56 553,458.69 946,111.84 
มูลคาการซื้อขายของบริษัท
หลักทรัพยฯ  

761,872.92 1,070,610.18 632,781.88 

สวนแบงตลาด (รอยละ) 5.53 4.97 3.11 
 
นโยบายการรับลูกคาและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใหลูกคา 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  และ
มีการกําหนดนโยบายวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการเตรียมการสําหรับ
นโยบาย  เพื่อรองรับมาตรการการปองกันการใชธุรกรรมหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย ซึ่งเปนมาตรการสําคัญ เพื่อรองรับนโยบายหลักของการกํากับดูแลสถาบันการเงินของทางการ ในการพิจารณาการรับ
ลูกคา ไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรับลูกคา และมีนโยบายในการพิจารณาวงเงินใหกับลูกคาแตละราย
ตามความเหมาะสมของฐานะการเงิน  เพื่อประเมินการบริการที่จะนําเสนอแกลูกคาแตละรายใหเหมาะสมที่สุด รวมทั้งเปนการ
ควบคุมและปองกันความเสี่ยงในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาใหอยูในระดับที่เหมาะสมดวย โดยได
กําหนดหลักเกณฑการเปดบัญช ีการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไวเปนลายลักษณ
อักษร รวมถึงไดกําหนดใหผูแนะนําการลงทุนผูซึ่งดูแลลูกคา มีหนาที่ตองทําความรูจักลูกคาและประเมินกอนการนําเสนอบริการ  
เพื่อใหการนําเสนอบริการเปนไปตามวัตถุประสงค การลงทุน ฐานะการเงิน ขอจํากัดของลูกคาทั้งในดานการลงทุน เงื่อนไข และ
รูปแบบการลงทุน 

                                                          
1บัญชีที่มีการซื้อขาย (Active) หมายถึงบัญชีที่มีการซื้อขายอยางนอย 1 ครั้งตอป 
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บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย  เพื่อใหการพิจารณามี
ความถูกตองเหมาะสมรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตารางตอไปนี้ 

 
วงเงินอนุมัต ิ ผูมีอํานาจอนุมัต ิ

ไมเกิน 2 ลานบาท ผูจัดการสายธุรกิจคาหลักทรัพย หรือผูบริหารสูงสุดของสาขา หรือสูงกวา 
ไมเกิน 20 ลานบาท ผูบริหารสูงสุดสายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ หรือสูงกวา 
ไมเกิน 30 ลานบาท กรรมการผูจัดการตราสารทุน ตราสารอนุพันธ หรือสูงกวา 
ไมเกิน 150 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย หรือสูงกวา 
150 ลานบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบดวย 
1. กรรมการบริหาร 1 ทาน 
2. ผูบริหารสูงสุดของสายตราสารทุน 2 ทาน 
3. ผูบริหารสูงสุดของสายธุรกิจตราสารอนุพันธ 1 ทาน 
4. ผูบริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง 1 ทาน 
การอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาวงเงินใหถือเปนมติ เมื่อกรรมการมีการลงมติเห็นชอบรวมกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง

ของกรรมการผูเขารวมประชุม 
 

นโยบายการกําหนดมารจิ้นของหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทําหนาที่พิจารณารายชื่อหลักทรัพยและอัตรามารจิ้น

เริ่มตน เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อหลักทรัพยดวยเงินใหกูยืมในบัญชีมารจิ้นในระบบ Credit Balance คณะกรรมการดังกลาว
ประกอบดวย กรรมการบริหาร 1 ทาน ผูบริหารสูงสุดสายธุรกิจตราสารทุน 2 ทาน ผูบริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง 1 ทาน  
ผูบริหารสูงสุดฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 1 ทาน และผูบริหารสูงสุดของฝายวิเคราะหหลักทรัพย 1 ทาน ใหถือเปนมติ เมื่อกรรมการ
ลงมติเห็นชอบรวมกันไมนอยกวา 3 ใน 6 ของกรรมการดังกลาวและจะทําการทบทวนอัตรามารจิ้นเริ่มตนอยางนอยไตรมาสละ 1 
ครั้ง แตหากมีเหตุการณหรือมีปจจัยที่อาจเกิดความผันผวนอื่นใด ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพย ก็จะทําการ
พิจารณาเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหทันตอเหตุการณ 

ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพยฯ มีหลักเกณฑในการกําหนดอัตรามารจิ้นเริ่มตน โดยแบงเปนกลุมตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
กลุม IM (%) 

A 50 
B 60 
C 70 
F 100 
N 0 

 หมายเหต ุ: -  หุนที่อยูในกลุม A, B, C, F จัดเปนหุนที่สามารถซื้อขายได และนํามาเปนหลักประกันได (Marginable Securities) ตามอัตรา
ในตารางขางตน 

  - หุนที่อยูในกลุม N จัดเปนหุนที่ไมใหซื้อในบัญชีมารจิ้น และไมรับเปนหลักประกัน (Non –Marginable Securities) 
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กิจการนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
               บริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา เพื่อดําเนินธุรกิจเปนนายหนา
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากสํานักงาน ก.ล.ต. และบริษัทสํานักหักบัญช ี(ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนกรกฎาคม 2551 โดย
เริ่มทําการซื้อขายในวันที ่22 กันยายน  2551 ในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพยฯ ไดใหบริการรับสง
คําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ผานทางผูแนะนําการลงทุน และไดพัฒนาระบบใหสามารถรองรับคําสั่งซื้อขาย ผานชองทาง
อื่นๆ  เชน  การรับคําสั่งซื้อขายผานอินเทอรเน็ตจากลูกคา และผูแนะนําการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ในทุกสาขาทั่วประเทศ 
ผานระบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่อื่นๆ   
                บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมุงเนนการเพิ่มฐานลูกคาผูลงทุนทั้งลูกคาทั่วไป กลุมลูกคาสถาบัน รวมถึงผูลงทุนตางประเทศ ณ 
สิ้นป 2551 บริษัทหลักทรัพยฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.62 ของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งหมด และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีสวนแบงการตลาดเปนรอยละ 1.26 
                 ในป 2558 บริษทัหลักทรัพยฯ มีเปาหมายในการเพิ่มสวนแบงการตลาดสําหรับธุรกิจตราสารอนุพันธเปนรอยละ  2 จึงมี
แผนงานในการขยายฐานลูกคารายยอยทั่วไปใหเพิ่มขึ้น และเพิ่มปริมาณของผูแนะนําการลงทุนตราสารอนุพันธ ใหมากขึ้น  เพื่อ
รองรับการเติบโตของตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต ซึ่งจะเปนชองทางในการเพิ่มสวนแบงการตลาด ใน ป 2558 และป
ตอไป โดยเนนการใหความรูเกี่ยวกับสินคาและการลงทุน ทั้งในดาน ที่เกี่ยวกับกลยุทธการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ผลตอบแทน และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนใหแกลูกคาและนักลงทุนที่สนใจ  ในปจจุบัน การแขงขันโดยเสรีดานคา
คอมมิชชั่น ทําใหเปนอุปสรรคในการขยายฐานผูแนะนําการลงทุน การขยายฐานลูกคา และการขยายปริมาณการซื้อขาย  เชน  
ความไดเปรียบของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ที่ไดรับสิทธิอัตราคาคอมมิชชั่นขั้นต่ํากวานักลงทุนรายยอยทั่วไป  ทําให
ลกูคารายยอย มีตนทุนในการลงทุนมากกวานักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ดังนั้น นักลงทุนรายยอยจึงเสียโอกาสในการทํา
กําไร สงผลใหตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาขาดความสนใจในมุมมองของนักลงทุนรายยอย 
 
กิจการที่ปรึกษาการลงทุน 

         การใหคําแนะนําแกลูกคาในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย ถือเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมปกติดานกิจการนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย แตหากการใหคําแนะนําดังกลาวไดรับคาธรรมเนียมหรือมีคาตอบแทน รวมถึงการใหคําแนะนําตอสาธารณชนที่มิใช
ลูกคาถือเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

 
กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน 

         บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายในการขยายการใหบริการดานการเงินแกลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2549   เปนตนมา บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งสายงานวาณิชธนกิจ  เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา 
ดวยบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หนวยงานดังกลาวไดเขาเปนสมาชิกกับชมรมวาณิชธนกิจเมื่อวันที ่23 มกราคม 2550 และ
ไดรับความเห็นชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
ปจจุบัน บริษัทหลักทรพัยฯ มีทีมวาณิชธนกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณที่ครอบคลุมงานดานวานิชธนกิจทั้งหมด และพรอมที่
จะใหบริการแกลูกคาตั้งแตขนาดเล็ก ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ 

          บริษัทหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญในดานการบริการและการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง
การใหคําแนะนําอยางมืออาชีพ สอดคลองกับวัตถุประสงค และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา ซึ่งขอบเขตของงานดานที่ปรึกษา
ทางการเงินประกอบดวย 

- การเปนที่ปรึกษาในการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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- การเปนที่ปรึกษาในการออกตราสารหนี้และตราสารทุนผานตลาดเงินและตลาดทุน 
- การเปนที่ปรึกษาดานการควบรวมกิจการ 
- การเปนที่ปรึกษาในการประเมินมูลคากิจการ การปรับปรุงโครงสรางทุนและโครงสรางทางการเงิน 
- การเปนที่ปรึกษาในการจัดหาผูรวมทุน 
- การเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตางๆ  
- งานดานวาณิชธนกิจอื่นๆ  เชน  การเปนที่ปรึกษาในการปรับโครงสรางหนี ้  เปนตน  

 
กิจการจัดจําหนายหลักทรัพย 

         จากนโยบายที่ตองการใหการบริการดานการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทหลักทรัพยฯ จึงไดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จําหนายหลักทรัพย ซึ่งไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกลาวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 สงผลใหปจจุบัน สามารถ
ใหบริการในดานงานวาณิชธนกิจกับลูกคาไดอยางครบวงจรมากยิ่งขึ้น 

          จากการที่ บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายและวิสัยทัศนในการเปนบริษัทหลักทรัพยชั้นนํา มีบริการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการทุกความตองการของลูกคาได งานดานที่ปรึกษาทางการเงินและกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยจึงเปนบริการที่สําคัญ
อีกบริการหนึ่ง บริษัทหลักทรัพยฯ มีความตั้งใจในการใหบริการที่ดีที่สุด  เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา อันจะทําให มี
ฐานลูกคาที่กวางขวางมากขึ้น และสามารถสรางรายได ใหเพิ่มขึ้น ซึ่งทายที่สุดก็จะนํามาซึง่ผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุนตอไป 

 
กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

        บริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสามารถประกอบธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยไดเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และไดเริ่มดําเนินธุรกรรมอยางเปนทางการปลายป 2555 โดยลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ สามารถที่จะ
นําหลักทรัพยที่ปลอดภาระ มาใหยืมไดทั้งพอรตการลงทุนโดยลูกคาที่นําหลักทรัพยมาใหยืม จะมีรายไดจากคาธรรมเนียมในการ
ใหยืมหลักทรัพย ในสวนของลูกคาที่ทําการขอยืมหลักทรัพยตองจายคาธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย โดยบริษัทหลักทรัพยฯ 
ดําเนินการใหเกิดธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยดังนี ้

1.  บริษัทหลักทรัพยฯ ใหยืมหลักทรัพยกับลูกคา เพื่อใหลูกคาทําการขายชอรต โดยหลักทรัพยดังกลาวจะตองเปน
หลักทรัพยทีอ่นุญาตใหขายชอรตไดซึ่งปจจุบันเปนหลักทรัพย ใน SET100 และ ETF 

2.  ในปจจุบัน การขายชอรตสามารถกระทําผานบัญช ีCash เทานั้น ในอนาคตอันใกลจะสามารถทําการขายชอรตไดเพิ่ม
ในบัญช ีCash Balance และ Credit Balance 

3.  ผูยืมจะเสียคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยใหกับบริษัทหลักทรัพยฯ ผูใหยืมจะไดรับคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย
จากบริษัทหลักทรัพยฯ  

4.  สิทธิประโยชนจากการถือหลักทรัพยที่นํามาใหยืมยังคงเปนของผูใหยืม 
        บริษัทหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนใหลูกคาใชบริการยืมหลักทรัพยและใหยืมหลักทรัพย เพื่อการขายชอรต 

ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและใชในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนโดยเฉพาะในยามที่สภาวะการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ มีความผันผวน โดยมั่นใจวาธุรกิจการเปนตัวแทนการยืมและใหยืมหลักทรัพย จะเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดใหกับ 
บริษัทหลักทรัพยฯ ทั้งทางตรงและทางออม จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัท
หลักทรัพยฯ จึงมุงมั่นในการพัฒนาและกําหนดแผนงาน เพื่อขยายฐานนักลงทุนและพัฒนาโปรแกรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้นโดยกําหนดแผนงานสําหรับป 2558 ดังนี้ 
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1.  พัฒนาระบบ SBL  เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทบัญช ีCash Balance และ Credit Balance  เพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ  

2.  ขยายฐานลูกคาทั้งรายสถาบันและรายยอย ที่มีแนวโนมสนใจจะยืมและใหยืมหลักทรัพยมากยิ่งขึ้น  เชน  TSD โดย  
TSD มีแนวโนมที่จะยืมหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้น 

3.  พัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใช SBL  เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนของลูกคา  เชน  Derivative Warrants 
 

กิจการตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีบริการการซื้อขายหนวยลงทุน (Investment Unit) หรือกองทุนรวม (Mutual Fund) ของบริษัทจัดการ

กองทุนชั้นนําของประเทศ  เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจรของผูลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีเจาหนาที่การตลาดที่มี
ความรูและความเชี่ยวชาญสามารถใหคําปรึกษาดานการลงทุนในหนวยลงทุน 

   บริษัทหลักทรัพยฯ ไดรวบรวมกองทุนมากกวา 200 กองทุน  เพื่อใหผูลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการลงทุนไวครบทุกประเภท  เชน  การออมเงิน เพื่อสรางผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ การวางแผนภาษ ีเพื่อใชลดหยอน
ทางภาษ ีหรือการลงทุน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในอนาคต   เปนตน  

ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่บริษัทหลักทรัพยฯ เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ประกอบดวย 

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 
3.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จํากัด 
4.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด 
5.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟลลิป จํากัด 
6.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
7.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดีน จํากัด 
8.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
9.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงศร ีจํากัด 
10.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด 
11.  บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด 
12.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนดแอนดเฮาส จํากัด 
นอกจากนั้น บริษัทหลักทรัพยฯ ยังอยูระหวางการขยายการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนอื่นๆ  เพื่อเพิ่มทางเลือกในดานการลงทุนและ เพื่อการบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคาตอไป 
 
กิจการซื้อขายตราสารหนี ้ 
 บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายเพิ่มบริการทางการเงิน  เพื่อตอบสนองความตองการลงทุนของลูกคาใหครบถวน  และขยาย
ฐานลูกคาใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
 บริษัทหลักทรัพยฯ กําหนดขอบเขตการซื้อขายตราสารหนีใ้นระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป โดยไดเพิ่มปรมิาณการซื้อ
ขายตราสารหนี ้ ทั้งนี้  ลูกคาสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดบัความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือก
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ระยะเวลาการลงทนุตามที่ตนเองตองการได ซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจใหลกูคามากขึ้น รวมทั้งเปนการสงเสริมการซื้อขายตรา
สารหนี้ของตลาดตราสารหนี้ไทยใหมีสภาพคลองมากยิ่งขึ้น   

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ 

หลังการปรับ 
โครงสรางกิจการ 

กอนการปรับ 
โครงสรางกิจการ 

งบการเงินรวมของ 
บริษัท คันทรี ่กรุป 
โฮลดิ้งส จํากัด 
และบริษัทยอย 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 

รายได 

ลานบาท รอยละของ
รายไดรวม 

ลานบาท รอยละของ
รายไดรวม 

ลานบาท รอยละของ
รายไดรวม 

คานายหนา 1,024.70 64.02 1,695.68 81.96 1,269.68 78.60 
คาธรรมเนียมและบริการ 61.72 3.86 39.59 1.91 18.78 1.16 
กําไรจากเงินลงทุน 99.04 6.19 66.15 3.20 80.90 5.01 
กําไรจากตราสารอนุพันธ 3.16 0.20 19.72 0.95 20.81 1.29 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 60.41 3.77 86.42 4.18 50.79 3.14 
ดอกเบี้ยและเงินปนผล 68.29 4.27 90.96 4.40 85.10 5.27 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย 45.07 2.82 56.61 2.74 74.11 4.59 
รายไดอื่น 237.98 14.87 13.71 0.66 15.11 0.94 
รายไดรวม 1,600.37 100.00 2,068.84 100.00 1,615.28 100.00 

หมายเหต ุ                                      
- โปรดดูรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับนโยบายเงินลงทุนในหัวขอสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย ในหัวขอการวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

ความสามารถในการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธ ิ
 ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยฯ ตองดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไวไม
นอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ สามารถดํารง
อัตราสวนดังกลาวคิดเปนรอยละ 88.00 
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2.2  การตลาดและการแขงขัน 
นโยบายการตลาด 

ในสวนของบริษัทฯ นั้น จะลงทุนในการสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ เชน  การเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนหรือพันธมิตร
ทางธุรกิจ ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ เปนตน โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  
เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงานพรอมผลักดันใหบริษัทฯ มีผลประกอบการเปนกําไร เพื่อตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุน 

บริษัทหลักทรัพยฯ จะมุงเนนการเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่ดีที่สุดและครบวงจร รวมถึงรักษาสวนแบงการตลาดให
เติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานดังนี ้

- พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพยและระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธใหมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ  เพื่อรองรับ
ปริมาณการซื้อขายของลูกคา 

- เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและใหลูกคาสามารถเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสมและ
บริหารจัดการการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน เพื่อใหมีศักยภาพในการใหคําแนะนําในการลงทุนและรองรับการใหบริการแกลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงโครงสรางภายใน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายใหลูกคาไดรับบริการอยางเร็วที่สุด
และมีความยุงยากนอยที่สุด 

- ออกบูธและจัดสัมมนาใหความรูแกนักลงทุนและผูที่สนใจทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยเฉพาะเมื่อตลาด
หลักทรัพยฯ มีการออกผลิตภัณฑใหมๆ เชน  สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  เปนตน  เพื่อเปน
การกระตุนใหนักลงทุนหนาใหมเกิดความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย อันจะเปนการชวยขยายฐานลูกคาใหแกบริษัท
หลักทรัพยฯ และเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไวดวย 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการ ตลอดจนหา
มาตรการตางๆ ในการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ในระยะยาว 

 
ลักษณะลูกคา-การพึ่งพิงเจาหนาที่การตลาด  
 ลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ สวนใหญเปนกลุมลูกคาทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาที่เปนคนไทยและตางชาติ สวนลูกคานิติบุคคลที่
เปนสถาบันมีจํานวนไมมาก บริษัทหลักทรัพยฯ มิไดพึ่งพิงลูกคารายใหญรายใดรายหนึ่ง หรือเจาหนาที่การตลาดกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ   
ทั้งนี้  ในอนาคตมีแผนจะมุงเนนลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศมากขึ้น โดยวางเปาหมายวาภายใน 3 ปจะมีสัดสวนลูกคาสถาบันทั้ง
ในและตางประเทศเพิ่มเปนรอยละ 20  เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากคานายหนาที่ผันผวนตามบรรยากาศการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ โดยเบื้องตนบริษัทหลักทรัพยฯ จะเปดบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยในตางประเทศ เพื่อใชเปนชองทางใหกองทุนในไทยใช
ลงทุนในตลาดหุนตางประเทศ  เชน  ตลาดหุนยุโรป  เปนตน และยังเปนการเปดทางใหกองทุนตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ผานบริษัทหลักทรัพยฯ  นอกจากนี ้ยังเตรียมที่จะเขาไปลงทุนในธุรกิจหลักทรัพยหลังเปดเขตการคาเสรีอาเซียนในป 2558 อกีดวย  
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สัดสวนลูกคาในประเทศและตางประเทศ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ  มีสัดสวนลูกคาในประเทศและตางประเทศดังนี ้

มูลคาการซื้อขายแตละประเภทบัญชี 
 (บาท) ประเภทลูกคา ป 2557 จํานวนลูกคาทั้งหมด 

ที่ยังเปดบัญชีซื้อขายอยู 
จํานวนลูกคา Active 

(บัญชี) 
สัดสวน % 

จํานวนเงิน Equity  
(ลานบาท) 

TFEX  
(สัญญา) 

บัญชีเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ                                                            
37  

                                                
23  

                      
0.10  

       
158,557,877,722.00  

                          
80,800  

ลูกคาบุคคลธรรมดา – ไทย                                                    
64,295  

                                        
22,194  

                    
97.62  

                 
1,368,942,470,324.34  

                    
2,057,077  

ลูกคาบุคคลธรรมดา – ตางชาต ิ                                                      
1,418  

                                              
320  

                      
1.41  

                         
8,926,713,869.84  

    
-   

ลูกคานิติบุคคล – ไทย                                                          
136  

                                                
24  

                      
0.11  

                         
4,185,903,730.98  

           
-   

ลูกคานิติบุคคล – ตางชาต ิ                                                               
7  

                                                  
-   

                           
-   

                                              
-   

                                    
-   

ลูกคาสถาบัน – ในประเทศ                                                          
457  

                                              
172  

                      
0.76  

                       
46,207,778,844.39  

                                    
-   

ลูกคาสถาบัน – ตางประเทศ                                                            
43  

                                                   
3  

                      
0.01  

                             
107,371,928.65  

                                    
-   

รวม                                                    
66,393  

                                        
22,736  

                 
100.00  

                 
1,586,928,116,420.20  

                    
2,137,877  

*** หมายเหต ุจํานวนลูกคา รวมที่ปดบัญชีระหวางป 
 
สภาพการแขงขัน 
 นับจากที่มีการเปดเสรีอัตราคานายหนาเต็มรูปแบบในป 2555 การแขงขันของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพยยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากการปรับตัวลดลงของอัตราคานายหนา การโยกยายของเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน  และการเพิ่มจํานวน
ขึ้นของบริษัทหลักทรัพย  

อยางไรก็ตาม จากการแขงขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทหลักทรัพยจะตองพยายามสรางฐานรายไดใหม  เพื่อขยาย
ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย  หรือกําไรจากบัญชี
เงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย   เปนตน  
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             การตลาดและการแขงขัน 
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           ภาวะตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2557  
ในชวงครึ่งปแรกตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบทางการเมืองตอเนื่องมาจากปลายป 2556 สงผลให

ดัชนีมีการแกวงตัวผันผวนเล็กนอย แตจากทาทีที่สถานการณจะคลี่คลายไปในทางบวก จนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร และคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ตัดสินใจ ประกาศเขาควบคุมอํานาจปกครองประเทศในชวงเดือนพฤษภาคม  สงผลใหดัชนีสามารถไต
ระดับสูงขึ้นและสราง New high ในรอบ 1 ป ไดที่บริเวณ 1,602.21 จุด ซึ่งภายหลังจากที่ คสช. เขามาบริหารประเทศนั้น ก็ไดมีการออก
มาตรการ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวผานโครงการลงทุนภาครัฐ  เชน   โครงการที่อยูอาศัยดอกเบี้ยต่ํา โครงการรถไฟรางคู  โครงสราง
พื้นฐาน 3 ลานลานบาท และการอนุมัติงบประมาณป 2558 วงเงิน 2.57 ลานลานบาท ซึ่งเปนงบขาดดุล 2.5 แสนลานบาท ดังนั้น จึงมี
มุมมองวาภาวะเศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ําสุดไปแลวและจะฟนตัวขึ้นในชวงครึ่งปหลัง  

  นอกจากนี ้ตลาดหลักทรัพยฯ ยังไดรับผลบวกจาก Fund flow ตางชาติที่ไหลกลับเขาลงทุนในตลาดเกิดใหม Emerging market 
กลุม TIP (ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส) จากการทํา Carry trade เงินยูโร เพื่อเขาลงทุนในสินทรัพยที่ไดผลตอบแทนสูงขึ้นหลังจากที่ธนาคาร
กลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง รวมถึงออกมาตรการ LTRO วงเงิน 4 แสนลานยูโร เพื่อเพิ่มสภาพคลองและกระตุนเศรษฐกิจ อีกทั้งสง
สัญญาณเตรียมแผน QE ในอนาคตอีกดวย สงผลใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น และคาเงินยูโรออนคาลง ซึ่งหนุนตอดัชนีหุนไทยใหพุงทะยานขึ้น
อยางรอนแรง  

 
สําหรบัชวงครึ่งปหลัง ตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มเผชิญกับภาวะเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแตยังสามารถปรับตัวขึ้น โดยมีเหตุการณสําคัญทั้งใน

ประเทศและตางประเทศสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยฯไมวาจะเปนความกังวลตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลัง IMF ปรับลด
คาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกลง FED ไดยุติการเขาซื้อพันธบัตรในการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม แตยังคงนโยบาย
ดอกเบี้ยที่ต่ําใกลศูนยตอไปจนกวาขอมูลเศรษฐกิจสามารถยืนยันการฟนตัวไดตามเปาหมายของ FED เอง  ECB ลดดอกเบี้ยลงระดับ
ต่ําสุดเปนประวัติการณ ยืนยันถึงเศรษฐกิจยุโรปที่ไมคอยสูดีนัก ฯลฯ เหลานี้ สงผลใหสภาพตลาดการเงินโลกในครึ่งปหลังทวีความผัน
ผวนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ดัชนีตลาดหลกัทรัพยไทย  
ปดสิ้นป 2557 ที่ระดับ 1,497.67 จุด 
เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นป 2557  รอยละ 15.32   
คาสูงสุดของดัชนีฯ 1,602.21จุด  
คาต่ําสุดของดัชนีฯ 1,205.447 จุด 
มูลคาซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน 41,605 ลานบาท 
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                หลักทรัพยจดทะเบียนใหม 
ในป 2557 มีหลักทรัพยเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย mai จํานวน 46 บริษัท  

เพิ่มขึ้นมากกวาป 2556 ที่มีหลักทรัพยเขาจดทะเบียน 38 บริษัท     
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ตารางแสดงมูลคาซื้อ (ขาย) สุทธ ิรายป และรายเดือนในป 2557 ของนักลงทุนแตละประเภท 
                                                                                                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 

ป 
นักลงทนุ

สถาบัน 

บัญชีบริษัท

หลักทรัพย 

นักลงทนุ

ตางประเทศ 

นักลงทนุใน

ประเทศ 

 
      เดือน 

นักลงทนุ

สถาบัน 

บัญชีบริษัท

หลักทรัพย 

นักลงทนุ

ตางประเทศ 

นักลงทนุใน

ประเทศ 

2546 20,238 (665) (24,609) 5,036  มกราคม 3,475 (520) (13,665) 10,710 

2547 6,236 (3,146) 5,612 (8,702)  กุมภาพันธ 14,148 1,016 (21,377) 6,213 

2548 (51,204) (121) 118,542 (67,217)  มีนาคม (3,671) 2,635 14,254 (13,218) 

2549 (12,757) 1,084 83,446 (71,772)  เมษายน 3,130 (14) 15,872 (18,988) 

2550 3,764 (1,601) 55,018 (57,181)  พฤษภาคม 18,012 1,643 (35,760) 16,105 

2551 45,177 924 (162,346) 116,246  มิถุนายน 6,823 2,917 (357) (9,383) 

2552 (2,303) 1,388 38,231 (37,316)  กรกฎาคม (15,156) 1,457 13,766 (67) 

2553 (15,200) (449) 81,724 (66,075)  สิงหาคม 10,096 1,366 2,398 (13,860) 

2554 (29,149) 1,307 (5,119) 32,962  กันยายน (5,430) (513) 21,117 (15,173) 

2555 (24,302) 7,256 76,388 (59,342)  ตุลาคม 12,346 (3,893) (16,139) 7,687 

2556 108,163 (1,723) (193,911) 87,471  พฤศจิกายน 3,600 10,523 11,047 (25,169) 

2557 71,424 3,582 (36,584) (38,421)  ธันวาคม 24,052 (13,035) (27,739) 16,722 

      รวม 71,424 3,582 (36,584) (38,421) 

 

   มูลคาการซื้อขายรายกลุมนักลงทุน ป 2557 พบวากลุมนักลงทุนตางประเทศและกลุมนักลงทุนในประเทศ มียอดขายสุทธิ
ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน และเปน 2 กลุมที่มีการขายสุทธิเปนสวนใหญมาตลอดทั้งป ขณะที่นักลงทุนกลุมสถาบันและบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย เปนฝายซื้อสุทธิ  
 
             แนวโนมธุรกิจหลักทรัพยป 2558  
 สําหรับป 2558 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดประกาศกลยุทธหลักในป 2558 มุงขยายสินคาและบริการดวยคุณภาพและเปนสากล 
พรอมเพิ่มสภาพคลอง และพัฒนาระบบงานมุงสู Digital Exchange รองรับฐานธุรกิจใหม พรอมเดินหนาเปนผูนําการพัฒนารวมกับตลาด
ทุนในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub region : GMS) อยางตอเนื่อง   โดยในป 2558 นี้ จะเพิ่มมูลคาตลาดรวมจากหุน 
IPO อีก 2.5 แสนลานบาทและเพิ่มคุณภาพในทุกมิตใิหกับตลาดทุนไทย  เพื่อมุงไปสูการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน 
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ตารางสถิติตัวเลขที่สําคัญ 
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

GDP Growth  (ณ ราคาคงที่ป 2531) -2.3% 7.8% 0.1% 6.5%  2.9% 1% (f) 

Market Capitalization (Btm) 5,873,101 8,334,684 8,407,696 11,831,448 11,496,765 13,856,283 

Market Turnover (Btm) 4,338,479 6,937,890 7,040,457 7,615,637 11,777,210 10,193,179 

การซ้ือขายเฉลี่ยตอวัน (SET) 17,854 28,669 28,854 31,084 48,070 41,604 

ดัชนีตลาดปด (High) 751 1,049 1,144 1,397 1,643 1,600 

ดัชนีตลาดปด (Low) 411 685 855 1,036 1,275 1,224 

P/E (เทา) 25.56 15.35 12.07 18.25 14.60 17.81 

อัตราผลตอบแทนเงินปนผล 3.65 2.92 3.72 2.98 3.24 2.94 
Source: SET and บริษัทหลักทรัพยฯ  
Note:  Estimated figures and data at end of period 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพยฯ สวนใหญมาจากเงินทุนของตัวเอง 
 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก (Holdings Company) ดังนั้น ความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงจาก
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ซึ่งสามารถวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงวิธีการปองกันและลดความเสี่ยง โดยสรุปไดดังนี้ 

 
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
1. ความเสี่ยงจากการเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น 

เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเปนหลัก ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะ
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ที่บริษัทฯ ไปลงทุน การตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะไปลงทุนจึงมีความสําคัญมากตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัท คือบริษัทหลักทรัพยฯ และบริษัทรวม 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

หลังการปรับโครงสรางการถือหุน บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม และรับรูกําไรจากบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนใน
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกําไรจากบริษัทหลักทรัพยฯ ดวย หากบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดี ก็
จะสามารถสรางกําไรใหกับบริษัทฯ แตในทางกลับกันหากบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานลดลง ก็จะสงผล
กระทบโดยตรงตอบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต ดังนั้นที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจการเงินซึ่งมี
ศักยภาพที่สามารถเกื้อหนุนและเอือ้ประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเสี่ยงที่
ยอมรับได พรอมทั้งที่มีโอกาสในการเติบโต โดยธุรกิจอื่นๆ ที่จะลงทุนจะอยูในธุรกิจการเงิน หรือหากไมอยูในธุรกิจการเงิน เงินลงทุนในสวน
นี้จะมีขนาดไมเกินรอยละ 25 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

 
2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายงานการลงทุน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย โดยบริษัทฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนของเงินลงทุนตามที่คาดการณไว ซึ่งบริษัทฯ 
ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงจัดตั้งใหมีคณะกรรมการการลงทุนทําหนาที่กําหนดแนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ และแผนการลงทุน
โดยพิจารณาทบทวนนโยบาย และมาตรการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมสําหรับการลงทุนของบริษัทฯ ภายใตนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะการลงทุน  เพื่อกอประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไป
ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

 
3. ความเสี่ยงจากการที่ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการจายเงินปนผลของบริษัทที่บริษัทฯ เขาไป

ลงทุน 
เนื่องจากการจายเงินปนผลโดยบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ จะตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไมสามารถจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นหากบริษัทที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนไมสามารถจายเงินปนผล 
บริษัทฯ ก็จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดังนั้น ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับเงิน
ปนผลที่ไดรับจากบริษัทที่เขาไปลงทุน เนื่องจากเงินปนผลดังกลาวเปนรายไดหลักในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งจะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ
มีจุดแข็งตางๆ  เชน  ความสามารถในการแขงขัน และประสบการณอันยาวนานในอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น 
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จะสรางรายไดที่มั่นคงและมีผลทําใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีกําไรเติบโตตอเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดวาบริษัทหลักทรัพยฯ จะ
สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมดของตนซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องตามนโยบายการจายเงินปนผล ทําใหบริษัทฯ มี
รายได ผลกําไรสุทธิ และกําไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อยูในเกณฑที่สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ  เชนเดียวกัน 

 
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 

รายไดหลักของบริษัทหลักทรัพยฯ มาจากรายไดคานายหนา โดยในป 2554 -2556 รายไดคานายหนามีมูลคา 1,240.37 ลาน
บาท 1,269.68 ลานบาท และ 1,695.68 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 80.17 รอยละ 78.60 และรอยละ 81.96 ของรายไดรวม 
ตามลําดับ และ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 รายไดคานายหนามีมูลคา 1,024.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.54 ของรายไดรวม ซึ่ง
รายไดคานายหนามีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยในป 2553 ป 2554 ป 
2555 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันในตลาดหลักทรัพยฯ มีจํานวนเทากับ 28,669 ลานบาท 28,854 ลานบาท และ 31,084 
ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ในป 2556 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันในตลาดหลักทรัพยฯ เทากับ 48,070 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2555 ในอัตรารอยละ 48.81 เนื่องจากในป 2556 ปจจัยตางๆ ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ที่สงผลกระทบทํา
ใหตลาดหลักทรัพยฯ มีความผันผวนสูง โดยในระหวางป SET index ปรับเพิ่มขึ้นทําสถิติสูงสุดในรอบ 20 ป ที่ระดับ 1,643.43 จุด และมี
มูลคาซื้อขายหลักทรัพยสูงสุดนับตั้งแตตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการ โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีรายไดคานายหนาใน ป 2554 ป 2555 และ 
ป 2556 เปนเงิน 1,240 ลานบาท 1,270 ลานบาท และ 1,696 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยเฉลี่ยตอวันเทากับ 41,604.81 ลานบาท ลดลงจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยป 2556 คิดเปนรอยละ 13.45 เนื่องจาก
ในชวงครึ่งปแรกของป 2557 SET index มีการปรับลดลงต่ําถึงที่ระดับ 1,224.62 จุด โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีรายไดคานายหนาของป 
2557 เปนเงิน 1,024.70 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 ที ่1,695.68 ลานบาท 

ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดขึ้นไดดวยปจจัยหลายประการซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุม  เชน  
ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคอเมริกา และยุโรป ทั้งจากการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา การฟนตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศยุโรป เหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาทางการเมืองในประเทศ ซึ่ง
เหตุการณเหลานี้สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ และสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงปริมาณการระดมทุนและการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัทหลักทรัพยฯ  

อยางไรก็ตาม  เพื่อเปนการรองรับความผันผวนดังกลาว บริษัทหลักทรัพยฯ ไดขยายฐานรายไดไปยังธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น  เพื่อให
การดําเนินธุรกิจไมพึ่งพิงกับรายไดจากธุรกิจดานใดดานหนึ่ง  เชน  การใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพย การเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน การใหบริการธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) การเปนตัวแทนซื้อ
ขายหลักทรัพยในตางประเทศ และการบริการจัดจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Derivative Warrants)   เปนตน  

 
2.   ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีรายไดหลักมาจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณซื้อขายหลักทรัพยของ
ลูกคา ในระหวางป 2553 – 2555 ตลาดหลักทรัพยฯ กาวเขาสูการเปดเสรีคาคอมมิชชั่นอยางเต็มตัว ตามแผนพัฒนาตลาดทุนและนโยบาย
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในสวนของการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย การเปดเสรีคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย (คาคอมมิชชั่น) ซึ่งเปน
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มาตรการที่สําคัญที่ สํานักงาน ก.ล.ต. ไดดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยในป 2553 เปนปแรกที่ใชระบบคาคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได
และเปดเสรีเต็มที่ในป 2555 นับตั้งแตการประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพยแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553   เปนตนมา บริษัทหลักทรัพยฯ ตองเผชิญกับการแขงขันในดาน
ตางๆ นอกเหนือจากการแขงขันในดานอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย อาทิ การขยายสาขาของคูแขง เพื่อตอบสนองความ
สะดวกสบายของลูกคา การชิงสวนแบงการตลาดที่ทวีความรุนแรง ฯลฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จึงตองดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถมารวมงานกับบริษัท พรอมทั้งการเนนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขยายฐานลูกคาและสรางปริมาณการ
ซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปรับกลยุทธใหสามารถตอสูกับสภาวะการแขงขันในตลาดได 

  นอกจากนี้ การเปดเสรีดานเงินทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) ซึ่งจะทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงตลาดทุนของเหลาประเทศสมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศเขาดวยกัน ทําใหการลงทุนในตางประเทศในกลุมประเทศ  AEC สามารถ
กระทําไดงายและสะดวกมากขึ้น โดยในชวงแรกนั้นตลาดหลักทรัพยของประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และไทย จะรวมมือกันกอน ซึ่งคาดวา
จะทําใหเกิดการไหลเวียนของเงินทุนเปนปริมาณมาก ดังนั้นความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ ไดแก ความเสี่ยงจากการแขงขันระหวางบริษัท
หลักทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมไปถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินที่ใหบริการ และความตองการแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น อันเปนผลมาจากปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นทั้งจากนักลงทุนในประเทศ และภายนอกประเทศที่สนใจที่จะลงทุนใน
ประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยฯ ไดตระหนักถึงภาวะแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย และอัตราคาธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพยที่ลดลง จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคารายตางๆ โดยมุงเนนดวยบุคลากรที่มีความสามารถ โดย
จะเนนคัดเลือกรับบุคลากรที่มีประสบการณดานธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจใกลเคียง มีการจัดอบรมใหแกบุคลากรเปนประจําทุกป เพื่อ
พัฒนาความรูและความสามารถในการใหบริการตางๆ ไดดียิ่งขึ้นในกรณีที่มีผลิตภัณฑและบริการใหมแนะนําสูตลาด บริษัทหลักทรัพยฯ 
จะมีการจัดอบรมใหแกบุคลากรภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สงเสริมใหพนักงานพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นโดยการรวมฟง
สัมมนาและการทําการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ มีการสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอยาง
สม่ําเสมอโดยเฉพาะเจาหนาที่การตลาดผูบริหารจะมีการจัดประชุมกับเจาหนาที่การตลาดเปนประจําทุกเดือน เพื่อแจงที่ความ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหมๆ  ในอุตสาหกรรม เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของนักลงทุนและลูกคาไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนี ้
ยังมุงเนนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พรอมที่จะตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขยายฐานลูกคา การเพิ่ม
ปริมาณสาขา การเพิ่มคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งการควบคุมคาใชจายตางๆ  เพื่อสอดคลองกับการแขงขันดังกลาว โดยคาดวาจะสามารถ
รองรับความเสี่ยงจากการแขงขันของการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยได 

 
3.   ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลูกคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่ระงับการรับรูรายได
จํานวน 397.72 ลานบาทและ 398.00 ลานบาท ตามลําดับซึ่งหนี้ที่มีปญหาจํานวนดังกลาวนี้ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หลังจากหักมูลคาหลักประกันไวครบถวนแลว 

 โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย หรือผิดนัดชําระการวาง
หลักประกันของลูกคาโดยใหความสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือกลูกคา  เพื่อใหไดลูกคาที่มีคุณภาพและกําหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 
และวงเงินในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหเหมาะสมตามฐานะการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ สภาพคลองทางการเงิน 
และประสบการณการลงทุนของลูกคา อีกทั้งยังมีการทบทวนสถานะของลูกคา และควบคุมการใชวงเงินอยางใกลชิดรวมทั้งควบคุมดูแล
สัดสวนของมูลคาหลักประกันใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัด 
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ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดชําระเงิน บริษัทหลักทรัพยฯ จะดําเนินการหามซื้อหลักทรัพยเพิ่มเติม จนกวาจะมีการชําระราคาคาซื้อ
หลักทรัพยครบถวน และมีขั้นตอนการติดตามและการดําเนินการ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบดานชําระราคาและดานการตลาดจะรวมกัน
ติดตามการชําระราคาของลูกคา ซึ่งหากการชําระราคาไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด และหลังจากการติดตามไมไดผล
จะแจงใหสํานักกฎหมายของบรษิัทหลักทรัพยฯ ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป 

 
4.     ความเสี่ยงจากการโยกยายบัญชีของลูกคาไปยังบริษัทอื่นและการขยายฐานลูกคา 

ลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ สวนใหญเปนกลุมลูกคาทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันในประเทศและตางประเทศ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวนบัญชีลูกคาทั้งสิ้น 60,025  บัญชี โดยเปนจํานวนบัญชีที่ลูกคาทําการซื้อขาย2 จํานวน 25,027 
บัญชีและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนบัญชีลูกคาทั้งสิ้น 66,393 บัญชี โดยเปนจํานวนบัญชีที่ลูกคาทําการซื้อขาย1 จํานวน 
22,736 บัญช ีโดยบริษัทหลกัทรัพยฯ มีสัดสวนรายไดจากคานายหนาประมาณรอยละ 66.54   

 นอกจากนี้ ยังมีรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งจะชวยใหมีชองทางในการหารายไดเพิ่มขึ้น โดยไมตองพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจ
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพียงอยางเดียว อีกทั้ง ยังมีนโยบายการขยายฐานลูกคารายยอยออกไปสูกลุมเปาหมายใหมๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการพัฒนาทีมงานวิเคราะหหลักทรัพย และมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงสื่องานวิจัยและสื่อออนไลนตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ การสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาใหกับนักลงทุนทั่วไป และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใชงานไดงาย  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยในป 2557 มีการขยายตัวของจํานวนลูกคา
ที่ซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 0.4  

 
5.  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรดานการตลาดที่มีความรู ความชํานาญ อันเปนผลใหการแขงขัน
ในการวาจางผูแนะนําการลงทุนที่มีคุณสมบัติดังกลาวก็ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่ตลาดเอื้อตอการลงทุนและ
ปจจุบัน ซึ่งบุคลากรทีม่ีประสบการณและความชํานาญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีอยูจํากัด ทําใหเกิดการแยงชิงบุคลากรในสายงาน
ตางๆ  ทั้งนี้  หากมีการโยกยายบุคลากรที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพยฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของการดําเนินธุรกิจ
และผลการดําเนินงานได อยางไรก็ตาม บรษิัทหลักทรัพยฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดานบุคลากรทางการตลาด จึงสงเสริมใหมีสวัสดิการที่
ดีและใหความสําคัญกับการฝกอบรมใหแกพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ 

 
6. ความเสี่ยงดานการลงทุนในหลักทรัพย 

ความเสี่ยงดานการลงทุนในหลักทรัพย คือความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพยฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนของเงินลงทุนตามที่
คาดการณไว โดยตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงจัดตั้งใหมีคณะกรรมการการลงทุน ทําหนาที่กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธที่ชัดเจน โดยกําหนดสัดสวนการลงทุน ประเมินและควบคุมความเสียหายที่
อาจจะเกิดจากความเสี่ยงดานตลาด โดยมีการกําหนดเพดานความเสี่ยง ไดแก การกําหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได (Stop Loss limit) 
และมูลคาการลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได (Position Limit) เนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีความเสี่ยงต่ํา รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการลงทุนใหสอดคลองกับภาวการณในการลงทุนของตลาดหลักทรัพยฯ อยางสม่ําเสมอ 

 
 

                                                          
2บัญชีที่ลูกคาทําการซื้อขาย หมายถึง บัญชีที่ลูกคาทําการซื้อขายอยางนอย 1 ครั้งตอป 
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7. ความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 
ในการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจสวนการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยฯ มีความเสี่ยง

ในกรณีที่ไมสามารถจัดจําหนายหลักทรัพยไดหมดตามที่รับประกันการจัดจําหนายไว ซึ่งอาจเกิดจากนักลงทุนขาดความมั่นใจตอภาวะการ
ลงทุน ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพยฯ หรือเกิดจากการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยในจํานวนและราคาไม
เหมาะสม ทําใหตองรับหลักทรัพยที่เหลือเขาบัญชีและ ตองรับผลขาดทุน หากภายหลังหลักทรัพยดังกลาวต่ํากวาราคาที่บริษัทหลักทรัพยฯ 
ไดรับประกันการจัดจําหนายไว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทหลักทรัพยฯ จะทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของบริษัทผูออก
หลักทรัพยและความสนใจของผูลงทุนตอหลักทรัพยดังกลาวอยางระมัดระวัง  ทั้งนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดจําหนายหลักทรัพย 
(Underwriting Committee)  เพื่อทําหนาที่พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมการจัดจําหนายและการรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาว 

 
8.  ความเสี่ยงจากการใหกูยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพยฯ อาจมีความเสี่ยงจากการใหกูยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพยในกรณีที่มูลคาของหลักประกันลดลงต่ํากวายอดหนี้ที่มี
อยู และลูกคาผิดนัดชําระหลักประกัน ซึ่งไดตระหนักถึงประเด็นดังกลาวจึงกําหนดใหลูกคาในระบบบัญชี Credit Balance ตองดํารง
สัดสวนของหลักประกันเทียบกับยอดหนี ้(Maintenance Margin) ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแล และ บริษัทหลักทรัพยฯ 
ทั้งนี้  หากสัดสวนดังกลาวตกลงต่ํากวาอัตราที่กําหนดบริษัทหลักทรัพยฯ มีขั้นตอนการ Call Margin การ Intraday Force Margin  และ
การ Force Margin ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม ราคาหลักทรัพยอาจมีการเคลื่อนไหวรุนแรงจนมีผลทําใหสัดสวนของหลักประกันเทียบกับยอดหนี ้(Maintenance 
Margin) ปรับลดลงอยางรวดเร็ว บริษัทหลักทรัพยฯ จึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในการคัดเลือกหลักทรัพย และกําหนด
หลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ของหลักทรัพยในระบบบัญชี Credit Balance อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและลูกคาเปน
หลัก  นอกจากนี ้ยังกําหนดเพดานการใหกูยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพยทั้งแบบรายหลักทรัพยและวงเงินรวม เพื่อเปนการควบคุมความเสี่ยงที่
รัดกุมอีกดวย 

ในชวงที่ผานมา ยอดลูกหนี้เงินกูยืม เพื่อซื้อหลักทรัพยมีความผันผวนอยางตอเนื่องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 
2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลคาเทากับ 514.59 ลานบาท 1,271.64 ลานบาท 597.71 ลานบาท และ 633.56  ลานบาท 
ตามลําดับ 
 
9.  ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ บริษัทหลักทรัพยฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหุนอางอิงที่
เปนผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ มีแนวโนมหรือทิศทางในลักษณะที่จะทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ มีสถานะ In-the-money 
อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยฯ มีกลยุทธในการปองกันความเสี่ยง (Hedging Strategy) ดังนี้ 

กอนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ แตละรุนบริษัทหลักทรัพยฯ ไดนําแบบจําลอง Ito Simulation มาใชคํานวณชวง
ราคาของหุนอางอิงที่คาดวาจะเปนไปไดในอนาคต และนําผลที่ไดมากําหนดลักษณะใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ไดแก ราคาใชสิทธิอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ในแตละรุน   เปนตน  

 
การบริหารความเสี่ยงโดยใช Dynamic Delta Hedging 
หลักจาก บริษัทหลักทรัพยฯ ไดขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธออกไปแลว บริษัทหลักทรัพยฯ จะใชการบริหารความเสี่ยงโดยวิธี 

Dynamic Delta Neutral ซึ่งจะทําใหความเสี่ยงทางดานการผันผวนของราคาใหเขาใกล 0 มากที่สุด กลาวคือ หากราคาหุนอางอิงมีการ
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ปรับตัวขึ้นหรือลงแลว จนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ประเภทสิทธิในการซื้อ  (Call Warrant) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) มีแนวโนมหรือทิศทางในลักษณะทีจ่ะทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ มีสถานะ In-the-money จะ
มีการบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อหรือขายหุนอางอิง (ขึ้นอยูกบัประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ) ในสัดสวนที่เหมาะสมซึ่งสามารถ
คํานวณไดจาก Delta Neutral ซึ่งเปนสูตรคํานวณที่มีประสิทธิภาพ ใชกันอยางแพรหลายและอางอิงตามหลักสากล ตัวอยาง เชน ในกรณีที่
ไดทําการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) หากหุนอางอิงมีราคาสูงขึ้น บริษัทหลักทรัพยฯ มี
ความเสี่ยงที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะมีการใชสิทธิในอนาคต จึงตองคํานวณ Delta  เพื่อหาปริมาณหุนอางอิงที่เหมาะสมที่
บริษัทหลักทรัพยฯ ตองซื้อหุน เพื่อบริหารความเสี่ยง ณ ราคาหุนอางอิงนั้นๆ ในทางตรงกันขาม หากราคาหุนอางอิงมีการปรับลง ก็จะทํา
การขายหุนตามจํานวนที่คํานวณไดจาก Delta 

อยางไรก็ดี เพื่อใหมีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทหลักทรัพยฯ จะใชการบริหารความเสี่ยงแบบตลอดเวลา (Real time) ซึ่งจะทําให
ตองซื้อหรือขายหุนอางอิง เพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงตลอดเวลา สงผลใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หุนอางอิงต่ํา 
 
10.   ความเสี่ยงจากธุรกิจตัวแทนซื้อขายลวงหนา 

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพยฯ มีความเสี่ยงจากการที่เงินหลักประกันของลูกคาที่วางไวอาจไม
เพียงพอที่จะชําระหนี้กับสํานักหักบัญชี อันเนื่องมาจากลูกคาขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ดังนั้น เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกคาที่มีความรู มีประสบการณการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาตาม
เกณฑที่กําหนด และพิจารณาวงเงินใหเหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา และกําหนดใหลูกคาตองวาง
หลักประกันเปนเงินสดกอนการสงคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพยฯ จัดใหมีการทบทวนวงเงินอยางสม่ําเสมอ และ
คอยติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาอยางใกลชิด รวมถึงการควบคุมความเพียงพอของหลักประกันใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดโดยเครงครัด  เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจํานวนมากในบัญชีลูกคา รวมถึงการบังคับปดฐานะสัญญา หาก
ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทหลักทรัพยฯ  
 
11. ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณฉุกเฉิน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสํานักงานสาขา
และผูใชบริการ โดยไดมีการวางแผนการปองกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย และไดจัดใหมีการทําประกันภัยซึ่งคุมครองความเสียหาย
อันเกิดจากภัยตางๆ รวมทั้งภัยธรรมชาต ิอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยปจจุบันมีวงเงินคุมครองรวมกันกวา 352 ลานบาท 

 ทั้งนี้  ในชวงที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน อาทิ การเกิดอุทกภัยในปลายป 2554 ที่ผานมา สํานักงานสาขาบางแหงที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไมสามารถเปดใหบริการได บริษัทหลักทรัพยฯ จึงไดดําเนินการตามแผนสํารองฉุกเฉิน (Business Continuity 
Plan) ที่ไดกําหนดไว จึงทําใหยังคงสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางตอเนื่องแมมีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่อาจทําใหการดําเนิน
ธุรกิจตองหยุดชะงัก อีกทัง้มีการทบทวนแผนสํารองฉุกเฉินทุกป 
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4. สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
4.1  สนิทรพัยถาวรหลัก ของบรษิทัฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ มีสินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจจํานวน 152,381,479 บาท 
ดังนี้ 

 
4.1.1 สนิทรัพยถาวรของบริษัทฯ  
               ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มสีนิทรพัยที่ใชในการประกอบธุรกจิจํานวน 121,946 บาท ดังนี้ 

 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาตามบัญช ี
(บาท) ภาระผูกพัน 

เครื่องตกแตง และอุปกรณ สํานักงาน เปนเจาของ 121,946 - ไมม ี- 

 
4.1.2 สินทรัพยถาวรของบริษัทหลักทรัพยฯ 
             ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มีสนิทรพัยที่ใชในการประกอบธุรกจิจํานวน 152,259,533 บาท ดังนี้ 
 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาตามบัญชี (บาท) ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ต้ังอยูเลขที ่154/14 - 16 ถนนพังงา         
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
 
ต้ังอยูเลขที ่500/1-3 ถนนประสานไมตร ี 
ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100 
 
ต้ังอยูเลขที ่228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
เปนเจาของ 

 
 

เปนเจาของ 
 
 

เปนเจาของ 
 

 
11,700,492 

 
 

9,620,827 
 
 

12,038,331 

 
- ไมมี - 

 
 

- ไมมี - 
 
 

- ไมมี - 

อาคาร 
ต้ังอยูเลขที ่50/147 - 155 อาคารฮิลดไซดพลาซา
แอนดคอนโดเทล ชั้น 4 ถนนหวยแกว  
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 
เปนเจาของ 

 
2 

 
- ไมมี - 

สวนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตง และอุปกรณ 
สํานักงาน 

เปนเจาของ 117,119,080 - ไมม ี- 

ยานพาหนะ เปนเจาของ 18 - ไมมี - 

ยานพาหนะ - สัญญาเชาการเงิน  
                     

ผูครอบครอง 1,434,629 ระยะเวลาผอนชําระ
คงเหลือ 10 เดือน 

สวนปรับปรุงอาคารระหวางกอสราง                    - 346,154 - ไมมี - 
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําสัญญาเชาอาคาร  เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา ดังมี
รายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 

สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา ระยะเวลาเชา
คงเหลือ ภาระผูกพัน 

เลขที ่132 (อาคารสินธร 1) ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ชั้น 2    1 ป 1 เดือน          

ชั้น 3    1 ป 1 เดือน 
ชั้น 9    1 ป 1 เดือน 

- ชั้น 2 ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด        
ถูกยึดเงินประกัน 5,088,000 บาท 
- ชั้น 3  ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 753,600 บาท 
- ชั้น 9  ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 1,954,800 บาท 

เลขที ่1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพราว ชั้น 11 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900  1 ป 9 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 

กําหนดถูกยึดเงินประกัน 184,963.68บาท 
เลขที ่275 อาคารเดอะมอลล สาขาบางแค ชั้น 6  
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

2 เดือน  ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 330,786 บาท 

เลขที ่30/39 - 50 อาคารเดอะมอลล สาขางามวงศวาน  
ชั้น12 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุร ี11000 

4 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 335,540บาท 

เลขที ่1293 อาคารคารฟูร สาขาสําโรง ชั้น 2 หมู 4 ถนน
สุขุมวิท ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

1 ป 10 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 218,820 บาท 

เลขที ่7/129 - 221 หองเลขที ่2604A อาคารสํานักงาน
ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา ชั้น 6  
ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700 

 2 ป 3 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 155,294.10บาท 

408/59 อาคารบานพหลโยธินพลาซา หองเลขที ่412/44-
45 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

ปดทําการสาขา 
20 กันยายน 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 215,176.50บาท 

เลขที ่191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น19 หอง C  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  8 เดือน ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง

ชําระคาเชาจนครบสัญญา 

เลขที ่191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น14 หอง A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ปดทําการสาขา 
23 กุมภาพันธ 2557 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา 
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เลขที ่191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น12 หอง D  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ปดทําการสาขา 
28 กรกฎาคม 2557 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา 

เลขที ่ 999/9 อาคารสํานักงานด ิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด หองเลขที ่เอ็มเอช 2807 ชั้น 28  
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

ปดทําการสาขา 
15 พฤษภาคม 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน  
464,846.40 บาท 
 

เลขที ่540 อาคารเมอรคิวรี ่ชั้น 14 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ปดทําการสาขา 
6 สิงหาคม 2557 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา และยึดเงิน
ประกัน 881,320.80 บาท 

เลขที ่101/549 มบ.ชลลดาบางบัวทอง ถนนบางกรวยไทร
นอย ตําบลโสนลอย อําเภอบางบวัทอง  
จังหวัดนนทบุร ี11110 

ปดทําการสาขา 
23 กุมภาพันธ 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด 
ถูกยึดเงินประกัน 45,600 บาท 
 

เลขที1่093/73 อาคารเซ็นทรัลซิตี ้ทาวเวอร ชั้น 14 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 9 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด 
ถูกยดึเงินประกัน 231,807.60 บาท 
 

เลขที ่99, 99/9  หมูที ่2  ถนนแจงวัฒนะ  
ตําบลบางตลาด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี 11 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกัน 197,867.85 บาท 

เลขที ่591/5 - 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 1 ป 7 เดือน 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกัน 200,000 บาท 
 

เลขที ่919/112 หมูที ่10 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 60000 2 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่3/5 ถนนชายกวาน ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 56000 5 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่2/9-10 อาคารนครพงิคคอนโดมเินยีม ชั้นที่ 1  
ถนนราชพฤกษ ตําบลชางเผอืก อาํเภอเมอืงเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50200 

8 เดือน 
 

- ไมมี – 
 

เลขที ่224/1 ชั้นที ่1 และ 2 หมู 2 ตําบลแมเหียะ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

ปดทําการสาขา 
28 กรกฎาคม 2557 

 
- ไมมี – 

 
เลขที ่12/5 ถนนมุกดา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน 51000 8  เดือน  

- ไมมี – 
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เลขที ่200 ศูนยการคาจุลดิศหาดใหญพลาซา ชั้น 4  
ถนนนิพัทธอุทิศ 3 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 2 ป 3 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่62, 64, 66, 68 ซอยวันดโีฆษิตกุลพร  
ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

7 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่59/5 - 7 ถนนหวยยอด ตําบลทับเที่ยง  
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  2 ป 4 เดือน ไมสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดจนกวา

จะหมดสัญญา 
เลขที ่467 ถนนไทรบุร ีตําบลบอยาง อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000 2 ป 5 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่29 อาคารลีการเดนสพลาซา ชั้นที ่6 หอง 607 
ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 ปดทําการสาขา 

28 กุมภาพันธ 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกัน  

- 675,000 บาท  
- 149,400 บาท 

(ยกเลิกสัญญาเชา 28 กุมภาพันธ  2557) 
เลขที ่1/9 ถนนทวีสินคา ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร 86000 

10 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่7/8  ถนนศิริรัฐ  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 32000 

7 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่1036, 1036/1 - 4 ถนนวันลูกเสือ  
ตําบลเมอืงใต อาํเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

2 ป 7 เดือน 
ไมสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดจนกวา
จะหมดสัญญา ถาบอกเลิกจะถูกยึดเงิน
ประกัน 70,000 บาท 

เลขที ่232/6 อาคารอุดรโฟนเทค ชั้น 2 ถนนอุดรดุษฎ ี 
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี41000 11 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่238/8 โครงการโอโซนวิลเลจ หองเลขที ่I7-I9 ชั้น2 ถ.
เทพารักษ ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000  โทรศัพท 
0-4333-4755 โทรสาร 0-4323-8322 

1 ป 2 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่166/1 - 2 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 1 ป 4 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกัน 100,000 บาท 
เลขที ่1242/2 สํานักงานเดอะมอลลนครราชสีมา ชั้นที่ 6 
หอง เอ 3 ถนนมติรภาพ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปดทําการสาขา 
28 กรกฎาคม 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยดึ
เงินประกัน 414,982.80 บาท 
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เลขที ่512/8 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธาน ี34000 11 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่8/47 - 48 ถนนปลัดเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย 31000  3 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่399 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไรสม อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000 2 ป 6 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่99 ถนนพิพิธปราสาท ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอ
เมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000  1 ป - ไมมี - 

เลขที ่321 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุร ี71000 

กําลังดําเนินการตอ
สัญญา 3 เดือนแลว - ไมมี - 

เลขที ่591/19 ถนนพหลโยธิน ตําบลปากเพรียว อําเภอ
เมือง จังหวัดสระบุร ี18000 2 ป 8 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่115 อาคารสตารพลาซา ชั้น 1 ซอยศูนยการคาสาย 
5  ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 21000 

2 ป 5 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่3/222 หมู 6  ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ  
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี 20150 

2 ป 11 เดือน - ไมมี - 

เลขที ่838/1ก-838/1ข ถนนชัยชนะ ตําบลบางปลาสรอย  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี20000 (ที่อยูปจจุบัน) 

 
1 ป  

ถาบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใดๆ หาก
พบวาทรัพยสินที่เชาไมเสียหาย ยินยอมคืน
เงินประกัน 300,000 บาทถวน 

เลขที ่99/49 - 50 ถนนทรงพล ตําบลบานโปง  
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี70110 3 เดือน ไมสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดกอนวันที ่

31 มีนาคม 2558 

ธนาคาร CIMB ไทย ชั้น 2 เลขที ่16 ถนนศรีโสธรตัดใหม  
ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 8 เดือน 

 
- ไมมี – 

 
อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ   เลขที ่57  หองเลขที ่
1607บี-1608 ชั้น 16 ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 
จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 

 8 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกัน 715,875 บาท  
 

อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  เลขที ่195 หองเลขที ่1406 ชั้น 14 
ทาวเวอร 3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด 10 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกัน 358,551.90 บาท  
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กรุงเทพฯ 10120  

อาคารมนูญผล 1 เลขที ่2884 ชั้น 6  ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 1 ป 8 เดือน 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกัน 154,200 บาท  
 

 
4.2  ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนของ บริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพยฯ 
        วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ มีสินทรัพยไมมีตวัตนจํานวน 98,225,958 บาท ดังนี้ 
 
       4.2.1  สนิทรพัยไมมตีัวตนของบริษัทฯ  
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 ไมมีสินทรัพยไมมีตัวตน 
 
         4.2.2  สนิทรพัยไมมตีัวตนของบรษิัทยอย 
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ 

ประเภท ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาตามบัญช ี(บาท) 

คาธรรมเนียมการใชระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา - 4 

โปรแกรมคอมพิวเตอร - 76,045,784 

ใบอนุญาตหลักทรัพย - 2,657,500 

คาสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา - 15,945,000 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง - 3,577,670 

 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยซึ่งมีศักยภาพที่สามารถเกื้อหนุนและเอื้อ
ประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได พรอมทั้งที่มีโอกาสในการ
เติบโต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยบริษัทฯ 
จะควบคุมดูแลบริษัทยอยดวยการสงกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเขาไปเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน และบริษัทฯ ควร
มีสิทธิคัดคาน (Veto Right) ในเรื่องที่สําคัญๆ ที่จะดําเนินการโดยบริษัทยอยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกลาวจะตองผานการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ กอน และในกรณีที่เปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอีกดวย 
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นโยบายการระงับรับรูรายได  
บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาตามเกณฑคง

คาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทหลักทรัพยฯ จะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตาม
เกณฑคงคาง 

กรณีดังตอไปนี้ ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย 
1. ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี ้
2. ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
3. ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่

บริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
4. ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา 
5. ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 

 
นโยบายการตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  
 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละรายและลูกหนี้โดยรวม ซึ่งการ
ประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักประกันที่ใชค้ําประกัน บริษัทหลักทรัพยฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน   ทั้งนี้  ยังได
ปฏิบัติการจัดชั้นหนี้ตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที ่15 กุมภาพันธ 2544 เรื่องการจัดทําบัญชีสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งสรุป
ไดดังนี้ 

1. มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 
1.1 มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจาก

บัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 
1.2 มูลหนี้สวนทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําสัญญาปลดหนี้ให 

2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึงมูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหนี ้ซึ่งเขาลักษณะดังนี ้
2.1 ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อื่นที่มีมูลคาหลักประกันต่ํากวามูลหนี ้
2.2 ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
2.3 ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเปนไปไดคอนขาง

แนทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ จะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
3. มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึงมูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหนี ้ที่เขาลักษณะตามขอ 2 

 บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายในการตัดจําหนายมูลหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการดังกลาว และจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในอัตราไมต่ํากวารอยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ มีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 355.83 ลานบาท 
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นโยบายการตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาและการดอยคาของเงินลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาและการดอยคาของเงินลงทุนโดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

             เงินลงทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไว เพื่อคา แสดงในมูลคายุติธรรม บริษัทหลักทรัพยฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลง
จากการวัดมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทหลักทรัพยฯ ตั้งใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว เพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบ
กําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาว แสดงเปนองคประกอบ
อื่นของสวนของเจาของในสวนของเจาของ ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อมีการจําหนายเงิน
ลงทุนจะตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในสวนของเจาของโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถาม)ี 
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในกองทุนปดคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน มูลคา
ยุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย 

บริษัทหลักทรัพยฯ บันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถาม)ี ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกวาราคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน 
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5.   โครงการในอนาคต 
หลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เปนที่เรียบรอยแลวบริษัทฯ มีโครงการใน

อนาคตดังตอไปนี้ 
1. การใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถอืหุนของผูถือหุน 
2. การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยตามโครงการ CGH-ESOP 1 
3. การโอนสายงานลงทุน และรับโอนบุคลากรของสายงานลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปเปนหนวยงานของบริษัทฯ และ 
4. การซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ถืออยูในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

(“MFC”) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทหลักทรัพยฯ 
โดยรายละเอียดของแตละโครงการมีดังนี ้

 
1. การใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 เพื่อเปนการจูงใจและเปนการตอบแทนแกผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ในการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการในครั้งนี้
ผูถือหุนที่ทําการแลกหุนตามแผนการปรับโครงสรางจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือ
หุนแตละรายถืออยูในบริษัทโฮลดิ้งสในอัตราสวน 3 หุนสามัญของบริษัทฯ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา ซึ่งเศษที่หารไม
ลงตัวจะปดทิ้ง โดยอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน โดยรายละเอียดเบื้องตนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 

 
ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  
ชนิด : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไมเกิน 863,247,828 หนวย 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท (ศูนยบาท) 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวรองรับ : 863,247,828  หุนซึ่งคิดเปนรอยละ 33.33 ของหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้ งหมดของบริษัทฯ  กรณีมีผู ถือหุนของบริษัท
หลักทรัพยฯ ทุกรายมาเสนอขายหุนสามัญของบริษัท
หลักทรัพยฯ ใหแกบริษัทฯ (2,589,743,484 หุน) 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกบุคคลที่นําหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ มาแลกกับ
หุนของบริษัทฯ ในขั้นตอนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 863,247,828 หนวย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามรายชื่อผูถือหุนซึ่งปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย โดย
บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในอัตราสวน 3 
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(สาม) หุนสามัญของบริษัทฯ ตอ 1 (หนึ่ง) หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา ซึ่งเศษที่หารไมลงตัวจะปดทิ้ง 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิตามที่จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : ราคาการใชสิทธิตอหุนเทากับ 1.80 บาท 
ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ไดตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรจากบริษัทฯ เปน
ครั้งแรกไดในระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทํา
การสุดทายของเดือน พฤษภาคม 2558 และใชสิทธิครั้งตอๆ 
ไปได ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทําการ
สุดทายของทุกเดือนที่ 6 (หก) นับจากวันใชสิทธิครั้งกอน
หนา ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธินับแตวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (โดยคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารจะเปนผูกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรก) ยกเวนวันใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย ซึ่งจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
กําหนด 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนด
ใชสิทธิครั้งสุดทาย”) ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย
ตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิครั้ง
สุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดใช
สิทธิครั้งสุดทายดังกลาว 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะยื่นคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ 

: บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้เขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ ที่จําเปนและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย 
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2. การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาตาม
โครงการ CGH-ESOP 1 
หลังการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการสําเร็จแลว บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หลังบริษัทหลักทรัพยฯ ไดยกเลิกโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามแผนปรับโครงสรางของ บริษัท
หลักทรัพยฯ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัทหลักทรัพยฯ ทั้งนี้  ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทําการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามโครงการ CGH-ESOP 1 ซึ่งมีรายละเอียด ขอกําหนด และเงื่อนไขของ
โครงการแตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ในบางเรื่อง  เชน การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิตอหุน และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  เปนตน อยางไรก็ตามไมมีผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย คนใดที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดโดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสรางแลวเสร็จ  ทั้งนี้ รางของรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสรางแลวเสร็จ สามารถสรุปไดดังนี ้

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  
ชนิด : ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 600,000,000 หนวย 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท (ศูนยบาท) 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวนหุนสามัญที่ออก เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิ 

: 600,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทซึ่งคิดเปนรอยละ  
23.17 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายใต
สมมุติฐานวาบริษัทฯ ทําการปรับโครงสรางกิจการตามแผนการปรับ
โครงสรางกิจการสําเร็จลุลวงและมีผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ทุก
รายตอบรับคําเสนอซื้อตามการปรับโครงสรางในครั้งนี)้ 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือ ที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ  ซึ่งมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่
ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ณ วันจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิในแตละครั้ง  ทั้งนี้  ภายใตกฎเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ โดยไมผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 
ดังนี้ 
(1)  จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 200,000,000 หนวย
ใหแกกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
(2) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 368,427,000 หนวย
ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
(3) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 31,573,000 หนวย  เพื่อ
รองรับสําหรับการจัดสรรใหแกกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในอนาคต 
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 ทั้งนี้  มอบหมายใหคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
เปนผูพิจารณาจัดสรร (โดยขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน) โดยตองดําเนินการจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 
1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวและจํานวนที่จัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอยของแตละรายตองไมเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้  ในการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (ไมวาจะเปนการจัดสรรเมื่อใด)  ภายใน
ระยะเวลา 1 ปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุใบสําคัญแสดงสิทธิจะเทากับอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังเหลืออยูตามโครงการ CGH-ESOP1 

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุนเวนแตกรณีมีการ
ปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดใน
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : ราคาการใชสิทธิตอหุนเทากับ 1.80 บาท 
วันออกและวันเสนอขาย : บริษัทฯ จะตองเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปนับแตวันที่ที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท อนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตอไป 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได
ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรจากบริษัทฯ ตอเมื่อครบระยะเวลา 6 
(หก) เดือนนับจากวันที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว โดยกําหนดการใชสิทธิทุก 6 (หก) เดือน ระหวางเวลา 
9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม และ
เดือนกันยายน  ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธินับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (โดยคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารจะเปนผูกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรก) ยกเวนการแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิ
ภายในเวลา 15 วันทําการกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งวันกําหนดใช
สิทธิวันใชสิทธิวันสุดทายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบกําหนด 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดใช
สิทธิครั้งสุดทาย”) ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับ
วันหยุดของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว
เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว 
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 ทั้งนี้  คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารอาจกําหนดให
ระยะเวลาการใชสิทธิภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดกอนครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิได ในกรณีที่มีเหตุการณบาง
ประการเกิดขึ้น อาท ิการพนสภาพการจาง   เปนตน  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ ไมมีความประสงคจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตจะนําหุนสามัญจากการใช
สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ตลาดรองของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิด
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 หมายเหต ุ: เนื่องจากโครงการ CGH-ESOP 1 มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในบางเรื่อง  เชน  ราคาการใชสิทธิตอหุน และรายชื่อคณะกรรมการ
และพนักงานที่ไดรับการจัดสรร ทําใหมีรายละเอียดแตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ของบริษัทหลักทรัพยฯ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลัง
การปรับโครงสรางแลวเสร็จ 

 
3. การโอนสายงานลงทุน และรับโอนบคุลากรของสายงานลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปเปนหนวยงานของบริษัทฯ  

       หลังจากปรับโครงสรางเปนผลสําเร็จ หุนสามัญของบริษัทฯ  ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวบริษัทหลักทรัพยฯ จะ
โอนสายงานลงทุนใหแกบริษัทฯ  เพื่อปองกันและจํากัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกตางกันระหวางธุรกิจการเปนตัวแทน (Agency 
Business) กับธุรกิจลงทุนดวยเงินทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ (Principal Business) เนื่องจากธุรกิจการเปนตัวแทน (Agency Business) 
เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุน เพื่อการใหบริการลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งมีหนวยงานกํากับดูแลเปนผูกําหนดมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นวาบริษัทหลักทรัพยฯ จะสามารถทําหนาที่การเปนตัวกลางไดอยางเหมาะสม ความเสี่ยงทางการเงินในการทําธุรกิจการเปนตัวแทน
มีคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ลงทุนดวยเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ เอง หากบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการประเมินคุณภาพของลูกคาอยางรัดกุม โดยทรัพยากรหลักในการทําธุรกิจอยูที่บุคลากรที่ตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตลอดจนการบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา ในขณะที่ธุรกิจลงทุน (Principal Business) เปนการใชเงินทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ 
เองเพื่อลงทุน ซึ่งอาจมีความผันผวนเรื่องผลตอบแทน อันอาจเปนผลมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกของกิจการที่บริษัทหลักทรัพยฯ 
เขาไปลงทุน จึงเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจการเปนตัวแทนมาก 

การแยกธุรกิจลงทุนและธุรกิจการเปนตัวแทนออกจากกัน เปนการแบงแยกความเสี่ยงทางการเงินของสองธุรกิจออกจากกัน  
นอกจากนี ้การแบงแยกการรายงานฐานะการเงินที่แยกจากกันโดยชัดเจนจะสงผลใหผูถือหุนของทั้งสองบริษัทและบุคคลภายนอกสามารถ
วิเคราะห ติดตาม วัดผลฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 ทั้งนี้  สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งรวมถึงการเปนผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) จะยังคงอยูภายใต
การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ หลังจากการปรับโครงสรางธุรกิจแลว เนื่องจากมีลักษณะของธุรกรรมบางประการที่ตองพึ่งพิง
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตาม แผนปรับโครงสรางไดระบุวาโครงสรางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตตามความ
เหมาะสมยกเวนสวนงานที่ตองพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งจะยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ภายหลังการปรับโครงสรางธุรกจิครั้งนี้ 
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สําหรับการโอนสายงานลงทุนนั้น บริษัทหลักทรัพยฯ จะไมโอนหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ที่ถืออยูเดิมกอนการปรับโครงสรางไปที่บริษัทฯ โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะทยอยจําหนายหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุน
ออกไป หรือถือไวทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ จนกวาจะครบกําหนดอายุของหลักทรัพยนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข ขอบเขตและชวงเวลาที่เหมาะสมในการรับโอนสายงานลงทุน
และรับโอนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการดําเนินธุรกิจลงทุนไปเปนหนวยงานของบรษิัทฯ ตอไป 

        บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการลงทุนของสายงานลงทุนของบริษัทฯ ไว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หลักเกณฑการลงทุน 

1 การจัดสรรเงินลงทุน 
1.1.  ลงทุนไดไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดสรรวงเงินตามประเภทของการลงทุนทั้งในบัญช ี

เพื่อคา (Trading portfolio) และบัญชี เพื่อการลงทุน (Investment portfolio)โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบัญชี เพื่อคาที่
รอยละ 40 ถึงรอยละ 60 และมีสัดสวนเงินลงทุนในบัญช ีเพื่อการลงทุนที่รอยละ 40 ถึงรอยละ 60 

1.2.   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน กําหนดใหการลงทุนสําหรับบัญชี เพื่อการลงทุนประเภทการลงทุน
ชั่วคราว (Short term investment portfolio) และการลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) คณะกรรมการ 
การลงทุนเปนผูมีอํานาจจัดสรร วงเงินลงทุนในการลงทุนประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ อยูภายใตวงเงินที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

2 บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย 
แบงตามประเภทการลงทุน ดังนี้ 
2.1. บัญชีหลักทรัพย เพื่อคา (Trading portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพย  เพื่อ

จุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงระยะเวลาสั้นๆ  
2.2. บัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

โดยแบงเปน 
- การลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือผลการ

ดําเนินงานในอนาคตของกิจการนัน้ โดยคาดวาจะทําการลงทุนในระยะเวลาเกินกวา 1 ปขึ้นไป 
- การลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูปของสวนตางราคาอันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยตามสภาวะของตลาดทุนเปนหลัก โดยมิไดมีวัตถุประสงค เพื่อคา และ
อาจขาย เพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง โดยคาดวาจะทําการลงทุนในระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป 

2.3. บัญชีหลักทรัพยทั่วไป สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่มิไดซื้อขายที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพยโดยหลักทรัพยในสวนนี ้
หมายถึง หลักทรัพยตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และรวมถึง
หลักทรัพย ตราสารอนุพันธ และการลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการลงทุนอนุญาตใหลงทุนได 

3 การจํากัดผลขาดทุน 
กําหนดใหมีการบริหารสภาพคลองควบคูกับการจํากัดผลขาดทุน โดยใหขายหรือลดการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ เมื่อราคา

และ/หรือสภาพคลองของหลักทรัพยนั้นมีแนวโนมลดลง โดยใหฝายบริหารการลงทุนดําเนินการ เพื่อจํากัดผลขาดทุน และหากใน
กรณีที่มิไดดําเนินการดังกลาวจนเมื่อราคาหลักทรัพยลดลงรอยละ 5 ถึงรอยละ 30 ของราคาทุนของหลักทรัพยนั้นๆ (แลวแตกรณี
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ขึ้นอยูกับประเภทการลงทุน) ใหทําการพิจารณาดําเนินการขายหลักทรัพย หากไมมีการขายหลักทรัพยนั้น ใหนําเหตุผลชี้แจงตอ
คณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาตอไปโดยไมชักชา 
4 อื่นๆ  

4.1. หลักทรัพยที่อยูในบัญชีหลักทรัพยทั่วไป ที่ไดเขาทําการซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยแลวใหมีมติคณะกรรมการการ
ลงทุน เพื่อโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อคา หรือบัญชีหลักทรัพย เพื่อลงทุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการโอน
หลักทรัพย หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

4.2. หลักทรัพยที่ซื้อและคงเหลืออยูในบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุนชั่วคราว เปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ป ให
คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน โดยใชมูลคา
ยุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

4.3. ติดตามและดําเนินการตามสิทธิตางๆ ที่เกิดจากหลักทรัพยที่อยูในบัญชีของบริษัทฯ  
4.4. จัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทํา

รายงานการประชุม 
 

4.  การซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ใน MFC 
บริษัทฯ มีแผนในอนาคตในการซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดที่บริษัทหลักทรัพยฯ ถืออยูใน MFC ซึ่งปจจุบัน MFC มีทุนจด

ทะเบียนชําระแลวจํานวน 120 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 120 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดย บริษัทหลักทรัพยฯ 
ถือหุนใน MFC จํานวน 29,903,500 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 24.92 ของทุนที่ออกและชําระแลว จึงทําให MFC มีสถานะ
เปนบริษัทรวมของบริษัทหลักทรัพยฯ โดย MFC ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “กิจการจัดการลงทุน”เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2518 โดย MFC ดําเนินธุรกิจรวม 4 ประเภท คือ 

1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “กิจการจัดการลงทุน” 
2. เปนผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
3. เปนนายทะเบียนหลักทรัพย 
4. ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “การจัดการกองทุนสวนบุคคล” 

 ทั้งนี้  การซื้อเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ใน MFC ดังกลาว  เพื่อเปนการปรับโครงสรางธุรกิจกลุมบริษัทใหมีความชัดเจน 
และงายตอการบริหารจัดการในการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  จะเปนผูพิจารณา
กําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการเขาซื้อเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ใน MFC ดังกลาวตอไป 

นอกจากโครงการดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ ยังอยูในระหวางการศึกษาโครงการตางๆ  เชน  การจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อดําเนิน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการดังกลาวตอไป ซึ่งบริษัทฯ 
อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในรายละเอียดตางๆ โดยคํานึงถึงการเติบโตของธุรกิจในสายงานวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 
สภาวะทางเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ  
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6.  ขอพิพาททางกฏหมาย 
บริษัทฯ เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ 

ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท

หลักทรัพยฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของ บริษัท
หลักทรัพยฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

51 

7.  ขอมูลสําคัญอื่น 
ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

 ชื่อบริษัท : บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 
 สถานที่ตั้ง : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวิทย ุแขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการถือหุนในบริษัทอื่น (Holdings Company) 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000187 
 โทรศัพท : 0-2256-7999 
 โทรสาร : 0-2256-7888 
 Homepage : www.cgholdings.co.th 
 ทุนจดทะเบียน : 4,053,001,312 บาท  
 ทุนชําระแลว : 2,566,229,121 บาท 
 แบงออกเปน : หุนสามัญ  2,566,229,121  หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

ขอมูลของนิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป (ภายหลังการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี)้ 

 ชื่อบริษัท : บรษิัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 
 สถานที่ตั้ง : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธุรกิจ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบธุรกิจโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท ก จาก
กระทรวงการคลัง ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหประกอบธุรกิจประเภท
ตางๆ ตามใบอนุญาต ไดแก  
1.  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
2.  การคาหลักทรัพย 
3.  การจัดจําหนายหลักทรัพย 
4.  การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
5.  การจัดการกองทุนรวม 
6.  การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
7.  กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
8.  การจัดการเงินรวมลงทุน 
 นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ ยังไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยให
ประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และไดรับความ
เห็นชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอีกดวย 
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 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000572 
 โทรศัพท  0-2205-7000 
 โทรสาร  0-2205-7171 
 Homepage  www.cgsec.co.th 
 ทุนจดทะเบียน : 2,589,743,484 บาท 
 ทุนชําระแลว : 2,589,743,484 บาท   
 แบงออกเปน : หุนสามัญ 2,589,743,484 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

บุคคลอางอิงอื่น ๆ  

 นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที ่62 อาคารตลาดหลักทรัพยชั้น 4,7 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย 
เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800 
โทรสาร 0-2359-1259 

 ผูแทนผูถือหุนกู : ไมม ี
 ผูสอบบัญช ี : นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301         

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด                                            
ชั้น 25 อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาธรใต แขวงยานนาวาเขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120                                                                                                 
โทรศัพท 0-2676-5700  โทรสาร 0-2676-5757 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : บรษิัท วรีะวงศ ชินวฒันและเพียงพนอ จาํกดั 
540 อาคารเมอคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 22 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-264-8000 
โทรสาร 02-657-2222 

 ที่ปรึกษาหรือผูจัดการ
ภายใตสัญญาการจัดการ 

: ไมม ี
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8.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
8.1   จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
8.1.1  บริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,053,001,312 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน  4,053,001,312 
หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทุนชําระแลวจํานวน 10,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที ่12 มิถุนายน 2557 ไดอนมุัตกิารจดัสรรหุนสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จํานวนไมเกนิ 4,052,991,312 หุน ไวดังนี้ 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 2,589,743,484 หุน เพื่อชําระคาหุนใหแกผูถือหุนของ บริษัทหลักทรัพยฯ ใน
อัตราสวน 1 หุนใหมของบริษัทฯ มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทตอ 1 หุนของ บริษัทหลักทรัพยฯ มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาทโดยไมมีการชําระราคาเปนเงินสด  ทั้งนี้ เปนไปตามแผนการปรับโครงสรางกิจการภายใตประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและ/หรือที่ปรึกษา
ของบรษิัทฯ และบริษัทยอยตามโครงการ CGH-ESOP 1 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 863,247,828 หุนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

8.1.2   บริษัทหลักทรัพยฯ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,589,743,484 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,589,743,484 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทุนชําระแลวทั้งจํานวน  
 
8.2  ผูถือหุน 
8.2.1     บริษัทฯ  

โครงสรางผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 
หลังการเสนอขายหุน/ปรับโครงสราง ลําดับที ่ ชื่อ 

จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว 
1 นายสดาวุธ เตชะอุบล 286,045,153 11.147 
2 นายพิจิตต วิริยะเมตตากุล 185,400,000 7.225 
3 นายสําเริง มนูญผล 158,636,811 6.182 
4 นายทอมมี่ เตชะอุบล 101,318,232 3.948 
5 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 90,000,000 3.507 
6 นายเบน เตชะอุบล 87,367,777 3.405 
7 นายฤทธิ ์ค้ิวคชา 70,613,383 2.752 
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 69,024,792 2.690 
9 บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 68,784,700 2.680 
10 นางสาวอัจจิมา ภาคานาม 60,000,000 2.338 
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8.2.2      บริษัทหลักทรัพยฯ  
               ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที ่30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 

หลังการเสนอขายหุน/ปรับโครงสราง ลําดับที ่ ชื่อ 
จํานวนหุน รอยละ 

1 บริษัท คันทรี ่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 2,566,219,121 99.092 
2 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยฟูจิ จํากัด 3,988,351 0.154 
3 นายสมชัย มิ่งมั่นคง 1,580,087 0.061 
4 นางสาวเพ็ญประภา จันทรเทพ 1,015,178 0.039 
5 นางสาวอําพัน เตชะรัตนไชย 903,980 0.035 
6 Mr. Pai, Wen-Cheng 837,790 0.032 
7 นายวรพงษ ใจมงคลประเสริฐ 642,553 0.025 
8 นางสาวพุทธา แพนลา 642,553 0.025 
9 Mr. Lin, Wen-Ye 494,271 0.019 

10 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนไทย จํากัด (มหาชน) 437,171 0.017 
 รวม 2,576,618,502 99.493 

 
8.3  การออกหลักทรัพยอื่น 
บริษัทฯ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยอื่น 
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของ บริษัท
หลักทรัพยฯ ที่ตอบรับคําเสนอซื้อแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ รวมถึงที่จะใหแกและกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่
ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังที่ระบุไวใน หัวขอโครงการในอนาคต 
 
บริษัทหลักทรัพยฯ  

– ไมมี – 
 
8.4  นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ  

ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลประจําปใหแกผู
ถือหุนในแตละปในอัตราที่ไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปแลว 
 
บริษัทหลักทรัพยฯ  

ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ พิจารณาจายเงิน
ปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในแตละปในอัตราที่ไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปแลว 
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9.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางองคกร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557    
บริษัทฯ    

 

 

หมายเหตุ : *ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลทําหนาที่รายงานผลการตรวจสอบและกํากับดูแลใหแกฝายบริหาร เพื่อทราบเทานั้น โดยมิไดอยูภายใตสายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
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บริษัทหลักทรัพยฯ  
โครงสรางองคกร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557    

 

หมายเหตุ : *   หลังจากทีหุ่นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งสเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวบริษัทหลักทรัพยฯ จะโอนสายงานลงทุนใหแกบริษัทโฮลดิ้งส ยกเวนสวนงานที่ตองพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งจะยังคง
อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางธุรกิจครั้งนี ้โดยคาดวาจะโอนในป 2558 อนึ่ง ในการโอนสายงานลงทุนดังกลาว จะไมมีการโอนหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่ถืออยูเดิมกอนการปรับโครงสรางไปทีบ่ริษัทฯ โดยจะทยอยจําหนายหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุนออกไป หรือถือไวทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ จนกวาจะครบกําหนดอายุของหลักทรัพย
นั้นๆ ตามความเหมาะสม
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9.1  คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทฯ  

1) คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 9 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายสดาวุธ  เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ 
3. นายทอมมี่  เตชะอุบล กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายสมคาด สืบตระกูล กรรมการ 
5. นายเดช  นําศิริกุล1 กรรมการอิสระ 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ  ชื่นภักดี กรรมการอิสระ 
7. นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร1 กรรมการอิสระ 
8. นายปตินันท  มติธนวิรุฬห1,2 กรรมการอิสระ 
9. นางสาว ณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ1,2 กรรมการ 
หมายเหต ุ:   1. กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเขามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 เมื่อวันที ่12 มิถุนายน  2557 
                2. กรรมการที่กําลังจะเขารับการอมรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 115/2557 ในวันที่   
                   29 ตุลาคม 2557 
โดยมีนางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒ ิดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นายสดาวุธ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
 และนายทอมมี ่เตชะอุบล ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตเพียงในไตรมาสที่ 2  
ของป 2557 เทานั้น 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ชื่อ 

ป 2556 ป2557 
1. นายสดาวุธ  เตชะอุบล - 8/9 
2. นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา - 9/9 
3. นายทอมมี่  เตชะอุบล - 9/9 
4. นายสมคาด  สืบตระกูล - 9/9 
5. นายเดช  นําศิริกุล* - 8/8 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ  ชื่นภักดี - 7/9 
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

7. นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร * - 8/8 
8. นายปตินันท  มติธนวิรุฬห * - 7/8 
9. นางสาวณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ * - 8/8 
หมายเหต ุ: *กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเขามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2557 เมื่อวันที ่12 มิถุนายน 2557 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปตินันท มติธนวิรุฬห กรรมการตรวจสอบ 
3. พล.ต.ท. วีรพงษ ชื่นภักดี กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยนายปตินันท  มติธนวิรุฬห เปนผูมีความรูและประสบการณทางบัญชีและการเงิน โดยมีวุฒิการศึกษา 

ระดับ Master of Business Administration จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร รวมทั้งเปนผูที่ไดรับ CFA Charter  
นอกจากนี้ ยังเคยดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด โดยไดเปนที่ปรึกษาใหกับ
ธุรกิจธนาคาร 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คร้ัง  และ
จํานวนคร้ังที่กรรมการตรวจสอบแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปน้ี 

จํานวนครั้งที่เขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร - 3/3 
2. นายปตินันท  มติธนวิรุฬห - 3/3 
3. พล.ต.ท. วีรพงษ  ชื่นภักดี - 3/3 
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3)    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการ 
2. นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการ 
3. นายสมคาด  สืบตระกูล กรรมการ 

               
      การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

    บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  คาตอบแทนในป 2556 ป 2557 แตอยางใด  

 
4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้ 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการ 
2. นายสมคาด   สืบตระกูล กรรมการ 
3. นางสาวดวงธิดา พันธเกษมสุข กรรมการ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในป  

      2556 และป 2557 แตอยางใด 
 

5)  คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. พล.ต.ท . วีรพงษ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ 
2. นายเดช  นําศิริกุล กรรมการ 
3. นายไพรยง  ธีระเสถียร กรรมการ 

 
  การประชุมคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 
       บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการดานการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีในป 2556 และป 2557 แตอยางใด 
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6)  คณะกรรมการลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการ  3 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1.  นายสมคาด สืบตระกูล ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ 
3.  นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ 

 
การประชุมคณะกรรมการลงทุน 
     บริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการลงทุนในป 2556 และป 
2557 แตอยางใด 
 

            บริษัทหลักทรัพยฯ 
1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบดวยกรรมการ 15 ทานดังนี้ 
ชื่อ ตําแหนง 

1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ1 ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายเดช นําศิริกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ 
5. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย2 กรรมการอิสระ 
6. นายสดาวุธ เตชะอุบล1 กรรมการ 
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา1 กรรมการ 
8. นายฮองไซ ซิม1, 2 กรรมการ 
9. นายฤทธ์ิ คิ้วคชา1 กรรมการ 
10. นายสมคาด สืบตระกูล1 กรรมการ 
11. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนกุล1 กรรมการ 
12. พล.ต.ท. วีรพงษ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ 
13. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการอิสระ 
14. นายทอมมี่ เตชะอุบล1 กรรมการ 
15. นายชนะชัย จุลจิราภรณ1 กรรมการ 
หมายเหต ุ: 1.   ตามมติที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ  คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที ่26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ 
ภายหลังการปรับโครงสราง  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  และการทํารายงานตางๆ  ใหถูกตองตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ  กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัท
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หลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวม
กรรมการอิสระ) ซึ่งจะไมนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสราง อยางไรก็ดี 
สัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคต แตจะไมนอยไป
กวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ  

  2.  กรรมการที่รับการอมรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 115/2557 วันที ่  29 ตุลาคม 2557 
 

โดยมีนางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒ ิดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

                      ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ ประธานกรรมการ หรือ นายสดาวุธ  เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร 
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทหลักทรัพยฯ หรือนายสุรพล  ขวัญใจธัญญา นางสาวสุดธิดา   
จิระพัฒนสกุล และ นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
หลักทรัพยฯ  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
                     ในป 2556 และป 2557 จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และจํานวนครั้งท่ี
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งที่เขาประชมุ 
ชื่อ 

ป 2556 ป 2557 
1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ1 12/12 10/12 
2. นายเดช นําศิริกุล 12/12 12/12 
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช 12/12 11/12 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 12/12 12/12 
5. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 11/12 11/12 
6. นายสดาวุธ เตชะอุบล1 12/12 11/12 
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา1 12/12 12/12 
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ2 7/10 - 
9. นายฮองไซ ซิม1 9/12 12/12 
10. นายฤทธ์ิ คิ้วคชา4 5/12 0/12 
11. นายสมคาด สืบตระกูล1 12/12 12/12 
12. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนกุล1 11/12 12/12 
13. พล.ต.ท. วีรพงษ ชื่นภักดี 8/12 10/12 
14. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร 11/12 12/12 
15. นายทอมมี่ เตชะอุบล1 11/12 10/12 
16. นายชนะชัย จุลจิราภรณ1,3 2/2 11/12 
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 หมายเหต:ุ1.     ตามมติที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที ่26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตวัแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ 
ภายหลังการปรับโครงสราง เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทํารายงานตางๆ ใหถูกตองตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวม
กรรมการอิสระ) ซึ่งจะไมนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางอยางไรก็ดี
สัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตแตจะไมนอยไปกวา
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ  

                 2.    ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรัพยฯ มีผลเมือ่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
                 3.    ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 9/2556 เมื่อวันที ่30 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 
      ดร .ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ไดลาออกโดยใหมีผลนับแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
                 4.    ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรัพยฯ มีผลเมือ่วันที ่1 มีนาคม 2557 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเดช นําศิริกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยนายเดช นําศิริกุล เปนผูมีความรูและประสบการณทางบัญชีและการเงินโดยดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

                และกรรมการตรวจสอบใหแกบริษัทหลักทรัพยฯ มาต้ังแตป 2549 
 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในป 2556 และ ป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งที่กรรมการ 

ตรวจสอบ 12 ครั้ง แตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี้ 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม ชื่อ 

ป 2556 ป2557 
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 12/12 11/12 
2. นายเดช  นําศิริกุล 12/12 12/12 
3. นายชาญ  ตุลยาพิศิษฐชัย 12/12 12/12 
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3) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบดวย กรรมการ 4 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล* ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา* รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล* กรรมการบริหาร 
4. นายชนะชัย จุลจิราภรณ* กรรมการบริหาร 
หมายเหตุ : *  ตามมติที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลัง
การปรับโครงสราง เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  และการทํารายงานตางๆ ใหถูกตองตามขอบังคับของ
บริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปน
ตัวแทนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไม
นอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางอยางไรก็ดีสัดสวนของกรรมการของ
บริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคตแตจะไมนอยไปกวาสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ  

 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

      ในป 2556 และป 2557 จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งที่กรรมการบริหารแตละ 
      ทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี้ 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล1 14/14 13/13 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา1 14/14 13/13 
3. ดร. ประสิทธิ์  ศรีสุวรรณ2 11/12 - 
4. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล1 4/4 13/13 
5. นายชนะชัย จุลจิราภรณ1 14/14 11/13 
หมายเหต:ุ    1.ตามมติที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซ่ึงปจจุบันดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ 
ภายหลังการปรับโครงสราง เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทํารายงานตางๆ ใหถูกตองตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวมกรรมการอิสระ) 
ซึ่งจะไมนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางอยางไรก็ดีสัดสวนของ
กรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคตแตจะไมนอยไปกวาสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ  
2. ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 
 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

64 

4) คณะอนุกรรมการสรรหา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา 
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ 
3.   นายฮองไซ ซิม กรรมการ 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 

       ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และจํานวนครั้งท่ีกรรมการของ 
                       คณะอนุกรรมการสรรหาแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งที่เขาประชุม ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

1. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 1/1 2/2 
2.   พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสน ี 1/1 2/2 
3.   นายฮองไซ ซิม 1/1 2/2 

 
5) คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้ 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นายชาญ  ตุลยาพิศิษฐชัย ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
2. พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสนี กรรมการ 
3.    นายฮองไซ ซิม กรรมการ 

 
                  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ในป 2556 และป 2557 จํานวนคร้ังของการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และจํานวนครั้งท่ี
กรรมการของคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งที่เขาประชุม ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

1. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 1/1 2/2 
2.   พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสนี 1/1 2/2 
3.   นายฮองไซ ซิม 1/1 2/2 
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6) คณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการ 4 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะอนุกรรมการดานกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2.  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ 
3.  นายไพรยง  ธีระเสถียร กรรมการ 
4.  นางสาวดวงธิดา  พันธเกษมสุข กรรมการ 

 
 การประชุมคณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ในป 2556 ป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจํานวนครั้งท่ี
กรรมการของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปน้ี 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม 
ชื่อ 

ป 2556 ป2557 
1. พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสนี 1/1 1/1 
2. นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 1/1 1/1 
3. นายไพรยง ธีระเสถียร 1/1 1/1 
4. นางสาวดวงธิดาพันธเกษมสุข 1/1 1/1 

 
7) คณะกรรมการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการ 5 ทานดังน้ี 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นายสมคาด สืบตระกูล ประธานกรรมการลงทุน 
2.   นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการลงทุน 
3.   น.ส.ดวงธิดา พันธเกษมสุข* กรรมการ 
4.   นางสาวอริยา โฆษิตวงษา กรรมการ 
5.   นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 

                            หมายเหต ุ:*ไดเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2556 
 
                     การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

     ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการลงทุน และจํานวนครั้งที่กรรมการลงทุนแต    
     ละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปน้ี 
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

1. นายสมคาด สืบตระกูล 12/12 6/6 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 12/12 6/6 
3. นางสาวดวงธิดา พันธเกษมสุข* 3/3 6/6 
4. นางสาวอริยา โฆษิตวงษา 12/12 6/6 
5. นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ 12/12 6/6 
หมายเหต:ุ*ไดเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2556 

 
หลักเกณฑการลงทุน 

1. การจัดสรรเงินลงทุน 
1.1 ลงทุนไดไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสรรวงเงินตามประเภทของการลงทุน

ทั้งในบัญชี เพื่อคา (Trading portfolio) และบัญชี เพื่อการลงทุน (Investment portfolio)โดยมีสัดสวนเงิน
ลงทุนในบัญชี เพื่อคาที่รอยละ 40 ถึงรอยละ 60 และมีสัดสวนเงินลงทุนในบัญชี เพื่อการลงทุนที่รอยละ 
40 ถึงรอยละ 60 

1.2  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน กําหนดใหการลงทุนสําหรับบัญชี เพื่อการลงทุนประเภท
การลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) และการลงทุนระยะยาว (Long term investment 
portfolio) คณะกรรมการการลงทุนเปนผูมีอํานาจจัดสรร วงเงินลงทุนในการลงทุนประเภทตางๆ ตาม
ความเหมาะสม  ท้ังนี้ อยูภายใตวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 
2. บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยแบงตามประเภทการลงทุน ดังน้ี 

2.1 บัญชีหลักทรัพย เพื่อคา (Trading portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยท่ีซื้อขายที่ศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย  เพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงระยะเวลาสั้นๆ  

2.2 บัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายที่ศูนยซื้อ
ขายหลักทรัพย โดยแบงเปน 

-   การลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล
หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการนั้น โดยคาดวาจะทําการลงทุนในระยะเวลาเกินกวา 
1 ปขึ้นไป 

-   การลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูปของสวนตาง
ราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยตามสภาวะของตลาดทุนเปนหลัก โดย
มิไดมีวัตถุประสงค เพื่อคา  และอาจขาย  เพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง โดยคาดวาจะทําการลงทุนในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
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2.3 บัญชีหลักทรัพยท่ัวไป สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมิไดซื้อขายที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพย โดยหลักทรัพย
ในสวนนี้ หมายถึง หลักทรัพยตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และรวมถึงหลักทรัพย ตราสารอนุพันธ และตราสารทางการเงินที่บริษัทหลักทรัพยไดรับอนุญาตให
ลงทุนได 

โดยภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพยฯ โอนสายงานลงทุนมาเปนหนวยงานของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณแลวบริษัท
หลักทรัพยฯ จะไมลงทุนใดๆ เพิ่มเติม เวนแตเปนการลงทุนของสวนงานที่ตองพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย เชน  การเปนผูดูแลสภาพคลอง (market maker) การจัดการขอผิดพลาดเกี่ยวกับการซื้อขาย 
(error portfolio)  เปนตน ซึ่งจะยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับ
โครงสรางธุรกิจแลว 

 
3. การจํากัดผลขาดทุน 

กําหนดใหมีการบริหารสภาพคลองควบคูกับการจํากัดผลขาดทุน โดยใหขายหรือลดการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ 
เมื่อราคาและ/หรือสภาพคลองของหลักทรัพยน้ันมีแนวโนมลดลง โดยใหฝายบริหารการลงทุนดําเนินการ เพื่อจํากัด
ผลขาดทุน และหากในกรณีที่มิไดดําเนินการดังกลาวจนเมื่อราคาหลักทรัพยลดลงรอยละ 5 ถึงรอยละ 30 ของราคา
ทุนของหลักทรัพยน้ันๆ (แลวแตกรณีขึ้นอยูกับประเภทการลงทุน) ใหทําการพิจารณาดําเนินการขายหลักทรัพย หาก
ไมมีการขายหลักทรัพยนั้น ใหนําเหตุผลชี้แจงตอคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาตอไปโดยไมชักชา 

 
4. อื่นๆ  

4.1 หลักทรัพยที่อยูในบัญชีหลักทรัพยทั่วไป ที่ไดเขาทําการซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยแลวใหมีมติ
คณะกรรมการการลงทุน เพื่อโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อคา หรือบัญชีหลักทรัพย เพื่อลงทุน โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนหลักทรัพย หรือตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

4.2 หลักทรัพยที่ซื้อและคงเหลืออยูในบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุนชั่วคราว เปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ป 
ใหคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน 
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

4.3 ติดตามและดําเนินการตามสิทธิตางๆ ที่เกิดจากหลักทรัพยที่อยูในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ  
4.4 จัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

พรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนจะเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายและวงเงินลงทุนในการถือหุนขามคืน และ

บัญชีการลงทุนสําหรับบัญชีการลงทุนของบริษัทแม ที่พนักงานแตละรายในฝายการลงทุนรับผิดชอบ 
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9.2   ผูบริหาร 
บริษัทฯ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ รักษาการผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน 
3. นายจักรกฤษณ จินตานนท หัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน 

และหวัหนางานตรวจสอบภายใน 
            
บริษัทหลักทรัพยฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน  7 ทาน ดังน้ี 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร  
2. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นาย ชูพงศ ธนเศรษฐกร กรรมการผูจัดการสายวาณิชธนกิจ 
4. นาง พรรณ ีเถกิงเกียรติ1 กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
5. นาย ศุภกฤต โชคสุขธนพงศ2 กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
6. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีและการเงิน 
7. นายพิษณ ุวิชิตชลชัย3 กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 

หมายเหต ุ:   1ไดลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2557 
                              2ไดลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
                                       3ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 
 

9.3   เลขานุการบริษัทฯ  
ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวณัฐณิชา  เกษมวุฒิ  ทํา

หนาท่ีเปนเลขานกุารบริษัทฯ โดยกําหนดใหเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมายหลักเกณฑระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และ

ดูแลใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ  
2. สงเสริมใหคณะกรรมการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม 
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการ 
4. จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับของบริษัทฯ และแนว

ปฏิบัติที่ดี 
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู

ถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการ 
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6. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจําปหนังสือนัดประชุมผูถือหุนหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการรายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

7. ดําเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูท่ีเกี่ยวของตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

8. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารตามที่กฎหมายกําหนด 
 
9.4   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทฯ  

1) คาตอบแทนกรรมการ 
เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการในป 2556 
และป 2557 แตอยางใด 
 

2) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 
เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมกีารจายคาตอบแทนกรรมการบริหารและ
ผูบริหารในป 2556 และป 2557 แตอยางใด 
 

3) คาตอบแทนอื่น 
- ไมมี -  

 
4) ขอมูลเพิ่มเติม 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ไดมีมติอนุมัติคาเบี้ยประชุม
และคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งไดแก
คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการดานกํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการอื่นๆ ที่อาจมีในอนาคต เพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดูแลกิจการท่ีดี โดยใหประธานและกรรมการของแตละคณะ ไดรับ
คาตอบแทนเทากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหจายในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเดือน
ท่ีมีการประชุมและจายเฉพาะกรรมการที่เขาประชุมและจายใหเฉพาะกรรมการที่มิไดเปนพนักงานของบริษัทฯ 
โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับอนุมัติมีดังนี้ 
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คาตอบแทนกรรมการ (บาทตอเดือน) ตําแหนง 
ป 2557 

ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 
กรรมการ 35,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 
คณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ  

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 
20,000 

 
บริษัทหลักทรพัยฯ 

1) คาตอบแทนกรรมการ 
คาเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ลานบาท) รายชื่อ 

ป 2556 ป 2557 
1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ 1.60 1.60 
2. นายเดช นําศริิกุล 1.04 1.04 
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช 0.80 0.80 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 1.04 1.015 
5. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 0.87 0.925 
6. นายสดาวุธ เตชะอุบล 0.56 0.56 
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 0.56 0.56 
8. ดร. ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ1 0.35 - 
9. นายฮองไซ ซิม 0.56 0.62 
10. นายฤทธ์ิ คิ้วคชา 0.60 0.49 
11. นายสมคาด สืบตระกูล 0.96 0.955 
12. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนกุล 0.56 0.56 
13. พล.ต.ท. วีรพงษ ชื่นภักดี 0.49 0.56 
14. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร 0.56 0.56 
15. นายทอมมี่ เตชะอุบล 0.56 0.56 
16. นายชนะชัย จุลจิราภรณ2 0.07 0.56 

 หมายเหต:ุ 1.  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
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   2. ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 9/2556 เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 
    ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ไดลาออกโดยใหมีผลนบัแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
 

2) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 
         ในป 2557  กรรมการบริหาร 4 ทานและกรรมการจํานวน 15 ทาน ไดรับคาตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส  

และผลตอบแทนอื่น (โดยไมรวมคาเบี้ยประชุมของกรรมการที่ไดกลาวไวขางตน) รวมเทากับ 112.29 ลานบาท 
 

      3)   คาตอบแทนอื่น 
3.1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ศาสตราจารย ประยูร จินดาประดิษฐ ประธานกรรมการ ไดนํารถยนตสวนตัวมาใชแทนรถยนตประจําตําแหนง  

โดยบริษัทหลักทรัพยฯ เปนผูรับผิดชอบคาน้ํามัน และคาซอมบํารุงตางๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจายคาสึกหรอในการใชรถยนต
สวนตัวดังกลาวอีกเดือนละ 50,000 บาท 
 

              3.2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย ไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 4 ของเงินเดือน โดยในป 2557 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 0.81 ลานบาท  
               ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ไดมีมติใหบริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินการ
จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  
และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 
และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2549 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนฟนันซาจํากัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด) เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด และเมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2552 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดการกองทุนในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซีมาสเตอรฟนดซึ่งจดทะเบียนแลว”อันเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund  เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติดังกลาว 

ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้น กําหนดใหบริษัท 
จายเงินสมทบเขากองทุนฯ เทากับสวนที่พนักงานซึ่งเปนสมาชิกกองทุนจายโดยพนักงานดังกลาวตองจายเงินสะสมเขากองทุน
ในอัตรารอยละของคาจางหรือเงินเดือนทุกๆ เดือนตามอัตราดังน้ี 
 

ระยะเวลาการทํางาน อัตราจายเงินสะสมเขากองทุน(รอยละ) 
ไมเกิน 3 ป 3 
มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป 4 
มากกวา 5 ป ขึ้นไป 5 
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9.5 บุคลากร 
       บริษัทฯ  

1) จํานวนพนักงาน 
เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังไมมพีนกังาน 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา  
– ไมมี –  
 

3) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ป 
– ไมมี –  
 

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
เนื่องจากบริษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมกีารจายคาตอบแทนใหแกพนักงานของป 
2557 แตอยางใด อยางไรกต็าม บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชพีใหแกพนกังานเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมี
ผลบังคับเมื่อวันที ่14 กรกฎาคม 2557 
 

5) นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝกอบรมภายใน และสงบุคลากรของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตและจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ ไวเปนความลับ 
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       บริษัทหลักทรัพยฯ 
1) จํานวนพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานท้ังสิ้น 728 คน เปนพนักงานท่ีประจําอยูที่สํานักงานใหญจํานวน 358 

คน และพนกังานประจําอยูที่สํานักงานสาขา 41 แหง จํานวน 370 คน ซึ่งสามารถแบงตามสายงานหลัก ไดดังน้ี 
จํานวนพนักงาน สายงาน 

ป 2556 ป 2557 
1. สายงานดานธุรกิจหลักทรัพย 614 363 
2. สายงานวาณิชธนกิจ 17  16 
3. สายงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 22 23 
4. สายงานวิเคราะหหลักทรัพย 10 9 
5. สายงานบัญชีและการเงิน 11 11 
6. สายงานตรวจสอบและกํากับดูแล 8 9 
7. สายบริหาร และอื่น ๆ  233 297 

รวม 915 728 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา  
จํานวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 ไปเปนจํานวน 187  

คน โดยสวนใหญเปนพนักงานสายงานดานธุรกิจหลักทรัพยท่ีอยูในทีมของ ดร. ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ ซึ่งเปนอดีตกรรมการ 
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่ ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  
 

3) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ป 
– ไมมี –  
 

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
จํานวนเงิน (ลานบาท) ลักษณะผลตอบแทน 

ป 2556 ป 2557 
เงินเดือน โบนัส 443.84 398.43 
คาตอบแทนเจาหนาที่การตลาดและสวนแบง
กําไรของผูบริหาร 

559.78 228.70 

อื่นๆ  68.55 63.41 
รวม 1,072.17 690.54 
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    5)    นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝกอบรมภายใน และสงบุคลากรไปอบรม 

ภายนอก  เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมท้ังสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต และจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ และของลูกคาไวเปนความลับ 
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10.  การกํากับดูแลกิจการ 
10.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดนําหลักการนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนบริษัทยอยมา
เปนแนวทางในการปฏิบัติโดยเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาการที่บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะเปนปจจัยสําคัญในการ
นําบริษัทฯ ไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่สําคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสรางใหบริษัทฯ มีระบบของการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเปนประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีนโยบายที่จะสงเสริมและผลักดันใหเกิดระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับหนวยงานและบุคลากร
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่องภายใตหลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได หลีกเลี่ยงความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของลูกคาบริษัทฯ และผู
ถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกันรวมถึงคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  ท้ังนี้  นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบง
ออกเปน 5 หมวดดังนี้ 

1) สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 
1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้ 

1.1.1 ไมมีขอจํากัดในการไดรับหรือโอนหุนเวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุทําใหบริษัทฯ มีจํานวนผูถือหุน
เปนบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด 

1.1.2 สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 
1.1.3 สิทธิในการเสนอชื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสอบ

บัญชีอิสระ 
1.1.4 สิทธิในการรวมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ  
1.1.5 สิทธิในสวนแบงกําไรจากการดําเนินงาน 
1.1.6 สิทธิในการเขารวมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนดังน้ี 

-    เสนอชื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
-    แตงตั้งผูสอบบัญช ี
-    การจัดสรรเงินปนผล 
-    การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 
-    การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
-    การอนุมัติรายการพิเศษ 
-    เร่ืองอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2)    ผูถือหุนทุกรายจะไดรับหนังสือเชิญประชุม และขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม 
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนผูรับ
มอบอํานาจ  ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมเปนการลวงหนาอยางเพียงพอ
และทันเวลา 
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1.3)    บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และ
เวลาท่ีเหมาะสม  เพื่อใหผูถือหุนเขารวมประชุมไดมากที่สุด และจะอํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุน โดยใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการลงทะเบียน  เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วแกผูถือหุนมากที่สุด 

1.4)     คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระท่ีสําคัญ  เชน 
การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และการเลือกตั้งกรรมการ   
เปนตน  

1.5)     กําหนดใหกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมผูถือหุน   เพื่อ
ชี้แจงหรือตอบคําถามตอผูถือหุน 

1.6)     ผูถือหุนสามารถขอใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเร่ืองในวาระการประชุม และผูถือหุนสามารถตั้งคําถาม
ขอคําอธิบายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไมเพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

1.7)    ผูถือหุนจะไดรับทราบกฎเกณฑตางๆ  ที่ใชในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะ
เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนท่ีบริษัทฯ จะจัดสง
เอกสารใหแกผูถือหุน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนาอยางเพยีงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได 

1.8)    กําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแตละวาระ และมีการบันทึกการประชุม
ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวอยางถูกตองและครบถวน  เพื่อใหผูถือหุนและผู
ที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได โดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุมสามัญประจําปไดที่เว็บไซต
ของบริษัทฯ  

1.9)     กําหนดใหมีการลงมติแตละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ และใหบันทึกคําถามคําตอบและ 
  ผลการลงคะแนนในแตละวาระ วามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงให 

บันทึกรายชื่อกรรมการและผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย 
1.10) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปดเผยขอมูลความสัมพันธทั้งทางตรงและ

ทางออมกับผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลท่ีสามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ  
1.11) กําหนดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และ

เปดเผยใหท่ีประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม 
1.12) ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น

และตั้งคําถามตอท่ีประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ได 
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2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
2.1) การจัดการประชุมผูถือหุนท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน ดังน้ี 

2.1.1 บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือ
หุนและบริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไวในเว็บไซตของ 
บริษัทฯ กอนท่ีบริษัทฯ จะจัดสงเอกสารใหแกผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอและเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได  ทั้งนี้  หนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนจะถูกจัดทําเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับดวย และเผยแพรพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนที่เปนฉบับภาษาไทย 

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนการลวงหนา 7 วัน ขึ้นไปกอน
วนัประชุมผูถือหุน 

2.1.3 บริษัทฯ จะจัดใหมีการประกาศลงหนังสือพิมพรายวันติดตอกันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน 

2.1.4 บริษัทฯ จะจัดประชุมผูถือหุนตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผูถือหุนสามารถจะเขารวมประชุมได
สะดวกตามที่ไดแจงตอผูถือหุนไว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอยางกะทันหันจนทํา
ใหผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

2.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได  และไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปน
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

2.1.6 ประธานในที่ประชุมจะแจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจํานวน
การถือหุนของผูเขารวมประชุม ใหผูถือหุนทราบในท่ีประชุมผูถือหุน 

2.1.7 ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนา 
2.1.8 หุนแตละหุนมีสิทธิและเสียงเทากัน  ทั้งน้ี ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนที่ตนมี

และมีความเทาเทียมกันในขอมูลขาวสารของบริษัทฯ  
2.1.9 ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
2.1.10 ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลไดอยางเต็มท่ี 
2.1.11 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร และผู

ถือหุนตางชาต ิจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม 
2.1.12 ผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงไดทุกกรณี ไดแก สิทธิเห็น

ดวย สิทธิไมเห็นดวย และสิทธิงดออกเสียง 
2.1.13 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน และ

กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
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2.2)      นโยบายการปองกันไมใหกรรมการ และผูบริหารใชตําแหนงหนาที ่เพื่อประโยชนแกตนในทางที่มิชอบ 
2.2.1     กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ.2535 

2.2.2     หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในไปเปดเผย
ขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ 

2.2.3     หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน
ทางการเงินหรือขอมูลที่เกี่ยวของอื่นซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนประกาศงบการเงิน 

 
2.3)     นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในกรณีที่จําเปนตองทํา
รายการ เชน นั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการทํารายการนั้นมีความโปรงใส เที่ยงธรรม เสมือนกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก  ทั้งน้ี  กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการ
น้ันจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม รวมท้ัง จะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 
ในกรณีที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใตประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอยางเครงครัด 
 

2.4)     นโยบายรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ประกอบดวย 2 สวนคือ 

2.4.1     มาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับ 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
อนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการ และความเหมาะสมทางดานราคาของรายการ 
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาดและมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 
                    ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ี
เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปประกอบการใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการ
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ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณี  ซึ่งผู ท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันดังกลาว 

นอกจากนั้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทฯ  จะดําเนินการ 
เปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนรวมถึง
มาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 
2.4.2     นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทยอยในระดับเดียวกันอาจมีการเขาทํารายการระหวางกันกับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเปนไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไวแลวตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยและใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไข
รายการตางๆ ใหชัดเจนเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 

 ทั้งนี้  เน่ืองจากมีบุคคลที่เขาขายบคุคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มขึ้น ทําให 
ปริมาณการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพยฯ 
อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสรางแลวเสร็จ โดยรายการระหวางกันสวนใหญจะเปนธุรกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการซื้อขายหลกัทรัพย  

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการเขาทํารายการใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขท่ี
แตกตางจากเดิม ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงาน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของ
การทํารายการดังกลาวทุกๆ ไตรมาส สําหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและ
รายการระหวางกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันที่ระบุไว
ขางตน 

 ทั้งนี้  ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ แลว คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และใหเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 
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3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนดของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมลูกคา ผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้ คูคา ผูสอบบัญชีอิสระ ผูบริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาสิทธิดังกลาวจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเทา
เทียมกันดังนี้ 

3.1)     นโยบายการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัย 
บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยการปรับพื้นท่ีการทํางานใหมีความเหมาะสม ไมมีความ 

แออัดในสถานท่ีทํางาน  เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ เพื่อใหพนักงานสรางสรรคผลงานที่ดีเลิศและพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมออีกทั้งบริษัทฯ ไดทําประกันสุขภาพใหกับผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยทุกคน 

3.2)     นโยบายการดูแลเร่ืองคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชในการพิจารณาคาตอบแทนตามผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3.3)     การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ 

ลูกจางจายสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสะสม”และนายจางจายเงินเขาอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจาก
ลูกจางจะออมแลว นายจางยังชวยลูกจางออมอีกแรงหน่ึงดวย จึงอาจกลาวไดวาการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน
รูปแบบหนึ่งของการใหสวัสดิการแกลูกจางจึงชวยสรางแรงจูงใจใหลูกจาง ทํางานใหกับนายจางนานๆ  

3.4)     นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อคัดเลือกบคุลากร มีการฝกอบรมภายใน 

และสงบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก  เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ และของลูกคาไว
เปนความลับ 

3.5)     นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ 

การลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน  เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการใชแรงงานเด็ก 
(Child Labour) 

- ใหความเคารพนับถือ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ 
ชาติตระกูล 
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3.6) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูแขง 
บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 

หลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลอยางเครงครัด 
3.7) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคา 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกับกิจการคูคาโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ไดทําไวซึ่งจะตองไมเสื่อม 
เสียตอบริษัทฯ หรือขัดตอกฎหมายใดๆ ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกตอง  เปนตน และคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจรรยาบรรณ 

3.8) นโยบายการคัดเลือกคูคา 
บริษัทฯ จะดําเนินการใหการจัดหาสินคา และบริการ เปนไปอยางมีมาตรฐาน  และมุงหมายที่จะพัฒนา 

และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการท่ี
คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการ
จัดหาสินคาและบริการที่เปนธรรมภายใตหลักการดังนี้ 

- มีการแขงขันจากผูเสนอราคาบนขอมูลท่ีไดรับอยางเทาเทียมกัน 
- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรม 
- จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม 
- จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยาง

ครบถวนและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
3.9) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี ้

 บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาการกูยืมกับเจาหน้ี 
หรือการซื้อสินคาและบริการ ในการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชําระคาซื้อสินคาและ
บริการ 

3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
- บริษัทฯ ตองดําเนินธุรกิจและสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือขอกําหนดท่ี

เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนเคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการคา และทรัพยสินทางปญญาดานอื่นที่กฎหมายกําหนด 

- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและไดรับการสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานอยางอิสระภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ีหรืองานที่ใชขอมูลของบริษัทฯ 
หรืองานที่ทําขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ เวนแตในกรณีที่บริษัทฯ 
อนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของผูคิดคน ผูประดิษฐ ผูวิจัย หรือบุคคลอื่นได 

- สงเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
ทั้งในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

- การนําผลงานหรือขอมูลมาใชในการปฏิบัติงาน ผูที่เกี่ยวของจะตองตรวจสอบใหมั่นใจวาไมเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 
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3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามรับ/จายสินบน(คอรรัปชั่น)  เพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ  
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อ

ปองกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกท่ี
เกี่ยวของของบริษัทฯ  

- สงเสริมการสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบใหเปนวัฒนธรรมองคกร รวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแกบุคลากรของบริษัทฯ วาการทุจริตเปนสิ่งท่ีไมควรปฏิบัต ิ

- จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองภายใตมาตรฐานการบัญชีท่ีไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

- จัดใหมีชองทางในการสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแส 
ขอเสนอแนะหรือรองเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิผูแจงเบาะแส รวมทั้ง 
จัดใหมีการเปดเผยกระบวนการและชองทางในการรับแจงผานทางเว็บไซตหรือรายงานประจําปของ
บริษัทฯ  

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการมอบหรือรับของกํานัลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยง
รับรองหรือคาใชจายท่ีเกินขอบเขตจํากัดซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ หรือเปนการฝาฝน
กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของ 

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการติดสินบนทุกรูปแบบไมวาจะกระทําไป เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือ เพื่อความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไมวาทางตรงหรือทางออม 

- กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบและขั้นตอน
ปฏิบัติที่ถูกตอง 

- กําหนดใหการใหเงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของ 

- จัดใหมีการสงเสริม แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อเปนแนวรวมปฏิบัติและเขา
รวมในกิจกรรมตอตาน การทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการคา หรือหนวยงาน
กํากับดูแลอื่นๆ  

3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งยังมีความมุงมั่นที่จะแสดงความ 

รับผิดชอบตอสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป 
บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสวนหน่ึง เพื่อนํามาดําเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเนนการสงเสริม 

ดานการศึกษาการทํานุบํารุงศาสนาและการสงเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม  
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3.13) นโยบายสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดลอม 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
- สงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระหวาง

พนักงานดวยกันหรือระหวางหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ  
- สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจัดการ โดยมีเปาหมาย เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อติดตาม

ความกาวหนา 
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ รับรูถึงสทิธิของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนด และสนับสนุนให 

มีการรวมมือกันระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย  เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยางมั่นคงและยั่งยืนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปดเผยขอมูลสําคัญใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายได
ทราบ โดยดําเนินการผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

4.1) การเปดเผยขอมูล 
4.1.1 กําหนดใหมีการจัดทําขอมูลตางๆ อยางถูกตองครบถวนและโปรงใสรวมถึงมีการเปดเผยขอมลู 

อยางสม่ําเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ  เชน  เว็บไซตของบริษัทฯ และ
มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

4.1.2 กําหนดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหาร 
ระดับสูงเทานั้น เปนผูใหขอมูลกับผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหลักทรัพย สื่อมวลชน หรือองคกร 
กํากับดูแล 

4.1.3 ขอมูลทีบ่ริษัทฯ จะเปดเผยอยางสม่ําเสมอ มีดังน้ี 
- วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ  
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทั้งฉบับปจจุบันและ

ของปกอนหนา 
- แบบ 56-1 และรายงานประจําปที่สามารถใหดาวนโหลดได 
- ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ  
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- โครงสรางการถือหุน โครงสรางกลุมบริษัทฯ และสัดสวนการถือหุนของกรรมการ ผูบริหาร 
และผูถือหุนรายใหญ 

- หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
- ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถาม)ี 
- นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ  
- หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ 
- หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

- จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน
สัมพันธ 

- ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ 
4.1.4     กําหนดใหจัดทํางบการเงิน หรือขอมูลทางการเงิน  เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการ เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งใหเปดเผยขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน ถูกตอง เพียงพอและทันเวลา  เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
ไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

4.1.5     กําหนดใหมีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปน
อิสระ และเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวดวย 

4.1.6     บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก  เชน  
นักวิเคราะหหลักทรัพย ท่ีปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหนาคาหลักทรัพย สถาบันการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือสื่อมวลชน และองคกรกํากับดูแลภายนอก  เปนตน  เพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน หรือ เพื่อประโยชน ในดานอื่นๆ  

4.1.7     กําหนดใหเปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง 
จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว ในรายงานประจําปบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ และปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง 

4.1.8     กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จํานวนครั้งของการ
ประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทํา
หนาที่ รวมถึงเปดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการ 
และผูบริหารระดับสูงแตละคนในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทฯ  

4.1.9     กําหนดใหกรรมการมีหนาท่ีรายงานการซื้อขาย /ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ให
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

85 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่กําหนดใหกรรมการเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตนและคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยในบริษัทฯ  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพย ตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 
4.2)     รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องงบ
การเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สําคัญตางๆ ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี นายปตินันท  มติธนวิรุฬห เปนผูมีความรูและประสบการณเพียง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัทดีลอยท ทูชโธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ เชน 
เดียวกัน 

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในท่ีไดมาตรฐาน  และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัยรัดกุมเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมรวมกับฝาย
ตรวจสอบและกํากับดูแล และผูสอบบัญชีภายนอก  เพื่อใหการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มี
ความถูกตองและครบถวนและมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ  

 
4.3)    ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนโปรงใส
ทันเวลาและสรางคุณคาใหกับนักลงทุน ทั้งในสวนของการรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป 
รวมถึงขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ ใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทันเวลาและ
ตามวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดโดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ และผานเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.cgholdings.co.th และ 
เพื่อใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ มีความถูกตองครบถวน นาเชื่อถือ และยังเปนการปองกันขาวลือ
ตางๆ บริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบในการตอบขอซักถาม และชี้แจง
ขอมูลของบริษัทฯ ใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทราบ โดยผูลงทุนสามารถติดตอไดท่ีหมายเลขโทรศัพท   
0-2205-7000 ตอ 1017 หรือที่ E-mail address: IRCGS@countrygroup.co.th  นอกจากนี้ ผูลงทุน
สามารถติดตอกับบริษัทฯ ไดโดยตรงผานทางนาย จักรกฤษณ จินตานนท ฝายตรวจสอบที่หมายเลข
โทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 1303 หรือที่ E-mail address: jakkrit@cgholdings.co.th 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

86 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหฝายตรวจสอบและกํากับดูแลเปนศูนยกลางในการรับและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแส โดยสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดที่หมายเลขโทรศัพท  
0-2205-7000 ตอ 1300-11 
 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายกลยุทธ

แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  และผูถือหุนโดยรวม 

 
5.1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.1.1     การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทานและไมมากกวา 15 ทาน  โดย 

ตองเปนผูมีทักษะและประสบการณหลากหลายที่สามารถใชวิจารณญาณไดอยางเปนอิสระมีความเปนผูนํา มี
ความรู  เพื่อนํามาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบดวยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถอยางนอย 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดหรืออยางนอยจํานวน 3 ทาน 

 ทั้งนี้ ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนไปตามวาระที่กําหนดไว มีความโปรงใส และ 
ชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ  เพื่อการแตงตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและ
บริษัทฯ จะเปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตอ
สาธารณชนผานเวบ็ไซตและขาวสารของบริษัทฯ  

5.1.2     คุณสมบัติของผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ไมมีการจํากัดจํานวนกรรมการอิสระ ผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ 

จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ  ความสามารถ
เฉพาะดาน ท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมท้ังการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

5.1.3    กําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน และแยก 
บุคคลท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

5.1.4    กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน 
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนงกรรมการและจํานวน
บริษัทที่สามารถไปดํารงตําแหนงได โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กอน 

5.1.5     แตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ  เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่ 
คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสมที่จะ
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ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการบริษัทฯ และเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทฯ ไวใน
รายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทฯ จะไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรู
อยางตอเนื่องดานกฎหมาย การบัญช ีหรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัทฯ  
 
5.2)     คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบไปดวย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในดานตางๆ ดังรายละเอียดใน 
หัวขอโครงสรางการจัดการ 

 ท้ังน้ี  ประธานคณะกรรมการตองไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย  เพื่อใหการทํา
หนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง  นอกจากนี้  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตอหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัด
ประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป  เพื่อพิจารณา หารือ และดําเนินการใดๆ ใหสําเร็จลุลวงตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตน 

 
5.3)     บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1     ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และความเปนอิสระในการตัดสินใจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดนโยบาย พิจารณา 

อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน
ควบคุมดูแลใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังใหความเห็นชอบทบทวน
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเนนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีภาวะ
ความเปนผูนํามีวิสัยทัศนและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน 

5.3.2     ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลและ 

ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 
- จัดโครงสรางและองคประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดตางๆ ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีด ี
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- สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่
มีตอบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และการไมนําขอมูลภายในของบริษัทฯ  และ
ลูกคาไปเปดเผยหรือนําไปใช เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

- การตัดสินใจใดๆ ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือกรณีที่มีการกระทําบางอยาง
ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ แตไมสอดคลองกับผลประโยชนที่แตกตางกันของผูมีสวนได
เสียในแตละกลุม คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารจะพิจารณาปญหาดังกลาวอยาง
รอบคอบดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล และเปนอิสระภายใตกรอบ
จริยธรรมที่ดี  เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญและจะเปดเผยใหผูถือหุนไดทราบ
ทุกครั้ง 

- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือเปนผูมีสวนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการทานใดที่มี
สวนไดเสียในวาระใด กรรมการทานนั้นตองเปดเผยขอมูลใหที่ประชุมไดรับทราบทันทีและ
จะไมมีสิทธิในการเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  พึงหลีกเล่ียงการกระทําที่ เปนการขัดตอ
ผลประโยชนของบริษัทฯ ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเกี่ยวของกับบริษัทฯ  เชน ลูกคา   
คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการ
หาประโยชนสวนตนหรือการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือการทํางานอื่นนอกเหนือจาก
งานของบริษัทฯ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเวนการถือหุนในกิจการของคูแขงของบริษัทฯ 
หากมีผลทําใหตองละเวนการกระทําท่ีควรทําตามหนาที่  หรือมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไดหุนมากอนเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานหรือกอนที่บริษัทฯ จะเขาไปทําธุรกิจน้ันหรือการไดมาโดยมรดกบุคคลดังกลาว
ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบและใหสําเนาสงฝายตรวจสอบและ
กํากับดูแลทุกครั้ง 

5.3.3     จริยธรรมธุรกิจ 
ในการดําเนินธุรกิจไปสูความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงาน 

ที่มีประสิทธิภาพซึ่งปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงคือ การมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุงเนนถึงการมี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามขอบังคับของทางการ เพื่อใหกรรมการผูบริหารและ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมท้ังการ
ปฏิบัติตอบริษัทฯ ลูกคาผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยสําหรับ
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ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวดวย โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบและกํากับดูแลทําหนาท่ี
ติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาวเปนประจํา 
5.3.4    ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางยิ่งทั้งในระดับ 
บริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเนนใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ท้ังดานการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

- กําหนดใหฝายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความ
ถูกตองครบถวน และทันเวลา ท้ังงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งป และรายป 

- กําหนดใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นถึงความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายและการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําป 

- กําหนดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหมั่นใจไดวา 
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ภายใตการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร 
- กําหนดใหมีการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  เพื่อ

ไมใหเกิดความเสียหาย หรือมีการนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ 
- มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงาน  เพื่อใหเกิดการถวงดุล และ

ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
- คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

อิสระ และ ผูตรวจสอบจากองคกรกํากับดูแลภายนอก  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายใหฝายตรวจสอบและกํากับดูแลรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อความเปนอิสระสามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายใหดําเนินการสรรหา และคัดเลือกผูสอบบัญชีภาย
นอกจากสํานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชี และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พรอมท้ังเสนอแนะ และแกไขจุดออนหรือขอบกพรองของการ
บันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

- กําหนดนโยบายดานบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละคร้ัง และเปดเผยไวใน
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รายงานประจําป และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

- กําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม  เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน  ทั้งน้ี  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสดาวุธ เตชะอุบล คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และ
พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ MFC ไดรับ
มอบหมายใหเปนตัวแทนของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสราง เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ และการทํารายการตางๆ ใหถูกตองตามขอบังคับของบริษัทฯ 
กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยใหมีดุลยพินิจในการพิจารณาออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ไดตามแตจะเห็นสมควร  เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
และบริษัทรวม  ท้ังนี้  เมื่อคํานวณสัดสวนของกรรมการของ MFC ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ 
คิดเปนรอยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของ MFC (ไมรวมกรรมการอิสระ) ซึ่ง
มากกวารอยละ 24.92 อันเปนสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการ
ปรับโครงสราง  

 
5.4)   การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดการประชุมวาระปกติลวงหนาเปนประจําในแตละป  เพื่อ
กรรมการจะไดจัดสรรเวลาของตนสําหรับการประชุมทุกคร้ังไดโดยสะดวก อีกท้ังยังอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมไดตามความจําเปน โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตาม
เร่ืองที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 

5.4.3 ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมโดยการ
พิจารณารวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร และจะพิจารณาคําขอของกรรมการบางทานที่จะบรรจุ
เร่ืองอื่นที่สําคัญเปนวาระในการประชุม  ทั้งนี้  กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระท่ีจะเสนอ
เร่ืองเขาสูวาระในการประชุม 

5.4.4 ประธานกรรมการบริษัทฯ  ดําเนินการจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเร่ืองหรือ
เอกสาร ขอมูล  เพื่อการอภิปราย และระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาในประเด็น
ที่สําคัญอยาง รอบคอบโดยทั่วกัน 
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5.4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  เพื่อใหขอมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรง และ เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีโอกาสรูจักกับผูบริหารระดับสูง 

5.4.6 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเขาถึง และขอขอมูล คําปรึกษา และบริการตางๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม
ไดจากประธานกรรมการบริหาร หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เปน
อิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได 

5.4.7 ฝายบริหารและผูบริหารระดับสูง มีหนาท่ีใหขอมูล คําปรึกษา และบริการตางๆ ที่เหมาะสม และ
ทันเวลา แกคณะกรรมการบริษัทฯ       

5.4.8 กําหนดใหเลขานุการบริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมดวยระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมในแตละวาระใหแกกรรมการกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 
วัน  เพื่อใหกรรมการทุกทานมีเวลา เพียงพอที่จะศึกษาขอมูลตางๆ กอนการเขารวมประชุมในแต
ละครั้ง 

5.4.9 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุม อยางครบถวน ทุก
วาระเปน ลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานดังกลาวที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แลว  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูที่ เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

5.4.10 กรรมการทุกคนควรจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ท้ังหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

5.4.11 กําหนดนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน  
เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 
และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย 

 
5.5)     การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสนับสนุนใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําทุกป  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ รวมกันพิจารณา
ผลงาน ปญหา และอุปสรรค  เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งในการประเมินผลดังกลาวเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  
5.6)     คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไวอยางชัดเจนและโปรงใสซึ่งคาตอบแทน
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในกรณีกรรมการไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีและมีความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น เชน การเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย  เปนตน จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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คาตอบแทนทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง และกําหนดการจาย
คาตอบแทนหรือคาจางท่ีเปนธรรมและชัดเจนและใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพยท่ี
ออกใหมตอกรรมการผูบริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการผูบริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ไดรับจัดสรร
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพยท้ังหมดที่จะจัดสรร  ท้ังนี้  ตองไมมีกรรมการที่จะไดรับจัดสรร
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการ และ
คาตอบแทนของผูบริหารไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทฯ  

 
5.7)     การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ ไดดําเนินการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้  
- สงเสริมใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางใน

ตลาดทุน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางถูกตอง ครบถวน 

- กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหมทุกคน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ 

- ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการในครั้งแรกจะไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ  กฎระเบียบ และคูมือ
กรรมการของบริษัทฯ  

 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาการที่บริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีจะเปนปจจัยสําคัญในการนําบริษัทหลักทรัพยฯ ไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่สําคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสราง
ใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบของการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดย
จะเปนประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาวคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จึงไดมีนโยบายที่จะสงเสริมและผลักดันให
เกิดระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับหนวยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ อยางตอเน่ืองภายใตหลักของการบริหาร
จัดการที่ซื่อสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนและมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองครบถวน
และทันกาลระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของลูกคาบริษัทหลักทรัพยฯ และผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกันรวมถึง
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังนี้  นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทหลักทรัพยฯ แบงออกเปน 5 หมวดดังนี้ 

1) สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 
1.1) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้ 

1.1.1 ไมมีขอจํากัดในการไดรับหรือโอนหุน เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุทําใหบริษัทหลักทรัพยฯ มี
จํานวนผูถือหุนเปนบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนาย
ทั้งหมด 
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1.1.2 สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวนและทันเวลา 
1.1.3 สิทธิในการเสนอชื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการและการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบ 

บัญชีอิสระ 
1.1.4 สิทธิในการรวมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพยฯ 
1.1.5 สิทธิในสวนแบงกําไรจากการดําเนินงาน 
1.1.6 สิทธิในการเขารวมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนดังน้ี 

-    เสนอชื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
-    แตงตั้งผูสอบบัญช ี
-    การจัดสรรเงินปนผล 
-    การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 
-    การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
-    การอนุมัติรายการพิเศษ 
-    เร่ืองอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2) ผูถือหุนทุกรายจะไดรับหนังสือเชิญประชุมและขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม
หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนผูรับ
มอบอํานาจ ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมเปนการลวงหนาอยางเพียงพอ
และทันเวลา 

1.3) บริษัทหลักทรัพยฯ จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมโดยจะจัดสถานที่และ
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนเขารวมประชุมไดมากท่ีสุด 

1.4) กําหนดใหกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อชี้แจง
หรือตอบคําถามตอผูถือหุน 

1.5) ผูถือหุนสามารถขอใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผูถือหุน
สามารถต้ังคําถามขอคําอธิบาย และแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

1.6) ผูถือหุนจะไดรับทราบกฎเกณฑตาง  ๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมถึงบริษัทหลักทรัพยฯ จะ
เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ เปนการลวงหนากอนที่จะจัดสง
เอกสารใหแกผูถือหุน  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนาอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได 

1.7) กําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบในแตละวาระ และมีการ
บันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวอยางถูกตองและครบถวน 
เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดโดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุมสามัญ
ประจําปไดที่เวบ็ไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ 
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1.8) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เปดเผยขอมูล
ความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออมกับผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่สามท่ีมีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัท
หลักทรัพยฯ 

 
2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1)     การจัดการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกันดังนี้ 
2.1.1 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวัน

ประชุมผูถือหุน และบริษัทหลักทรัพยฯ จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานท่ีและวาระการ
ประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ กอนที่จะจัดสงเอกสารใหแกผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนได
มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได 

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนการ
ลวงหนา  7 วันขึ้นไปกอนวันประชุมผูถือหุน 

2.1.3 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีการประกาศลงหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 
วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน 

2.1.4 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนโดยใชระบบ
คอมพิวเตอรชวยในการลงทะเบียน เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกผูถือหุนมากที่สุด 

2.1.5 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดประชุมผูถือหุนตามวันเวลาและสถานที่ที่ผูถือหุนสามารถจะเขารวม
ประชุมไดสะดวกตามที่ไดแจงตอผูถือหุนไว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอยาง
กะทันหัน จนทําใหผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

2.1.6 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู
ถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 
คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

2.1.7 ประธานในที่ประชุมไดแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ และจํานวน
การถือหุนของผูเขารวมประชุม ใหผูถือหุนทราบในท่ีประชุมผูถือหุน 

2.1.8 ผูถือหุนที่เปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการ
ลวงหนา 

2.1.9 หุนแตละหุนมีสิทธิและเสียงเทากัน  ทั้งนี้  ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนที่ตนมี
และมีความเทาเทียมกันในขอมูลขาวสารของบริษัทหลักทรัพยฯ 

2.1.10 ประธานในที่ประชุมไดเริ่มการประชุมตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
2.1.11 ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลไดอยางเต็มที่ 
2.1.12 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

โดยเฉพาะวาระท่ีสําคัญ  เชน  การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่ง
สินทรัพยและการเลือกตั้งกรรมการ   เปนตน  
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2.1.13 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร และผู
ถือหุนตางชาต ิจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม 

2.1.14 ผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม สามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงไดทุกกรณี ไดแกสิทธิเห็น
ดวยสิทธิไมเห็นดวยและสิทธิงดออกเสียง 

2.1.15 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้ง
กรรมการเปนรายคน 

 ทั้งน้ี  ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2557 ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 160 ราย 
นับจํานวนหุนได 592,658,979 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 1,280 ราย นับจํานวนหุนได 1,271,436,709 
หุน รวมเปนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 1,440 ราย นับจํานวนหุนได 1,864,095,688 หุน คิดเปนรอยละ 71.98 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
2.2)    การปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบาย และกฎระเบียบ ขอกําหนด หามมิใหกรรมการผูบริหารและพนักงานทําการ 
ซื้อขายหลักทรัพยหรือซื้อขายตราสารอนุพันธ โดยใชขอมูลภายในและมีมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน
ระหวางหนวยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ เชน  

- บริษัทหลักทรัพยฯ มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานท่ี
เกี่ยวของใชขอมูลเกี่ยวกับ Watch List, Restricted List และ Research List ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดระเบียบและมาตรการในการปองกันการลวงรูขอมูลภายในของลูกคา
และหนวยงานภายในบริษัทฯ (Chinese Wall) 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดออกประกาศเกี่ยวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยตอผูลงทุน
ทั่วไป 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณ
อักษรรวมทั้งกําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไวดวย 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีฝาย
บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ หรือขององคกรกํากับดูแล
ภายนอกท่ีกําหนด 

 
2.3)    นโยบายการปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารใชตําแหนงหนาที่ เพื่อประโยชนแกตนในทางมิชอบ 

2.3.1 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กรรมการ และผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคงปฏิบัติตาม
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มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม และ
รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต
โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังจากที่การปรับโครงสราง
กิจการเปนผลสําเร็จ (“ขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต”) 

2.3.2 หามไมใหกรรมการผูบริหารและพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในไป
เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมีหนาที่เกี่ยวของ ตามขอบังคับของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

2.3.3 หามไมใหกรรมการผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน หรือขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยฯ กอนประกาศงบ
การเงิน และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ จะปฏิบัติตาม
ขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

 
2.4)     นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
หลักทรัพยฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหลักทรัพยฯ 
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหลักทรัพยฯ 
ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการ เชน นั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการทํารายการนั้น มีความโปรงใสเที่ยง
ธรรมเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดย
อนุโลม และใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ท่ีจะแกไขในอนาคต 
 
2.5)     นโยบายรายการระหวางกันของบริษัทหลักทรัพยฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ประกอบดวย 2 สวนคือ 
2.5.1  มาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทหลักทรัพยฯ 
บริษัทยอย และบริษัทยอยในระดับเดียวกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสียหรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ 
และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท
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หลักทรัพยฯ จะยังคงถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ โดยอนุโลม และ
ตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการโดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่ 
เกิดขึ้นบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพื่อนําไปประกอบการใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณีซึ่งผูที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันดังกลาว 

นอกจากนั้นบริษัทหลักทรัพยฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูลในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและ 
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงมาตรฐานบัญชี
ท่ีกําหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ 
ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคงถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯโดยอนุโลม และขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ท่ี
จะแกไขในอนาคต 

2.5.2     นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทหลักทรัพยฯ บริษัทยอย และบริษัทยอยในระดับเดียวกันอาจมีการเขาทํารายการระหวาง 

กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัท
หลักทรัพยฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกัน ใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ อนุมัติไวแลว และเปนไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนดไว 
รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  นอกจากน้ี ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอน
ออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคงถือปฏิบัติตาม หลักการท่ี
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ อนุมัติไวแลว และตามนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดไวรวมถึงขอบังคับ
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคตโดยใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมทั้ง
กําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ ใหชัดเจนเปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 

 ทั้งนี้  เน่ืองจากมีบุคคลที่เขาขายบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มขึ้น ทําให 
ปริมาณการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทหลักทรัพยฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจาก 
การปรับโครงสรางแลวเสร็จ โดยรายการระหวางกันสวนใหญ จะเปนธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขาย
หลักทรัพย อยางไรก็ตามในกรณีที่มีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขท่ี
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แตกตางจากเดิมสายตรวจสอบและกํากับดูแลจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงาน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการ
ทํารายการดังกลาวทุกๆ ไตรมาส นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวจะตองผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
และ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯ หากขนาดของรายการมีสาระสําคัญ โดยใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคตและตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ โดยอนุโลม 

 
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหวางกันอื่นๆ บริษัท 

หลักทรัพยฯ จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันท่ีระบุไวขางตน 
 

3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายท่ีจะดูแลและรักษาสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนดของผูมีสวนไดเสียทุก

กลุมซึ่งประกอบดวยกลุมลูกคาผูถือหุนผูลงทุนเจาหนี้คูคาผูสอบบัญชีอิสระผูบริหารพนักงานภาครัฐสังคมและ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาสิทธิดังกลาวจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเทา
เทียมกันดังนี้ 

3.1) นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย 
บริษัทหลักทรัพยฯ ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยการขยายพื้นที่การทํางานใหมากขึ้น  เพื่อลดความแออัดใน 

การทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อใหพนักงานสรางสรรคผลงานที่ดีเลิศ และพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยูเสมออีกทั้งบริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําประกันสุขภาพใหกับพนักงานทุกคน 

3.2) นโยบายการดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายดูแลเร่ืองคาตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชในการพิจารณาคาตอบแทนตาม 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมเปนธรรมและมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3.3) การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจาง 

จายสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสะสม” และนายจางจายเงินเขาอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจางจะ
ออมแลวนายจางยังชวยลูกจางออมอีกแรงหน่ึงดวยจึงอาจกลาวไดวาการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรูปแบบ
หนึ่งของการใหสวัสดิการแกลูกจางจึงชวยสรางแรงจูงใจใหลูกจางทํางานใหกับนายจางนานๆ  

การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนอกจากจะทําใหลูกจางมีการออมอยางตอเน่ืองมีวินัย และมีนายจางชวย 
ออมแลวยังมีการนําเงินไปบริหารใหเกิดดอกผลงอกเงยโดยผูบริหารมืออาชีพที่เรียกวา "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลท่ี
เกิดขึ้นจะนํามาเฉลี่ยใหกับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดสวนของเงินที่แตละคนมีอยูในกองทุน 

3.4)      นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ 
บริษทัหลักทรัพยฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหา  เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝกอบรมภายในและสง 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

99 

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมทั้งสงเสริมใหพนักงาน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ และ
ของลูกคาไวเปนความลับ 

3.5) นโยบายท่ีจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชนดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ เขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน  เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) 
ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labour) 

- ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยไมเลือกปฏิบัติไมแบงแยกถิ่นกําเนิดเชื้อชาติเพศอายุสีผิวศาสนาสภาพรางกาย
ฐานะชาติตระกูล 

3.6) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาโดยการเอาใจใสและ 

รับผิดชอบอยางมีหลักเกณฑ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับลูกคาทุกรายรวมทั้ง
พัฒนารูปแบบการใหบริการและเพิ่มชองทาง / ทางเลือกในการใหบริการแกลูกคา โดยใหขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดเตรียมชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนและแจงเบาะแสจาก
ลูกคาและกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ เกิดความมั่นใจวาบริษัทหลักทรัพยฯ มี
ระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยุติธรรมและเชื่อถือได  นอกจากน้ี บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเขารวมกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการกับสํานักงาน ก.ล.ต. หากเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทหลักทรัพยฯ กับลูกคาตามลักษณะที่กําหนด
ไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ลูกคาสามารถจะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการดังกลาวได 

3.7) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูแขง 
 บริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและหลักเกณฑของทางการอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตรา
คาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และซื้อขายตราสารอนุพันธรวมถึงการจายผลตอบแทนใหกับผู
ติดตอกับผูลงทุนและหัวหนาทีมการตลาด 

3.8) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคา 
บริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินธุรกิจกับกิจการคูคาโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ไดทําไวซึ่ง 

จะตองไมเสื่อมเสียตอบริษัทหลักทรัพยฯ หรือขัดตอกฎหมายใดๆ ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง  เปนตน และคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปน
ธรรม และมีจรรยาบรรณ 

3.9) นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี ้
บริษัทหลักทรัพยฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงท่ีกําหนดไวในสัญญาการ 

กูยืมกับเจาหน้ีหรือการซื้อสินคาและบริการในการชําระคืนเงินตนดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและการชําระคา
ซื้อสินคาและบริการ 
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3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
- บริษัทหลักทรัพยฯ ตองดําเนินธุรกิจ และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย หรือ

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนเคร่ืองหมายการคาสิทธิบัตรลิขสิทธ์ิ
ความลับทางการคาและทรัพยสินทางปญญาดานอื่นที่กฎหมายกําหนด 

- บุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ มีสิทธิและไดรับการสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานอยางอิสระ
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่หรืองานท่ีใชขอมูลของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ หรืองานที่ทําขึ้น เพื่อบริษัทหลักทรัพยฯ โดยเฉพาะถือเปนทรัพยสินของบริษัท
หลักทรัพยฯ เวนแตในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยฯ อนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของผู
คิดคนผูประดิษฐผูวิจัย หรือบุคคลอื่นได 

- สงเสริมบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา ทั้งในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง และการดําเนินชีวิตประจําวัน 

- การนําผลงานหรือขอมูลมาใชในการปฏิบัติงานผูที่เกี่ยวของจะตองตรวจสอบใหมั่นใจวาไมเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามรับ/จายสินบน (คอรรัปชั่น) เพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ  
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อ

ปองกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรในบริษัทหลักทรัพยฯ และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของของบริษัทหลักทรัพยฯ  

- สงเสริมการสรางคานิยม ความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ ใหเปนวัฒนธรรมองคกรรวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแกบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ วาการทุจริตเปนส่ิงที่ไมควรปฏิบัติ 

- จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองภายใตมาตรฐานการบัญชีท่ีไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

- จัดใหมีชองทางในการสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแส 
ขอเสนอแนะหรือรองเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิผูแจงเบาะแส 

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการมอบ หรือรับของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยง
รับรอง หรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจํากัด ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทหลักทรัพยฯ หรือ
เปนการฝาฝนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของ 

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการติดสินบนทุกรูปแบบ ไมวาจะกระทําไป เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือ เพื่อความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไมวาทางตรงหรือทางออม 

- กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบและขั้นตอน
ปฏิบัติที่ถูกตอง 

- กําหนดใหการใหเงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของ 
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- จัดใหมีการสงเสริมแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีระหวางบริษัทอื่นท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพยฯ รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อเปนแนวรวมปฏิบัติ
และเขารวมในกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพยฯ สมาคม
หอการคา หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ  

3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม 
บริษัทหลักทรัพยฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งยังมีความมุงมั่นท่ีจะแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเน่ืองเปนประจําทุกป 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง เพื่อนํามาดําเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเนนการ 

สงเสริมดานการศึกษาการทํานุบํารุงศาสนาและการสงเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอยาง เชน ทุกป ในป 2557 บริษัท
หลักทรัพยฯ ไดดําเนินกิจกรรมดานการศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ ดานการทํานุบํารุงศาสนา 6 โครงการ และดานการ
สงเสริมคุณภาพสังคม 4 โครงการ  

3.13) นโยบายการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
- ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปกปองทรัพยสินของ 

บริษัทหลักทรัพยฯ มิใหเสียหายหรือสูญหาย 
- ในกรณีที่ทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิด

ความเสียหายหรือสูญหาย บุคคลนั้นตองรับผิดชอบรวมกันกับบริษัทหลักทรัพยฯ ตามที่กําหนดไว
ในระเบียบขอบังคับหรือนโยบายตางๆ ของบริษัทหลักทรัพยฯ  

- ใชทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ ในการปฏิบัติหนาที่อยางประหยัด และรูคุณคา เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษพลังงานควบคูไปดวย 

- ไมใชทรัพยสินใดๆ ของบริษัทหลักทรัพยฯ  เพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบทั้งทางตรง
และทางออม 

- เมื่อพนจากสภาพการเปนบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ จะตองสงมอบทรัพยสินตางๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ คืนใหบริษัทหลักทรัพยฯ ไมวาจะ
เปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใดๆ และหามบันทึกคัดลอกหรือสําเนาขอมูลเหลาน้ัน เพื่อนําไป
เผยแพรหรือแสวงหาผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทหลักทรัพยฯ  

3.14) นโยบายสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดลอม 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
- สงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระหวาง

พนักงานดวยกันหรือระหวางหนวยงานตางๆ ของบริษัทหลักทรัพยฯ  
- สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน มีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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- บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายบริหารการจัดการโดยมีเปาหมาย  เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ
สิง่แวดลอม 

- ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อ
ติดตามความกาวหนา 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ รับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมาย 
กําหนด และสนับสนุนใหมีการรวมมือกันระหวางบริษัทหลักทรัพยฯ กับผูมีสวนไดเสีย เพื่อความเจริญเติบโตของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ อยางมั่นคง และยั่งยืนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปดเผย
ขอมูลสําคัญใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดทราบโดยดําเนินการผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ตามวิธีการและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

4.1) การเปดเผยขอมูล 
4.1.1 กําหนดใหมีการจัดทําขอมูลตางๆ อยางถูกตองครบถวนและโปรงใสรวมถึงมีการเปดเผยขอมูล 

อยางสม่ําเสมอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท
หลักทรัพยฯ และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

4.1.2 กําหนดใหมีการเปดเผยและจัดสงขอมูลใหแกกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ตามที่รองขอ 

4.1.3 กําหนดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  
หรือผูบริหารระดับสูงเทานั้นเปนผูใหขอมูลกับผูถือหุนผูลงทุนนักวิเคราะหหลักทรัพยสื่อมวลชน
หรือองคกรกํากับดูแล 

4.1.4 ขอมูลทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปดเผยอยางสม่ําเสมอมีดังนี ้
- ขอมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
- งบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลการวิเคราะหตางๆ  
- รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ/ผูบริหาร 
- ปจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ 
- นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง 
- ขอมูลคุณสมบัติของกรรมการ 
- รายการทําธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ  
- รายการสําคัญที่เก่ียวกับพนักงานหรือผูมีสวนไดเสีย 
- จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติ 

4.1.5 กําหนดใหจัดทํางบการเงินหรือขอมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการ 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

103 

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งใหเปดเผยขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางครบถวนถูกตอง เพียงพอและทันเวลา  เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
หลักทรัพยฯ ไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

4.1.6 กําหนดใหมีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินโดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ 
4.1.7 บริษัทหลักทรัพยฯ จะอํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ ตอ

บุคคลภายนอก เชน นักวิเคราะหหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทนายหนาคาหลักทรัพย
สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือสื่อมวลชน และองคกรกํากับดูแลภายนอก เปนตน  เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนหรือ เพื่อประโยชนในดานอื่นๆ  

4.1.8 กําหนดใหเปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวในรายงานประจําปในเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ และปดประกาศ ณ ท่ีทําการ
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาทุกแหง 

4.1.9 กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจํานวนครั้งของการประชุมจํานวนครั้งท่ี
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมความเห็นของกรรมการจากการทําหนาท่ี รวมถึงเปดเผย
นโยบายรูปแบบและลักษณะของการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการและผูบริหารระดับสูงแตละ
คนในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ  

4.1.10 กําหนดใหกรรมการมีหนาที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการ  
บริษัทหลักทรัพยฯ ทราบโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหกรรมการเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้  ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ 
ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคง
กําหนดใหกรรมการถือปฏิบัติตามตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยอนุโลม และรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

4.2)     รายงานของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ของบริษัทหลักทรัพยฯ ในเรื่องงบการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ และเรื่องที่สําคัญตางๆ ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีท่ีตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป  นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัท
หลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคงจัดใหมี
รายงานเร่ืองของงบการเงิน ใหแกบริษัทฯ  เพื่อนําไปจัดทํางบการเงินรวมและเรื่องสําคัญตางๆ  เพื่อใหเปนไปตามขอ
พึงปฏิบัติที่ดีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ โดยอนุโลม และขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

  ทั้งน้ี  โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีกรรมการอิสระในสัดสวนท่ีเพียงพอใน 
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การถวงดุลกันในจํานวนที่สอดคลองตามหลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กําหนดโดยทําหนาท่ีในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้ง
ยังทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได
มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะหารือและประชุมรวมกับสายตรวจสอบและกํากับดูแลและผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อใหการรายงานทาง
การเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ มีความถูกตอง และครบถวน และมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทหลักทรัพยฯ และในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอ
แตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 ไดแกนายชวาลา เทียนประเสริฐและ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณและ/หรือ
นายนิติ  จึงนิจนิรันดรและ/หรือนางสาวนิสากร  ทรงมณี จากบริษัท ดีลอยท ทูชโธมัทสุไชยยศสอบบัญชี จํากัด 

4.3)    ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง  

ครบถวน โปรงใส ทันเวลาและสรางคุณคาใหกับนักลงทุน ทั้งในสวนของการรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ทั่วไป รวมถึงขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอบริษัทหลักทรัพยฯ ใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง ทันเวลา 
และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยบริษัทหลักทรัพยฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่ www.cgsec.co.th และผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม 
ภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท
หลักทรัพยฯ จะยังคงเผยแพรขอมูลใหนักลงทุนทราบผานชองทางของบริษัทฯ รวมทั้ง ชองทางสื่ออิเลคทรอนิคสของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยผานทางบริษัทฯ  นอกจากน้ี  เพื่อใหการเปดเผยขอมูลของ บริษัทหลักทรัพยฯ มี
ความถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือ และยังเปนการปองกันขาวลือตางๆ บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบในการตอบขอซักถาม และชี้แจงขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหผูลงทุนและผูท่ี
เกี่ยวของทราบ โดยผูลงทุนสามารถติดตอไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 1017 หรือที่ E-mail address: 
IR-CGS@countrygroup.co.th 

 นอกจากน้ี บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหสายตรวจสอบและกํากับดูแลเปนศูนยกลางในการรับและ 
พิจารณาเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแส โดยสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2205-7000 
ตอ 1300-11 
 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทบริษัทหลักทรัพยฯ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศนในการ
กําหนดนโยบายกลยุทธแผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงโดยมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทหลักทรัพยฯ และผูถือหุนโดยรวม 

5.1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  
5.1.1     การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  5  ทานและไม 
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มากกวา  15 ทานโดยตองเปนผูมีทักษะและประสบการณหลากหลายที่สามารถใชวิจารณญาณไดอยาง
เปนอิสระ มีความเปนผูนํา มีความรู  เพื่อนํามาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ และตอง
เปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะประกอบดวย
กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
หรืออยางนอยจํานวน 3 ทาน 

 ทั้งนี้  ในการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะเปนไปตามวาระที่กําหนด 
ไว รวมทั้งมีความโปรงใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ  เพื่อการแตงตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของ
กรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทหลักทรัพยฯ จะเปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด
และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตอสาธารณชนผานเวบ็ไซตและขาวสารของบริษัทหลักทรัพยฯ  

5.1.2    คุณสมบัติของผูทีด่ํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไมมีการจํากัดจํานวนกรรมการอิสระผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการและ 

กรรมการอิสร ะจะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะประสบการณ
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทหลักทรัพยฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามใน
การปฏิบัติหนาที่ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดโดยภายหลังจากท่ีบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ ปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะ
แกไขในอนาคต  ทั้งนี้   กําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรก 

5.2)     คณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทหลักทรัพยฯ  มีคณะกรรมการรวมทั้ งสิ้น  7 ชุด  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อควบคุมดูแลบริษัท
หลักทรัพยฯ ในดานตางๆ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1       ภาวะผูนําวิสัยทัศนและความเปนอิสระในการตัดสินใจ 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนด 

นโยบายพิจารณาอนุมัติและทบทวนกลยุทธเปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ ตลอดจนควบคุมดูแลใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแผนงานและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดให
ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัทหลักทรัพยฯ เปน
ลายลักษณอักษรพรอมทั้งใหความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ1
ครั้ง โดยเนนใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
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หลักทรัพยฯ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ตองมีภาวะความเปนผูนํามี
วิสัยทัศนและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทหลักทรัพยฯ และผูถือหุน 

5.2.2      ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน 

     การควบคุมดูแลและปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
     หลักทรัพยฯ ดังนี้ 

- จัดโครงสรางและองคประกอบของบริษัทหลักทรัพยฯ และของคณะกรรมการชุดตางๆ 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบท่ี
มีตอบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกคาและการไมนําขอมูลภายในของบริษัท
หลักทรัพยฯ และลูกคาไปเปดเผยหรือนําไปใช เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

- การตัดสินใจใดๆ ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือกรณีที่มีการกระทําบางอยาง
ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทหลักทรัพยฯ แตไมสอดคลองกับผลประโยชนท่ีแตกตางกันของผู
มีสวนไดเสียในแตละกลุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และฝายบริหารจะ
พิจารณาปญหาดังกลาวอยางรอบคอบดวยความระมัดระวังซื่อสัตยสุจริตมีเหตุผลและ
เปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนของบริษัทหลักทรัพยฯ เปนสําคัญ
และจะเปดเผยใหผูถอืหุนไดทราบทุกคร้ัง 

- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือเปนการทํารายการที่เก่ียวโยง
กันหรือ เปนผูมีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ซึ่งกรรมการทานใดที่มี
สวนไดเสียในวาระใดกรรมการทานน้ันตองเปดเผยขอมูลใหที่ประชุมไดรับทราบทันที และ
จะไมมีสิทธิในการเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 

- กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระทําที่เปนการขัดตอผลประโยชน
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเกี่ยวของกับ บริษัทหลักทรัพยฯ  
เชน ลูกคา คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานในการหาประโยชนสวนตนหรือการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหลักทรัพยฯ หรือ
การทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

- กรรมการผูบริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเวนการถือหุนในกิจการของคูแขงของบริษัท
หลักทรัพยฯ หากมีผลทําใหตองละเวนการกระทําที่ควรทําตามหนาที่หรือมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาว ไดหุนมากอนเปนกรรมการผูบริหารหรือ
พนักงานหรือกอนที่บริษัทหลักทรัพยฯ จะเขาไปทําธุรกิจน้ันหรือการไดมาโดยมรดกบุคคล
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ดังกลาวตองรายงานใหผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นทราบและใหสําเนาสงสายตรวจสอบ
และกํากับดูแลทุกครั้ง 

5.2.3      จริยธรรมธุรกิจ 
ในการดําเนินธุรกิจไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงาน 

ที่มีประสิทธิภาพซึ่งปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น 
เพื่อมุงเนนถึงการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามขอบังคับของทางการ เพื่อใหกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทหลักทรัพยฯ ลูกคาผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรวมถึงไดกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวดวยโดยบริษัทหลักทรัพยฯ ไดมอบหมายใหสายตรวจสอบและ
กํากับดูแลทําหนาท่ีติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาวเปนประจํา 

5.2.4       ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกํากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ  

    ซึ่งเปนบริษัทยอยใหเปนเสมือนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ เอง และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทของ 
    บริษัทหลักทรัพยฯ  ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน  ท้ังนี้   คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท 
    หลักทรัพยฯ  ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง ทั้งในระดับบริหารและระดับ 
    ปฏิบัติงานโดยเนนใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความเสียหายที่   
    อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพยฯ โดยรวมท้ังดานการเงินการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ 
    กํากับดูแลการปฏิบัติงานจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในดังนี้ 

- กําหนดใหฝายบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ รับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินท่ี
มีความถูกตองครบถวนและทันเวลาทั้งงบการเงินรายไตรมาสรายครึ่งปและรายป 

- กําหนดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
บริษัทหลักทรัพยฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของภายใตการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร 
- กําหนดใหมีการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ อยาง

ตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือมีการนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ 
- มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ

ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดใหความสําคัญตอคําแนะนําหรือ

ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีอิสระและผูตรวจสอบจากองคกรกํากับดูแลภายนอก เพื่อเปน
แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใหถูกตองเหมาะสม 
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- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายใหสายตรวจสอบและกํากับดูแล
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเปนอิสระสามารถตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
ผูสอบบัญชีภายนอกจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีพรอมทั้งเสนอแนะและแกไขจุดออนหรือ
ขอบกพรองของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
5.3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดการประชุมวาระปกติลวงหนาเปนประจําทุกเดือนใน 
แตละป เพื่อกรรมการจะไดจัดสรรเวลาของตนสําหรับการประชุมทุกครั้งได โดยสะดวกอีกท้ังยังอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มเติมไดตามความจําเปนโดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องท่ีสืบเนื่องจากการ
ประชุมคร้ังที่ผานมาและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม ประธานกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เปนผูใหความเห็นชอบ
ในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมโดยการพิจารณารวมกับประธานกรรมการบริหารและจะพิจารณาคําขอของ
กรรมการบางทานท่ีจะบรรจุเรื่องอื่นที่สําคัญเปนวาระในการประชุม  ท้ังนี้  กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเขาสูวาระในการประชุม 

ประธานกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินการจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะ
เสนอเรื่องหรือเอกสารขอมูล เพื่อการอภิปรายและระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาในประเด็นที่สําคัญ
อยางรอบคอบโดยทั่วกัน 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนใหประธานกรรมการบริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  เพื่อใหขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเปนผูท่ี
เกี่ยวของโดยตรงและ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีโอกาสรูจักกับผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ สามารถเขาถึงและขอขอมูลคําปรึกษาและบริการตางๆ ท่ี
จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานกรรมการบริหารหรือผูบริหารอื่นท่ีไดรับมอบหมายหรืออาจขอความเห็นที่เปนอิสระ
จากท่ีปรึกษาภายนอกได 

ฝายบริหารและผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีใหขอมูลคําปรึกษาและบริการตางๆ ที่เหมาะสมและทันเวลาแก
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

กําหนดใหเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมดวยระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแตละวาระใหแกกรรมการกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
เพื่อใหกรรมการทุกทานมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาขอมูลตางๆ กอนการเขารวมประชุมในแตละครั้ง 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ทุกครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอยาง
ครบถวนทุกวาระเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานดังกลาวที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทหลักทรัพยฯ แลว เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และ/หรือผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา 

 
5.4)     การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดสนับสนุนใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
ของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปน
ประจําทุกป เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ รวมกันพิจารณาผลงานปญหาและอุปสรรค เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขตอไปซึ่งในการประเมินผลดังกลาวเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทหลักทรัพยฯ 

 
5.5)     คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไวอยางชัดเจนและโปรงใสซึ่ง 
คาตอบแทนดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในกรณีกรรมการไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีและมีความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เชน การเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย  เปนตน จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มในระดับท่ี
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นบริษัทหลักทรัพยฯ มีคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและกําหนดการจายคาตอบแทน
หรือคาจางที่เปนธรรมและชัดเจนและใหความเห็นชอบในกรณีที่ บริษัทหลักทรัพยฯ มีการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออก
ใหมตอกรรมการผูบริหารระดับสูงหรือพนักงานและมีกรรมการผูบริหารระดับสูงหรือพนักงานท่ีไดรับจัดสรร
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพยท้ังหมดที่จะจัดสรร  ท้ังนี้  ตองไมมีกรรมการท่ีจะไดรับจัดสรร
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนของ 
กรรมการและคาตอบแทนของผูบริหารไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
5.6)  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดดําเนินการพัฒนากรรมการและผูบริหารดังนี้ 
- สรุปและนําเสนอกฎระเบียบประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญให

กรรมการบริหารและผูบริหารรับทราบเปนประจําทุกเดือน 
- สงเสริมใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาด

ทุน เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรรมการและสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
ถูกตองครบถวน 
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- กรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหมทุกคนจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ และ/หรือมีคุณสมบัติตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต  

- ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการในครั้งแรกจะไดรับทราบขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ กฎระเบียบและ
คูมือกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
10.2 คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปดวย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหา และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งไดเปดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดไวแลวในหัวขอ โครงสรางการจัดการโดย
ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุดมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
10.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

1. ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และโปรงใสดํารงไว เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหดําเนินการ
ถูกตองตามที่กฎหมายประกาศขอบังคับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนดตลอดจนการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอตอผูถือหุนหรือบุคคลท่ีมีสวนไดเสียทุกกลุมดวยความโปรงใสเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) 

3. จัดใหมีหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร ทบทวนหลักการ  และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกลาวอยางนอยปละครั้ง 

4. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน / การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน / การขายหรือการตัดจําหนายสินทรัพยใดๆ ออกจากบัญชีตลอดจนการเขาทํารายการใดๆ ซึ่ง
กฎหมายประกาศขอบังคับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ 
กําหนดไวใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

5. คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการชุด
ยอย เพื่อชวยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการของบริษัทฯ ใหเปนบรรลุตาม
วัตถุประสงคนโยบายเปาหมายและมีความสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนด 

6. พิจารณาอนุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามท่ีฝายจัดการเสนอซึ่งผานการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
การลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้ง 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการ
อื่นๆ เพื่อการนํามาใหไดซึ่งผลประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

8. สงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณอักษรและจัดใหมีการส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจแก
กรรมการผูบริหารพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีประสิทธิภาพสม่ําเสมอและโดยอยางตอเนื่อง
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ตลอดจนกําหนดนโยบายที่กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา 

9. จัดใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในท่ีดี เพื่อการปกปองรักษาขอมูลสารสนเทศและทรัพยสินของ
บริษัทฯ บริษัทยอย ลูกคาและผูถือหุนตลอดจนบุคคลที่มีสวนไดเสียและ เพื่อใหแนใจไดวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีการเงินเปนไปอยางถูกตองเพียงพอและ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายการทางธุรกิจไดรับการดําเนินการ
อยางถูกตองเหมาะสมซึ่งเปนไปตามเปาหมายสามารถสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทไดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกปและใหความเห็น
ไวในรายงานประจําป 

10. จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานทุกดานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยการมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แตงต้ังเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรม
และทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดนั้นๆ รายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบอยางนอยปละครั้ง 

11. รับผิดชอบในขอมูลงบดุลและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปของบริษัทฯ  
12. แตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
13. แตงตั้งและจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ  เพื่อใหการปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายประกาศ

ขอบังคับของหนวยงานทางการที่กําหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานให
มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนใหบริษัทฯ 
ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีการรักษาเอกสารขอมูลตลอดจนการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและ
หนวยงานทางการที่กํากับดูแลที่เกี่ยวของ 

14. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพตอผูถือหุนผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชน 

15. ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป เพื่อการพิจารณารวมกันถึงผลการ
ปฏิบัติงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขอันนํามาซึ่งการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

16. กํากับดูแลบริษัทยอยเสมือนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตามขอบังคับของ
บริษัทฯ อยางเครงครัด 
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10.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอโดยรวมกับ

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน 
2. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
3. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานและการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายการเลิกจางและการประเมินผล
การปฏิบัติงานผูบริหารสงูสุดของหนวยงานตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลตามที่ฝายบริหารเสนอ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

ขอกําหนดของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวามีความถูกตองสมเหตุสมผลและ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  

6. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี รายงานดังกลาวอยางนอยใหมีขอมูลดังนี ้
6.1    ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูก

ตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได 
6.2   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
6.3   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี
6.4    ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
6.5   ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6   ความเห็นหรือขอสังเกตอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ 
 

10.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
1. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอยและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชขอกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับ
ดูแลกําหนดที่เกี่ยวของเปนเกณฑในการพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติ (ตามแตละกรณีทีก่ําหนดไว) 
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2. เสนอชื่อบุคคล เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเปนอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามท่ี
หนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนดของบุคคลดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ  ในกรณีเห็นวา
มีเหตุจําเปนและ/หรือโดยความเหมาะสม 

4. สอบทานแผนและนโยบายคาตอบแทนของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองตามเปาหมายประจําป
หรือเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยใหมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน 

5. จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ
การใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ (ตามแตละกรณีที่กําหนดไว) 

6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอยประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการ
ผูจัดการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูดรักษาและ/ หรือจูงใจ
บุคคลที่มีคุณภาพเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

7. สอบทานผลตอบแทนสําหรับพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอยและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
อนุมัติกอนการจัดสรรเปนคาตอบแทนรายปใหแกพนักงาน 

8. พิจารณาสอบทานสัญญาคาตอบแทนหรือผลประโยชนพิเศษสําหรับผูบริหารและพนักงานในตําแหนงสําคัญ 
(ถาม)ี รวมถึงขอตกลงในการวาจางคาชดเชยตอผูมีอํานาจในการจัดการ เพื่อเสนอตอผูบริหาร 

 
10.2.4   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

1. กําหนดขอบเขตนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทยอยเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏิบัติขอแนะนําในเรื่องของการกํากับกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลใหแก
คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด 

3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหมีความเปนสากล
ทันสมัยอยางตอเนื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาปรับปรุง 

4. พิจารณาทบทวนความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังการมีผลประโยชนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติหนาที่ 

5. เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยรวมถึงการ
ติดตามและสรุปผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6. พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ เปนประจําทุกป 
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10.2.5  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดําเนินการใหมีกลยุทธนโยบายมาตรฐาน

และรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในดานตางๆ ของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เพื่อใหการบริหารงาน
ของบริษัทฯ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตความเสี่ยงท่ีควบคุมไดอยางมีระบบ 

2. พิจารณากําหนดแนวทางการควบคุมความเส่ียงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอย เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุม
การบริหารความเสี่ยงใหอยูภายใตขอบเขตที่บริษัทฯ  กําหนดตลอดจนสอดคลองตามหลักการบริหารความ
เส่ียงตามแนวทางที่หนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด 

3. สอบทานใหบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปจจัยท่ีเกิดจากภายนอกและภายในท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยงนั้นๆ 
ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ   เพื่อนําไปสูการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 

4. ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝายงานตางๆ และสอบทานใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีโครงสรางพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการชวยใหการบริหารจัดการความ
เส่ียงอยูในระดับที่รับได 

5. ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมตางๆ ของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอยตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดยอยเปนผูดูแลและบริหารจัดการความ
เส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ  และบริษัทยอยตามความเหมาะสมและรายงานใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทราบ 

6. จัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินการสําหรับปตอไปเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อทราบ 

7. ปฏิบัติหนาที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
ความเห็นชอบ 

 
10.2.6   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลงทุน 

1. พิจารณากําหนดนโยบายการหลักเกณฑแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสอดคลองเปนไปตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเขารวมลงทุนตามกรอบ
นโยบายของบริษัทฯ  อนุมัต ิ

2. กําหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณลงทุน เพื่อกอประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมสําหรับการลงทุนของบริษัทฯ ภายใต
นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. กํากับดูแลเปาหมายกลยุทธและนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามกรอบนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนด 
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5. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการลงทุนประจําปที่ฝายจัดการหรือฝายการลงทุนของบริษัทฯ   เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

6. พิจารณาศึกษาขอมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเขาไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ   เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสูงสุดในการลงทุนน้ันๆ ของบริษัทฯ  และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

7. มีอํานาจในการพิจารณาเชิญหรือวาจางบุคคลภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษาในการเขารวม
ลงทุนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  

8. พิจารณาใหความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเขาเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ  ที่จะเขาไป
รวมลงทุนตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ 

9. กํากับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนดและรายงานผลการ
ลงทุนใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบ 

10. พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ ที่ไดเขารวมลงทุนเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อการพิจารณาอนุมัต ิ

11. ปฏิบัติหนาท่ีหรือดําเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

10.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 
10.3.1 การสรรหากรรมการบริษัทฯ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  และกําหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการและผูบริหารระดับสูงและหลักเกณฑในการสรรหา เพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระและ
ผูบริหารระดับสูง 

อยางไรก็ตามในการเลือกตั้งกรรมการในป 2557 นั้น บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได
กําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดพ.ศ. 2535 โดยในขอบังคับของบริษัทฯ  หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ ขอ 17 ถึงขอ 38 ไดกําหนดเรื่องเก่ียวกับการ
เลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ  ซึ่งสามารถสรุปสวนที่เปนสาระสําคัญไดดังนี ้
1. กําหนดใหกรรมการบริษัทฯ มีไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจะตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ  จะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  หรือไมก็ได 
2. ผูที่จะเปนกรรมการของบริษัทฯ  ไดตองประกอบดวยคุณสมบัติดังนี ้

2.1 ตองเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลายคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2.3 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
2.4 ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือ องคการ หรือ หนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่ 
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3. กรรมการคนใดเมื่อไดรับเลือกตั้งแลวปรากฏวาขาดคุณสมบัติดังกลาวมาในขอ 2 หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติให
ถอดถอนเสียจากกรรมการตามขอ 6.4 ยอมพนจากตําแหนงกรรมการทันทีกรรมการคนใดจะลาออกจาก
ตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออก
ดังกลาวน้ันจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

4. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ  ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
4.1 ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง 
4.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก

ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
4.3 บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

5. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้นถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกไดกรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ  น้ันใหจับสลากกันสวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

6. นอกจากกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการจะพนตําแหนงเมื่อ 
6.1 เสียชีวิต 
6.2 ลาออก 
6.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
6.4 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 8 
6.5 ศาลมีคําสั่งใหออก 

7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ  กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบ
ดวยก็ได 

8. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผู
น้ันจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
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วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

10. กรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมใหกรรมการที่เหลืออยูกระทําการใน
นามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง
ท้ังหมดเทานั้น การประชุมตามวรรคแรกใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงเหลือนอย
กวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมและบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

11. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงตองอยูรักษาการใน
ตําแหนง เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่เวนแต
ศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 6.5 คณะกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันพนจาก
ตําแหนงโดยสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม 

12. กรรมการมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จกรรมการในวงเงินไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการและใหคณะกรรมการมีสิทธิไดรับเงินคาจางเบี้ยประชุมคาพาหนะสวัสดิการและ
คาตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินคารับรองและคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการทํางานตามระเบียบของ
บริษัทฯ  ดวยขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัทฯ  ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทฯ  

13. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับ
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

14. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบ
องคประชุมและใหประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยูใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานที่ประชุมแตถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมนั้น หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม
คณะกรรมการใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเวนแตกรรมการซึ่งมีสวนได
เสียในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเปนเสียงชี้ขาด 

15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของบริษัทฯ 
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 
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16. ในการดําเนินกิจการบริษัทฯ  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

17. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไมวาเขาทํา เพื่อประโยชนตนเองหรือประโยชนผูอื่นเวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้งกรรมการผูนั้น 

18. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ  ทราบโดยไมชักชาในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
สัญญาใดที่บริษัทฯ  ทําขึ้นหรือในกรณีที่จํานวนหุนหรือหุนกูของบริษัทฯ  หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยูมี
จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

19. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง ณ จังหวัด อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ  
หรือ จังหวัดใกลเคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดโดยการกําหนดวันเวลาและสถานที่เปนไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการกรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไปอาจรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนี้ให
ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต
วันท่ีไดรับการรองขอ 

20. ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ  ใหประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  ได 

21. กรรมการคนใดซื้อทรัพยสินของบริษัทฯ หรือขายทรัพยสินใหแกบริษัทฯ  หรือกระทําธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งกับ
บริษัทฯ ไมวากระทําในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถามิไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการแลวการซื้อขาย
หรือกระทําธุรกิจนั้นไมมีผลผูกพันบริษัทฯ  

22. ใหกรรมการแจงใหบริษัทฯ  ทราบโดยมิชักชาเมื่อถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ  หรือบริษัทในเครือโดยระบุจํานวน
ท้ังหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญช ี

 
10.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ 

สําหรับการแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแตงตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดขั้นต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและมีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับกรรมการ
อิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งน้ี 
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ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตรรวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

4. ไมเคยหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารญาณอยางอิสระของตนรวมท้ังไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาตและไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวยเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการ
แตงตั้ง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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10.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
10.4.1 กลไกในการกํากับดูแล 

บริษัทฯ  ไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมไวในขอบังคับของบริษัทฯ  
หมวดที่ 7 การกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอท่ี 45 ถึงขอ 46  เพื่อใหบริษัทฯ  สามารถกํากับ
ดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมถึงการติดตามดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมมีการปฏิบัติ
ตามมาตรการและกลไกตางๆ ที่กําหนดไวไดเสมือนเปนหนวยงานของบริษัทฯ  เองและเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึง
กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพยตลอดจนประกาศขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งน้ี   เพื่อรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ  ในบริษัทยอย
และบริษัทรวมดังกลาว 

ในกรณีท่ีขอบังคับตามความในหมวดนี้ไดกําหนดใหการทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสําคัญหรือมีผล
ตอฐานะการเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนเรื่องท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  (แลวแตกรณี)  ใหกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่ในการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและ/หรือการ
ประชุมผูถอืหุนของบริษัทฯ   เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกลาวกอนที่บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะจัดประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือผูถือหุนของตนเอง เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือกอนการทํารายการหรือดําเนินการในเร่ืองนั้น โดยในการนี้ใหบริษัทฯ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะขออนุมัตินั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
บริษัทมหาชนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายหลักทรัพยตลอดจนประกาศขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ ดวยอยางครบถวนและถกูตอง 

1. เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
1.1     การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมอยางนอย

ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมโดยใหกรรมการและผูบริหารท่ี
บริษัทฯ  เสนอชื่อหรือแตงตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ยอยและ/หรือบริษัทรวมในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ยอยและ/หรือบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะ
เห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเวนแตเรื่องที่กําหนดไวในขอ 2 
ทั้งนี้ กรรมการ หรือผูบริหารตามวรรคขางตนท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นตองเปนบุคคลที่มีรายชื่ออยูในระบบ
ขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย (White List) รวมถึงและมีคุณสมบัติ 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนาไววางใจ
ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  

1.2 พิจารณาการจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย 
1.3 การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย เวนแตการแกไขขอบังคับในเร่ืองที่มีนัยสําคัญตาม 2.6 
1.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย 
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รายการตั้งแตขอ 1.5  ถึงขอ 1.13 นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญและหากเขาทํารายการจะมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ดังนั้นจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  กอน ทั้งน้ี ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ/หรือเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม) 
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังตอไปน้ีคือ 

1.5 กรณีท่ีบริษัทยอย ตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการ
ไดมาหรือ ทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย 

1.6 การโอนหรือสละสิทธิประโยชนรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองท่ีมีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัทยอย 
1.7 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
1.8 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย 
1.9 การเขาทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชาจัดกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 
1.10    การเชาหรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนท่ีมีสาระสําคัญ 
1.11    การกูยืมเงินการใหกูยืมเงินการใหสินเชื่อการค้ําประกันการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่นและมิใชธุรกิจ
ปกติของบริษัทยอย 

1.12     การเลิกกิจการของบริษัทยอย 
1.13     รายการอื่นใดท่ีไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอย

อยางมีนัยสําคัญ 
 

2. เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  
2.1    กรณีท่ีบริษัทยอย ตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการท่ีเกี่ยวกับการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดของรายการท่ี
บริษัทยอย จะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการ
ตามที่กําหนดไวในประกาศที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

2.2     การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอย และการจัดสรรหุนรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย ไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา
รอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงท้ังหมดในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น หรือเปนผลใหสัดสวนการ
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ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย
ไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทยอย นั้น 

2.3     การดําเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/
หรือทางออมในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย  หรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย ในการ
เขาทํารายการอื่นใดท่ีมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

2.4     การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทยอยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณา 
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

2.5     รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย และรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมี
นัยสําคัญ ทั้งน้ี ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนํา
หลักเกณฑการคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินมา
บังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

2.6     การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย ในเรื่องท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและการ
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไขขอบังคับของบริษัทยอยท่ีสงผล
กระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ในที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทยอย หรือการจายเงินปนผลของบริษทัยอย เปนตน  

 
3. กรรมการของบริษัทฯ  จะตองดําเนินการใหบริษัทยอย มีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ

ปองกันการทุจริตรวมถึงกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวมท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวาการดําเนินการตางๆ  ของบริษัทยอยและบริษัท
รวมจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทขอบังคับในหมวดที่ 7 เรื่องการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอย
และบริษัทรวม รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงประกาศ
ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ  ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ ไดอยางแทจริงรวมถึงติดตามใหบริษัทยอยและ/หรือ บริษัทรวมเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันและรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหรือรายการที่มีนัยสําคัญอื่นใดตอบริษัทฯ และดําเนินการ
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ตางๆ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางครบถวน
และถูกตอง 

 
10.4.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กฎและระเบียบของสํานักงาน  ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยงานกํากับ
ดูแลภายนอก มติที่ประชุมใหญผูถือหุน รวมถึงขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่จะแกไขในอนาคต 

2. พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป 
3. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพื่อดําเนินการบริหารงานบริษัทหลักทรัพยฯ 
4. กําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทหลักทรัพยฯ 
5. แตงตั้งบุคคลแทนกรรมการท่ีออกกอนวาระ 
6. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ใหออก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งอนุมัติอัตรา

เงินเดือน คาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นๆ แกบุคคลดังกลาว 
7. พิจารณาอนุมัติงบเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอื่นของพนักงานบริษัทหลักทรัพยฯ 
8. พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ 
9. ดําเนินการอื่นใด เพื่อใหบรรลุนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของบริษัทหลักทรัพยฯ 
10. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ 
 

10.4.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพยฯ 
1. สอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของสายตรวจสอบและกํากับดูแล ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ และขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไข
ในอนาคต 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ 
และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต ทั้งน้ี  เพื่อใหมั่นใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทหลักทรัพยฯ 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ 
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ 
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
6.7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร  

(Charter) 
6.8. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ  ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
8.2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
8.3. การฝาฝนกฎหมายวาดวย หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี 
  เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
10.4.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ 

1. บริหาร ดูแล และติดตามผลการบริหารและการจัดการบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย 
วัตถุประสงค แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป ซึ่งไดผานคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 
อนุมัติแลว 
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2. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน บุคคลหรือนิติบุคคล เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  เพื่อทําหนาท่ี
ใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาหารือที่เปนประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ รวมทั้ง
อนุมัติคาตอบแทนแกบุคคลดังกลาว 

3. พิจารณาอนุมัติบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายพนักงานระดับต้ังแตกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมถึงอนุมัติ
อัตราเงินเดือน คาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นๆ แกบุคคลดังกลาว 

4. พิจารณาดําเนินการเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มอบหมาย 
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการบริหารคนหนึ่ง

มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

อนึ่ง  เพื่อประโยชนของบริษัทหลักทรัพยฯ ในกรณีจําเปนและเรงดวน ใหประธานกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณา 
ดําเนินการ หรืออนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารในเร่ืองตางๆ ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการบริหารท่ีระบุไวขางตน หรือใน
กรณีมิไดระบุไว ใหดําเนินการไดตามดุลพินิจที่เห็นวาเหมาะสม แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ  

 
10.4.5 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ 

ศึกษาและพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย เพื่อบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด ตาม
แนวนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ กําหนด ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนมีความเปนอิสระ แยกจาก
ฝายการตลาดและฝายงานอื่นๆ รวมทั้งทําหนาที่กําหนดแนวทางหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจนซึ่ง
การลงทุนแตละประเภทจะมีการกําหนดวงเงินและแผนกลยุทธการลงทุนเปนประจําทุกป 

 
10.4.6 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทหลักทรัพยฯ 

1. มอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการบริหาร และประสานงานกับ
ผูบริหารและพนักงานในการดําเนินกิจการและการบริหารงานประจําวันของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนการการดําเนินงาน กลยุทธ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายและในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

2. กําหนดระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ และกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ เปนไปตามกฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามที่ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการบริหาร 

4. สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของผูบริหารและพนักงาน ประสานความสามัคคีใน
องคกร  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพขององคกร 

5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งดานนายหนาคาหลักทรัพย วาณิชธนกิจ และกิจการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย 
รวมทั้งธุรกิจใหม  เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกบริษัทหลักทรัพยฯ และพนักงาน 
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6. พิจารณาอนุมัติวงเงินดานธุรกิจหลักทรัพย  เชน  บัญชเีงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ Short Sell การเปลี่ยนแปลง
คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย การอนุมัติแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยฯ 
(Trading Error)   เปนตน ในวงเงินตามท่ีกําหนดไว  ท้ังน้ี  ในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด 

7. รวมพิจารณาอนุมัติคาใชจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ซึ่งมิไดกําหนดไวในงบลงทุนหรือในแผนการดําเนิน
ธุรกิจประจําปสําหรับรอบปทางการบัญชีใดๆ ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 500,000 บาทตอธุรกรรม และรายงานคาใชจาย
ใหคณะกรรมการบริหารทราบ 

8. รวมพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งมีวงเงินไมเกิน 200,000 บาท
ตอธุรกรรม 

9. นําเสนอนโยบายการจายเงินโบนัสและการต้ังสํารองเงินโบนัส และรวมพิจารณาอนุมัติการจายเงินโบนัสแก
ผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพยฯ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
หลักทรัพยฯ  เพื่ออนุมัต ิ

10. รวมพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่การตลาด หัวหนาทีมการตลาด และผูจัดการสาขา ให
เปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ 

11. มีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการบริหาร 
12. รวมพิจารณาอนุมัติการจางงาน บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย ปรับตําแหนงพนักงานหรือลูกจางของบริษัท

หลักทรัพยฯ ระดับตําแหนงต่ํากวากรรมการผูจัดการ 
13. รวมพิจารณา เพิ่ม ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจางของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยฯ ระดับตําแหนงต่ํา

กวากรรมการผูจัดการ 
14. ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจางตามขอบังคับการทํางานของบริษัทหลักทรัพยฯ 
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ

บริหาร  
 

10.5 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
         คณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดใหมีนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการ / ธุรกิจที่บริษัทฯ 

เขาไปลงทุน เพื่อเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวของกําหนดตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติซึ่งนโยบายนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งวาเปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสูการมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและสามารถกําหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ  ท่ีเขาไปลงทุนนั้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพเสมือนวาเปนฝายงานหรือหนวยงานหนึ่งในองคกรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร / 
ดําเนินงานของกิจการท่ีเขาไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซึ่งผลประโยชนในการลงทุนของบริษัทฯ ได 
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         บริษัทฯ เล็งเห็นวาการมีนโยบาย / มาตรการในการกํากับดูแลกิจการจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันนํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาและความเชื่อมั่นตอผูถือหุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ ซึ่งกิจการที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนนั้นจะ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนอยางมั่นคงโดยบริษัทฯ กําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลกิจการเปน 2 ดาน
ดังนี้ 

1) นโยบายการกํากับดูแลดานการบริหาร 
1.1)    บริษัทฯ  กําหนดแนวทางของการใชสิทธิออกเสียงโดยผานตัวแทนของบริษัทฯ  ในการประชุมผูถือหุนของ

บริษัทยอย และบริษัทรวม ในวาระการพิจารณาที่สําคัญ  เชน  การรับรองรายงานประชุม / การรับรองงบ
การเงินประจําป / การเลือกกรรมการ / การกําหนดคาตอบแทน / การแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทน 
/ การจัดสรรกําไร   เปนตน  เพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม และตาม
แนวทางของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวม และของผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 
1.2)    บริษัทฯ  มีนโยบายควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานบริษัทยอย และบริษัทรวม

เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ  จึงกําหนดใหกรณีดังตอไปน้ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)  เพื่อใหบริษัทฯ  มีกลไกกํากับดูแลบริษัท
ยอย และบริษัทรวมทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัท
ยอย และบริษัทรวม  เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ   
1.2.1 เร่ืองที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

1.2.1.1   การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและ/หรือบริษัท 
รวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมโดย    
ใหกรรมการและผูบริหารท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อหรือแตงต้ังมีดุลยพินิจในการพิจารณาออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการท่ัวไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
ไดตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะเห็นสมควร 
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเวนแตเร่ืองที่กําหนดไว 
ในขอ 1.2.2 นี้ 
 ทั้งนี้ กรรมการหรือผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นตองเปนบุคคลที่มี 
รายชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย   
(White List) รวมถึงและมีคุณสมบัติบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนไมมี
ลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนาไววางใจของกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ  

1.2.1.2 พิจารณาการจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย 
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1.2.1.3 การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยเวนแตการแกไขขอบังคับในเร่ืองที่มีนัยสําคัญ  
1.2.2.6 

1.2.1.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย 
รายการต้ังแตขอ 1.2.1.5 ถึงขอ 1.2.1.13 น้ีเปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญและหาก
เขาทํารายการจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและการผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยดังน้ันจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอน 
ทั้งนี้  ตองเปนกรณีที่ เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนด
ไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ/หรือเรื่องการทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ 

1.2.1.5   กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอยหรือ
รายการท่ีเกี่ยวกับการไดมาหรือทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย 

1.2.1.6   การโอนหรือสละสิทธิประโยชนรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความ
เสียหายแกบริษัทยอย 

1.2.1.7   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
1.2.1.8   การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย 
1.2.1.9   การเขาทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชาจัดกิจการของบริษัทยอยทั้งหมด

หรือบางสวนท่ีสําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอยหรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

1.2.1.10 การเชาหรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยท้ังหมดหรือสวนที่มี
สาระสําคัญ 

1.2.1.11 การกูยืมเงินการใหกูยืมเงินการใหสินเชื่อการค้ําประกันการทํานิติกรรมผูกพันบริษัท
ยอยใหตองรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการใหความชวยเหลือดานการเงินใน
ลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่นและมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

1.2.1.12 การเลิกกิจการของบริษัทยอย 
1.2.1.13 รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการท่ีจะมีผลกระทบ

ตอบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
1.2.2   เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

ส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กอน
บริษัทยอยเขาทํารายการ 
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1.2.2.1 กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอยหรือ
รายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปน
กรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

1.2.2.2   การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนรวมทั้งการลดทุน
จดทะเบียนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวน
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ท้ังทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น หรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น 

1.2.2.3   การดําเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ 
ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลง
เกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย
หรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือ
ทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอย
ละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยในการเขาทํา
รายการอื่นใดที่มิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

1.2.2.4   การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
ยอยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณ
รายการตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

1.2.2.5   รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและรายการที่จะมีผลกระทบตอ
บริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ตองเปนกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดรายการนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามท่ี
กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินมาบังคับ
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ใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯ  

1.2.2.6 การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทยอยซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไข
ขอบังคับของบริษัทยอยที่สงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  
ในที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยหรือการจายเงินปน
ผลของบริษัทยอย เปนตน  

 
1.3)     กรรมการของบริษัทฯ  จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตาม

แผนงาน และงบประมาณอยางตอเนื่อง และติดตามใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยง และ
รายการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอบริษัทฯ  ตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม อยาง
ครบถวน และถูกตอง 

 
1.4)     กรรมการของบริษัทฯ ตองจัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

และรัดกุมเพียงพอ  เพื่อปองกันการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมี
ระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวาบริษัทยอยมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่มี
นัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางตอเนื่อง และนาเชื่อถือและมีชองทางใหกรรมการ และ
ผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินการทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอย และการทํารายการท่ี
มีนัยสําคัญของบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ตองจัดใหบริษัทยอยมีกลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย  โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวให
กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ  เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัดทําไว
อยางสม่ําเสมอ 

 
1.5)     กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผย และนําสงขอมูลสวนไดเสียของตน และบุคคลที่มี

ความเกี่ยวของตอคณะกรรมการของบริษัทฯ ใหทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ  
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจง
เรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณาน้ันจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัท
ยอย และบริษัทฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวน
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ไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งทางตรง และทางออมนั้นดวย อน่ึงการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง
เปนผลใหกรรมการผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยไดรับประโยชนทางการเงินอื่น 
นอกเหนือจากท่ีพึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทยอยหรือบริษัทฯ ไดรับความเสียหายใหสันนิษฐาน
วาเปนการกระทําท่ีขัด หรือแยงกับประโยชนของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
1.5.1 การทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอย กับกรรมการผูบริหารหรืบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิได

เปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
1.5.2 การใชขอมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยที่ลวงรูมาเวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว 
1.5.3 การใชทรัพยสิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ 

กระทํา และเปนการฝาฝนหลักเกณฑ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด 

1.6)     บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ
เขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ตอบริษัทฯ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน บริษัทฯ 
มีสิทธิเรียกใหบริษัทยอยเขาชี้แจง หรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณาดังกลาว ซึ่งบริษัทยอยตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัดทันที 

1.7)     บริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของดวยการดําเนินงานใหกับบริษัทฯ เมื่อไดรับการรองขอ
ตามความเหมาะสม 

1.8)     กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ อาจแจงใหบริษัทยอยชี้แจง และ/หรือนําสงเอกสาร 
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได 

1.9)     หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอย และบริษัทรวม รวมถึง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยอย 
หรือบริษัทรวม  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปน
นัยสําคัญตอบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเอง และผูอื่นไมวาทางตรง หรือ
ทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไม 

1.10) กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย  จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยได
ตอเมื่อธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
(แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการท่ีคํานวณได  โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาใชโดยอนุโลม 
ทั้งนี้  เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน  ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเปนกรรมการผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคาท่ี
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว
แลว 
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2) นโยบายการควบคุมดานการเงินของบริษัทยอย และบริษัทรวม 
2.1)     บริษัทยอย และบริษัทรวมมีหนาที่นําสงผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผานการสอบ

ทานโดยผูสอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอย 
และบริษัทรวมใหกับบริษัทฯ พรอมยินยอมใหบริษัทฯ ใชขอมูลดังกลาวนั้น  เพื่อประกอบการจัดทํางบ
การเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปนั้นแลวแตกรณี 

2.2)     บริษัทยอย และบริษัทรวมมีหนาที่จัดทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผน เพื่อรายงานตอบริษัทฯ  

2.3)     บริษัทยอย และบริษัทรวมมีหนาท่ีรายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ เมื่อตรวจ
พบ หรือไดรับการรองขอจากบริษัทฯ ใหดําเนินการตรวจสอบ และรายงาน 

 
10.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน  เพื่อใหมีมาตรการปองกันและการกํากับดูแลการ
ใชขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพและปองกันมิใหมีการใชขอมูลภายในแสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน
แกบุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจนสอดคลองตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการดวยความ
โปรงใส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาท่ีตองรายงานการถือ
หลักทรัพยของตน ใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามท่ีกําหนด 

 
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ในประการที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได
เปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนง หนาที่ หรือฐานะ เชนน้ัน มาใชเพื่อการซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น
(ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้ง
ทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทํา เพื่อประโยชนตอตนเอง หรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริง 
เชน นั้นออกเปดเผย เพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 

 
3. ชั้นความลับของขอมูลกําหนดใหขอมูลภายในซึ่งเปนความลับทางธุรกิจตองไดรับการดูแลปกปดมิใหรั่วไหล 

ออกไปภายนอก ความลับของขอมูลอาจแบงไดเปนหลายชั้นตามความสําคัญ  เชน  ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูล
ปกปด ขอมูลลับ และขอมูลลับมาก ซึ่งการใชขอมูลตองอยูในกรอบที่ถือวาเปนขอมูลในหนาท่ีและความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ไมเปดเผยขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของบริษัทฯ อันนํามาซึ่งความเสียหาย
หรือมีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การ
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ปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัทฯ และหลังจาก
พนสภาพการปฏิบัติงานแลว 

 
4. การเปดเผยขอมูลสูภายนอกกําหนดใหการเผยแพรขอมูลภายในสูสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูบริหาร / ฝายงาน / บุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
 

5. กําหนดใหมีการจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติวาดวยมาตรการปองกันและการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร 
และจัดใหมีการสื่อสารเผยแพร นโยบาย / กฎระเบียบดังกลาว แกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยาง
ท่ัวถึงทั้งองคกร และเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กําหนด
ไวในนโยบาย / ระเบียบนั้น ๆ  

 
10.7 การอนุมัติรายการ 
10.7.1 บริษัทฯ  

1. คาใชจาย หรือรายการซื้อทรัพยสินที่มีในงบประมาณประจําป ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
แลว มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูอนุมัติรายการ 

2. คาใชจาย หรือรายการซื้อทรัพยสินท่ีไมมีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจําป ตองดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. คาใชจายที่เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเวนคาใชจายที่มีการกําหนดไวตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบ
อื่นใด ของบริษัทฯ ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูอนุมัติรายการ  ท้ังนี้ คาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหาร 
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

4. คาใชจายที่เปนไปตามระเบียบทางการและ/หรือหนวยงานที่ควบคุมดูแลในสวนที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัทฯ ให
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูตรวจสอบและขออนุมัติตอประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนประจําโดยจายจากเงินสดยอยจํานวนไมเกิน 1,000 บาท มอบหมายใหผูบริหารสูงสุดของ
สายงานเปนผูอนุมัติรายการ 

6. การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทุน ใหฝายการลงทุนนําเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอท่ีประชุม
คณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

7. การทํารายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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10.7.2 บริษัทหลักทรัพยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
10.7.3 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
          บริษัทฯ  
                ป 2557  ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 กําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี 
เปนเงินจํานวน 0.44 ลานบาท 
 
          บริษัทหลักทรัพยฯ 
              ป 2557 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 กําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี 
เปนเงินจํานวน  2.45 ลานบาท 

 
10.7.4  คาบริการอื่น 

      – ไมม ี– 
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11.  ความรับผิดชอบตอสังคม 
บริษัทฯ  

 เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความตระหนักและใหความสําคัญตอการสนับสนุนการมีสวนรวมและการรับผิดชอบ
ตอสังคมและการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอันเปนหลักการสําคัญที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจภายใตหลักบรรษัทภิบาล 
ที่ดีอันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีนโยบายดังน้ี 
 

1) คํานิยามวาดวยนโยบายที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 
คอรรัปชั่น  (Corruption)  หมายถึงการติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหสัญญามอบใหคํามั่น

เรียกรองหรือรับซึ่งเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมกับเจาหนาท่ีของรัฐหนวยงานของรัฐหนวยงาน
ของเอกชนหรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจหรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจเวนแตเปนกรณีที่กฎหมายระเบียบประกาศขอบังคับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นหรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

 
2) นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

2.1     กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม  โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และใหมีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอยที่จะไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมาย 

2.2     จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อ              
ปองกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ  และบุคคลภายนอกท่ี
เกี่ยวของของบริษัทฯ  

2.3     สงเสริมการสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบใหเปนวัฒนธรรมองคกร รวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแกบุคลากรของบริษัทฯ  วาการทุจริตเปนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติ 

2.4     จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองภายใตมาตรฐานการบัญชีท่ีไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

2.5     จัดใหมีชองทางในการสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถท่ีจะแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ 
หรือ รองเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิผูแจงเบาะแส 

2.6     กําหนดใหมีมาตรการปองกันการมอบหรือรับของกํานัลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยงรับรอง 
หรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจํากัดซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ  หรือเปนการฝาฝนกฎหมาย
ในประเทศที่เกี่ยวของ 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

136 

2.7    กําหนดใหมีมาตรการปองกันการติดสินบนทุกรูปแบบไมวาจะกระทําไป เพื่ออํานวยความสะดวกหรือ          
เพื่อความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไมวาทางตรงหรือทางออม 

2.8     กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติท่ี
ถูกตอง 

2.9     กําหนดใหการใหเงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของ 

2.10     จัดใหมีการสงเสริม แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีระหวางบริษัทอื่นที่อยูใน 
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อเปนแนวรวมปฏิบัติและเขารวมใน
กิจกรรมตอตาน การทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการคา หรือหนวยงานกํากับดูแล
อื่นๆ  

3) หนาที่และความรับผิดชอบ 

3.1     คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบท่ี
สนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ   เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

3.2     พนักงาน ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และ 
/ หรือ บริษัทยอย ตองแจงใหผูบังคับบัญชา  หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  และใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ี
กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผานชองทางตางๆ 
ที่กําหนดไว 

3.3     บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 
โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน  หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น   

3.4     ผูที่กระทําคอรรัปชั่น หรือผูสนับสนุนถือวาเปนการกระทําผิดท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ โดยจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว  และรวมถึงอาจไดรับโทษ
อยางหนึ่งอยางใดนอกเหนือจะระเบียบของบริษัทฯ หากนัยของการกระทํานั้นๆ กฎหมายกําหนดเปน
ความผิดเปนการเฉพาะทั้งทางอาญาและทางแพง 

3.5     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู  และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นท่ีตองปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของ หรือมีนิติสัมพันธในทางการคา หรือธุรกิจกับบริษัทฯ หรือการดําเนินการใดๆ  เพื่อ
การคาที่อาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ  ในการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ 

3.6     บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาคอรรัปชั่นเปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและ / หรือภาคเอกชน อันถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ของบรษิัทฯ  เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาองคกรโดยความยั่งยืน 
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4) การสนับสนุนใหเกิดรูปธรรมตามนโยบายฉบับนี้ 
บริษัทฯ กําหนดใหมีชองทางรับขอรองเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเปนธรรมโดยมุงหวังวา

พนักงานทุกคนจะรวมกันสอดสองดูแลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจดวยมีชองทางการสื่อสาร / สอบถามกรณีมีขอสงสัยหรือของใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือรองเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจหรือสอบถามขอของใจไดท่ีหนวยงานที่บริษัทฯ  กําหนดใหมี
หนาที่หรือผูบังคับบัญชาโดยตรงโดยการรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาคโปรงใสใสใจใหความเปนธรรมแกทุก
ฝายตลอดจนมีระยะเวลาสอบสวนอยางเหมาะสมและการรักษาความลับและการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่น
แกลง ท้ังในระหวางการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน 

 
5) การทบทวนนโยบายมาตรการและกระบวนการปองกันความเสี่ยง 

กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายมาตรการและกระบวนการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นรวมถึง
การพัฒนากระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริตปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

บริษัทหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางมากและเนนใหบริษัท
หลักทรัพยฯ ดําเนินกิจการดวยความเปนธรรม  เพื่อจะนําพาบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน พรอม
สรางทัศนคติวัฒนธรรมของการทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมของกรรมการผูบริหารและพนักงาน  อีกทั้งยังมี
ความมุงมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพยฯ ยังมี
นโยบายเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการที่ซื่อสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดใหกับผูถือหุนและสรางประโยชนและความเปน
ธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย 

 
1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
หลักเกณฑของทางการอยางเครงครัดโดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมใน
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและซื้อขายตราสารอนุพันธรวมถึงการจายผลตอบแทนใหกับผูติดตอกับผูลงทุน
และหัวหนาทีมการตลาด 

บริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินธุรกิจกับกิจการคูคาโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาท่ีบริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําไวซึ่ง
จะตองไมเสื่อมเสียตอบริษัทหลักทรัพยฯ หรือขัดตอกฎหมายใดๆ ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง  เปนตน และคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปน
ธรรมและมีจรรยาบรรณบริษัทหลักทรัพยฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่กําหนดไวใน
สัญญาการกูยืมกับเจาหนี้หรือการซื้อสินคาและบริการในการชําระคืนเงินตนดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและ
การชําระคาซื้อสินคาและบริการ 
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2) การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีนโยบายในการตอตานทุจริตและหามรับ/จายสินบน (คอรรัปชั่น)  เพื่อผลประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ การรายงานการกระทําที่ไมเหมาะสมโดยบริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีคูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่จัดทําขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติตนใหเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตไม
แสวงหาผลประโยชนหรือรองเรียกสินจางอันสอเจตนาไปในทางทุจริตตอหนาที่ทั้งทางตรงและทางออม 

 
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชนดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ เขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการ
ใชแรงงานเด็ก (Child Labour) รวมถึงใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรม
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมเลือกปฏิบัติไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพ
รางกาย ฐานะและชาติตระกูล 

 
4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
บริษัทหลักทรัพยฯ ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยการขยายพื้นที่การทํางานใหมากขึ้น  เพื่อลดความแออัดใน
การทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   เพื่อใหพนักงานสรางสรรคผลงานที่ดี เ ลิศและพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมออีกท้ังบริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําประกันสุขภาพใหกับพนักงานทุกคน 

 การพัฒนาบุคคลากร 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหา  เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝกอบรมภายในและสงบุคลากร
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปอบรมภายนอก  เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมทั้งสงเสริมให
พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตและจะตองเก็บรักษาขอมูลของ
บริษัทหลักทรัพยฯ และของลูกคาไวเปนความลับ 

 การดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษทัหลักทรัพยฯ มีนโยบายดูแลเร่ืองคาตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชในการพิจารณาคาตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมเปนธรรมและมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือกองทุนท่ีนายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจาง
จายสวนหน่ึงเรียกวา "เงินสะสม”และนายจางจายเงินเขาอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจาก
ลูกจางจะออมแลวนายจางยังชวยลูกจางออมอีกแรงหนึ่งดวย จึงอาจกลาวไดวาการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเปนรูปแบบหน่ึงของการใหสวัสดิการแกลูกจางจึงชวยสรางแรงจูงใจใหลูกจางทํางานใหกับนายจาง
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นานๆ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนอกจากจะทําใหลูกจางมีการออมอยางตอเนื่องมีวินัยและมี
นายจางชวยออมแลวยังมีการนําเงินไปบริหารใหเกิดดอกผลงอกเงย โดยผูบริหารมืออาชีพที่เรียกวา "บริษัท
จัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนํามาเฉลี่ยใหกับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดสวนของเงินท่ีแตละคนมีอยู
ในกองทุน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ มีพนักงานทั้งหมด 728 คน แบงเปนพนักงานการตลาดจํานวน 
363 คน พนักงานดานปฏิบัติการ 365 คน นอกจากนี้ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดกิจกรรมท่ี
สําคัญสรางความสัมพันธ ท่ีดีในการจางงานคือ งานสังสรรคสําหรับพนักงานกรุงเทพปริมณฑลและสาขาตางจังหวัด 
เพื่อเปนการขอบคุณที่รวมเหน็ดเหน่ือยไปพรอมกับบริษัทหลักทรัพยฯ ตลอดทั้งป  

 
5.)  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาโดยการเอาใจใสและรับผิดชอบ
อยางมีหลักเกณฑตลอดจนมีการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับลูกคาทุกรายรวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการใหบริการและเพิ่มชองทาง / ทางเลือกในการใหบริการแกลูกคาโดยใหขอมูลที่ครบถวนถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดเตรียมชองทางในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสจากลูกคา
และกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ เกิดความมั่นใจวาบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบ
การปฏิบัติงานที่ รวดเ ร็วยุติธรรมและเชื่อถือได   นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพยฯ  ได เขารวมกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการกับสํานักงาน ก.ล.ต. หากเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทหลักทรัพยฯ กับลูกคาตามลักษณะที่กําหนด
ไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ลูกคาสามารถจะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการดังกลาวได 

 
          6.)  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

           บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอมดังน้ี 
6.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
6.2 สงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
6.3 สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูและประสบการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระหวางพนักงาน

ดวยกันหรือระหวางหนวยงานตางๆ ของบริษัทหลักทรัพยฯ  
6.4 สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  
บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายบริหารการจัดการโดยมีเปาหมาย เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อ
ติดตามความกาวหนา 
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         7.)   การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทหลักทรัพยฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม อีกท้ังยังมีความมุงมั่นที่จะแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป 
          บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสวนหน่ึง เพื่อนํามาดําเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเนนการสงเสริมดาน

การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอยาง เชน ทุกป ในป 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ 
ดําเนินกิจกรรมดานการศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ ดานการทํานุบํารุงศาสนา 6 โครงการ และดานการสงเสริม
คุณภาพสังคม 4 โครงการ  

 
ดานการศึกษา 
1.   สนับสนุนการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพื่อปรับปรุงศูนยการ เพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ เกิดความรักความสามัคคี และสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

2.  การจัดอบรม สัมมนาใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหความรูดานการลงทุน  อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) รวมถึงนักศึกษาจากโครงการนักลงทุนรุน
ใหมเพื่อสังคม (NIP) โดยใหโอกาสนักศึกษา เขาเยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพยฯ พรอมใหความรูดานการลงทุน 

ดานการทํานุบํารุงศาสนา 
1. รวมเปนเจาภาพทําบุญถวายผาปาสามัคคี วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
2. รวมเปนเจาภาพทําบุญวัดปาดอยแสงธรรม อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 
3. รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคค ีมูลนิธิ 14 ตุลา  ณ วัดพุทธปญญา จ. นนทบุรี 
4. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี  เพื่อสมทบทุนสรางศาลาการเปรียญ ทอดถวาย ณ วันสันติธรรมบรรพต (ภูนอย) 
5. รวมเปนเจาภาพทําบุญถวายผากฐินสามัคคี วัดโปงโก ต. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธุ 
6. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคค ีณ วัดอัมพวันปยาราม ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุร ี
 
ดานการสงเสริมคุณภาพสังคม 
1.     สนับสนุนโตะวางคอมพิวเตอร  เพือ่ใชสําหรับการเรียนการสอน และสําหรับฝกอาชีพ เพิ่มทักษะอาชีพตางๆ 

ใหกับผูหญิงที่ประสบปญหาเดือดรอน ของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

2.    สนับสนุนโครงการถวายตูยา ในพระอุปถัมภพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ จํานวน 11 ตู 
3.    รวมบริจาคเสื้อผามือสองแกมูลนิธิกระจกเงา 
4.    รวมบริจาคตุกตาแกโรงพยาบาลเดก็ 
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12 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ  

บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ  เพื่อทําหนาที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และถูกตอง การทบทวนการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของฝายตรวจสอบและกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชุมรวมกับฝายบริหาร 
และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อปรับปรุงแกไขอยางจริงจัง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2557 ไดพิจารณาใหบริษัทฯ นําระบบควบคุมภายใน เชน เดียวกับที่ถือปฏิบัติในบริษัทหลักทรัพยฯ มาใช  เพื่อให
บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบควบคุมภายในที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความเพียงพอเหมาะสม  ท้ังนี้  บริษัทฯ 
จะเริ่มดําเนินธุรกิจภายหลังจากการดําเนินการตามแผนปรับโครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จ ซึ่งในการประชุมขางตน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดพิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามองคประกอบของระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5 สวน ไดแก องคกรและสภาวะ
แวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม โดยเทียบเคียงตามบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งมีความเพียงพอและเหมาะสม  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยจะพิจารณาสงบุคคลไปเปนกรรมการใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน  เพื่อควบคุมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีการ
กําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ  เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง  
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งในสวนของการบริหาร
และการควบคุมดานการเงิน   เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริหารยอยเปนไปอยาง
เหมาะสม (สามารถดูรายละเอียดไดหัวขอการกํากับดูแลกิจการ) 
 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

บริษัทหลักทรัพยฯ  มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ปฏิบัติหนาที่  โดยมีนายไพรยง  ธีระเสถียร เปน
เลขานุการ และทําหนาท่ีรายงานการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนประจําทุกเดือน สําหรับป 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง ตามที่ไดแสดงไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอยูใน
รายงานประจําป 2557  ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยพิจารณาจากขอมูลและรายงานตางๆ รวมถึงการซักถามจากฝายบริหารเกี่ยวกับความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ ทั้ง 5 ดาน คือ ดานองคกรและสภาพแวดลอม ดานการบริหาร
ความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ ดานระบบการ
ติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแลว คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ มีความเห็นวาบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน ในเร่ืองดังกลาวอยางเหมาะสมและเพียงพอแลว สําหรับระบบการควบคุมภายในดานอื่นๆ คณะกรรมการ
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บริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว เชนกัน และ ทั้งนี้  ผูสอบ
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2557 ไมไดแสดงความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีวาบริษัทหลักทรัพยฯ มีขอบกพรองใด ๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน   

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหมีสายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และเปนศูนยกลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด และใหจัดทํา
สรุปรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ยกเวนในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนที่ตองแจงใหฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
หลักทรัพยฯ รับทราบ เพื่อดําเนินการโดยทันที  ท้ังน้ี บริษัทหลักทรัพยฯ ไดแตงต้ัง นายไพรยง  ธีระเสถียร รองกรรมการ
ผูจัดการสายตรวจสอบและกํากับดูแล ทําหนาที่เปนหัวหนาสายตรวจสอบ และหัวหนาสายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance) ของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนบุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในและงานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลักทรัพยและสถาบันการเงิน เปนระยะเวลากวา 15 ป โดยมีคุณสมบัติ และผานการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งในดานการตรวจสอบ และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. ที่กําหนด  

อนึ่ง ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ไดเขาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ในชวงป 2557 โดยภาพรวม
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติจากการตรวจสอบในครั้งกอนที่รัดกุม ซึ่งผลการตรวจสอบในครั้งนี้ ผลการ
ประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง RBA ของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพยฯ อยูระดับปานกลาง (ระดับ 3) จากในครั้งกอน
อยูในระดับคอนขางสูง (4) อยางไรก็ดีมีขอสังเกตในบางประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจยังไมครบถวน สอดคลอง ตาม
แนวทางที่กําหนด ซึ่งฝายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีการติดตามตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบในแตละเดือนรวมถึงประเด็นที่ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ ตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม  เพื่อจัดสงใหแก
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงขอสังเกตดังกลาวและความคืบหนาในการแกไข ซึ่งจะทําใหมั่นใจไดวาระบบควบคุม
ภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ เปนไปตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต.  ท้ังนี้  ตามขอมูลจากสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายในป 2557 มีประเด็นสําคัญที่ตรวจพบและแนวทางการแกไขดังตอไปน้ี  

 ขอสังเกต* การดําเนินการของบริษัทหลักทรัพยฯ  
1.       การพิจารณาทบทวนวงเงินของลูกคายังไมรัดกุมเพียง

พอที่จะปองกันและจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ อันเน่ืองจากไมไดมีการทบทวน
วงเงินของลูกคาใหครบถวน สอดคลองตามแนวทางท่ี
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (ASCO) กําหนด 
 

บริษัทหลักทรัพยฯ  ได ดําเนินการทบทวนวงเงินลูกคา
ครบถวนแลว และไดมีการกําหนดมาตรการเขมงวด กรณี
ลูกคาที่ไมทบทวนวงเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือนนับจาก
วันท่ีครบกําหนด บริษัทหลักทรัพยฯ กําหนดให Lock บัญชี
ของลูกคารายนั้น ทั้งน้ี  สายงานตรวจสอบและกํากับดูแลได
มีการติดตามในเรื่องดังกลาว  และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพยฯ ในการประชุมแลว 
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 ขอสังเกต* การดําเนินการของบริษัทหลักทรัพยฯ  
2. การกํากับดูแลการเขาถึงขอมูลในระบบการซื้อขาย

หลักทรัพย อาจยังไมรัดกุมเพียงพอเทาที่ควร เกี่ยวกับ
กรณีการกําหนดสิทธิพนักงานบางสวนงานเขาดูขอมูลใน
ระบบ  

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาทบทวนลดจํานวนพนักงานที่
มีหนาที่ในการเขาถึงขอมูล เพื่อการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมและจําเปนตอการปฏิบัติงานแลว และใหสายงาน
ตรวจสอบและกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ  ทั้งนี้  สายงาน
ตรวจสอบและกํากับดูแลไดมีการติดตามในเร่ืองดังกลาว 
และเสนอรายงานการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ ในการประชุมแลว 

3. การกํากับดูแลการซื้อขาย เพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพยฯ ยัง
ไมรัดกุมบางกรณี ที่อาจทําใหมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจ
ปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

บริษัทฯ ไดมีการติดตามตรวจสอบการลงทุนซื้อขาย เพื่อ
บัญชีบริษัทฯ เปนประจําทุกเดือน และรวมถึงไดมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการซื้อขาย เพื่อบัญชีบริษัทให
สอดคลองตามหลักเกณฑท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
(ASCO) กําหนด   ทั้งน้ี  สายงานตรวจสอบและกํากับดูแล
ไดมีการติดตามในเรื่องดังกลาว และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมแลว 

4. บริษัทกํากับดูแลการซื้อขายของพนักงานและบุคคลท่ี
เกี่ยวของยังไมรัดกุมเพียงพอ โดยไมมีการตรวจสอบท่ีอยู
ตรงกันระหวางพนักงานและลูกคาใหครบถวน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องท่ีอยูตรงกัน
ของลูกคาและพนักงาน  พรอมทั้ งมีการบันทึกขอมูล
รายละเอียดกรณีที่พบวามีความสัมพันธในระบบแลว  ท้ังนี้  
สายงานตรวจสอบและกํากับดูแลไดมีการติดตามในเร่ือง
ดังกลาว และเสนอรายงานการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ ในการ
ประชุมแลว 

*ขอสังเกตบางประเด็นอาจเขาขายเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทหลักทรัพยฯ ไดถูกเปรียบเทียบ
ปรับในกรณีดังกลาว พรอมทั้งมีการปรับปรุงแกไขและรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไปเรียบรอยแลว 
 

 ทั้งน้ี  ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดมีการประชุมในแตละคราว ประจําป 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานตามประเด็น/ขอสังเกตขางตนตามท่ีฝายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ รายงานใหทราบ และกําชับใหติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนไปตามประกาศหลักเกณฑของหนวยงานทางการและระเบียบบริษัทหลักทรัพยฯ ที่กําหนดไว  
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12.2   หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ  

ฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทฯ ทําหนาที่กํากับดูแลฝายงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมของ 
บริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายและนโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนด  โดยรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเปนที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  ท้ังน้ี  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน2557 ไดแตงต้ังให นายจักรกฤษณ  จินตานนท เปนหัวหนาฝาย
ตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายจักรกฤษณ  จินตานนท มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลฝาย
ตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทยอยใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของรวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการ
แตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลอยู 1 ทาน และจะเพิ่มจํานวน
พนักงานในฝายดังกลาวตามความเหมาะสม 

 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

ฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทหลักทรัพยฯ ทําหนาที่กํากับดูแลฝายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรม
ตางๆ  ของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทหลักทรัพยฯ กําหนด  โดยรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพยฯ และเปนท่ีปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ไดแตงตั้งให นายไพรยง ธีระเสถียร เปน
หัวหนาฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายไพรยง   
ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัตหินาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย ผูดํารง
ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพยฯ 
มีพนักงานในฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลรวมท้ังสิ้น 8 ทาน 
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13. รายการระหวางกัน 

 

 หมายเหต ุ    
  - มูลคาของรายการรายไดระหวางกันไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
  -  * การซื้อขาย T-FEX ในชอง Volume  จะเปนจํานวนของสัญญา ไมไดนํามารวมในยอดรวม 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทหลักทรัพยฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป ระหวางป 2557 

มูลคารายการ (บาท) 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ลักษณะรายการ ยอดยกมา ณ  
1 ม.ค. 57 

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 57 ดอกเบ้ียจาย 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเบน เตชะอุบล 544.71 550.60 6.93 
นายบ ีเตชะอุบล 759,188.14 761,315.81 6,638.52 
นายสดาวุธ เตชะอุบล 13,844.10 13,994.11 179.04 
นางหลุยส ดิศกุล ณ อยุธยา 3,857,168.74 2,517.76 95,485.76 
ดร.ประสิทธิ ์ศรีสุวรรณ 49,982.30 - - 
นางสาวอําพันธ แปงคํา 6,710.21 - - 
พล.ต.ต.วีรพงษ ชื่นภักดี 340.93 344.64 4.33 
นายคชา ชื่นภักดี 50,795.29 122.88 992.55 
ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล 614.63 621.29 5.94 
นายทอมมี่ เตชะอุบล 8,057.46 13,458.92 71,866.70 
นางจารุวัชร วาณิชเสนี - 60.51 0.74 
บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

เงินฝากในนาม 
บริษัท เพื่อลูกคา 

26,622.06 10,076,528.63 50,439.27 

การเขาทํารายการเปนไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย 
ซึ่งเปนไปตามการดําเนินงานตามปกติของบริษัท
หลักทรัพยฯ และมีการกําหนดอัตราราคาใหเปนไป
ตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

147 

มูลคารายการ (บาท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ลักษณะรายการ ยอดยกมา ณ  

1 ม.ค. 56 
เพ่ิมขึ้น 

ระหวางงวด 
ลดลง 

ระหวางงวด 
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 56 
ดอกเบ้ีย
รับ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ 

รายการระหวางกันตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
กองทุนรวมที่บริหารโดย
บริษัทรวม 

556,063 99,845,902 - 100,401,965 - 

บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

เงินลงทุนสุทธ ิ
 

- 76,395,664 - 76,395,664 - 

การเขาลงทุนดังกลาวเปนไปตาม
การดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทหลักทรัพยฯ  

 
 

มูลคารายการ (บาท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ลักษณะรายการ ยอดยกมา ณ  

1 ม.ค. 57 
เพ่ิมขึ้น 

ระหวางงวด 
ลดลง 

ระหวางงวด 
ยอดคงเหลือ 
ณ 30 มิ.ย. 57 

ดอกเบ้ีย
จาย 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ 

รายการระหวางกันตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
กองทุนรวมที่บริหารโดย
บริษัทรวม 

100,401,965 1,001,334 - 101,403,299 - 

บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

เงินลงทุนสุทธ ิ

76,395,664 2,641,234 - 79,036,898 - 

การเขาลงทุนดังกลาวเปนไปตาม
การดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทหลักทรัพยฯ  
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รายการอื่นๆ 

มูลคารายการ (บาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 
ป 2556 ป 2557 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเบน เตชะอุบล 12,479.59 218,066.51 
นายบ ีเตชะอุบล 174,944.02 50.59 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 

1,343,181.95 202,961.17 นางหลุยส ดิศกุล ณ อยุธยา 
ดอกเบี้ยรับ 261,934.31 431.55 

นางสาวพิมพร วาณิชเสน ี 8,124.57 670.28 
ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 392,551.46 - 
นางสาวเบ็ญจมาศ แปงคํา 83,733.36 4,464.06 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 
 
 2,653,907.27 5,001.12 นางสาวอําพันธ แปงคํา 
คานายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 

18,530.00 - 

การเขาทํารายการเปนไป  เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย  ซึ่ ง เปนไปตามการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทหลักทรัพยฯ  และมีการ
กําหนดอัตราราคาใหเปนไปตามอัตราราคา
ตลาด ดังนั้น รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และความสมเหตุสมผล 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ 3,163,657.86  - 
 ดอกเบี้ยรับ 555,297.41 7,505.41 
นายนิกร แปงคํา 16,419.10 - 

 

นายไสว ชื่นภักดี 1,688.59 - 
นายคชา ชื่นภักดี 9,083.82 48,518.90 
นายครรชิต จุลจิราภรณ 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 
 
 1,379.23 284.87 
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รายการอื่นๆ 

มูลคารายการ (บาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 
ป 2556 ป 2557 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อีดีพ ีเอ็นเตอรไพรส จํากัด คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ี
และอุปกรณ  
โดยคิดอัตราราคาอยูที่ 341 บาท/
ตารางเมตร/เดือน รวมพื้นที่ เชา 
302.66 ตารางเมตร 

1,210,337.34 619,242.36 คาเชาโกดัง  เพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ
ของบริษัทหลักทรัพยฯ และมีการกําหนดอัตรา
ราคาอางอิงตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการ
ดังกลาวจึงมีความจําเปนและความสมเหตุ  
สมผล 

คาใชจายอื่น 
โดยมีอัตราราคาอยูท่ี 70,000 
บาท/เดือนสําหรับหนากระดาษ 4 
สีขนาด 8x2 นิ้ว 

1,043,250.00 540,350 คาโฆษณา เพื่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
หลักทรัพยฯ และมีการกําหนดอัตราราคาอางอิง
ตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกลาวจึง
มีความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด 

คาใชจายคางจาย 48,150.00 101,650 คาโฆษณาคางจาย เปนไปตามการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทหลักทรัพยฯ และมีการกําหนด
อัตราราคาใหเปนไปตามอัตราราคาตลาด 
ดังน้ันรายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผล 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 70,976,457.06 14,946,972.47 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซ ีจํากัด (มหาชน) คานายหนาจากการเปนตัวแทนซื้อ

ขายหนวยลงทุน 
 

343,334.42 138,460.67 
การเขาทํารายการเปนไป  เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย  ซึ่ ง เปนไปตามการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทหลักทรัพยฯ  และมีการ
กําหนดอัตราราคาใหเปนไปตามอัตราราคา
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รายการอื่นๆ 

มูลคารายการ (บาท) บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 
ป 2556 ป 2557 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตลาด ดังนั้น รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และความสมเหตุสมผล 

คาธรรมเนียมและบริการ 284,916.54 114,595.94 คาธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุน เปนไปตาม
การดําเนินงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพยฯ 
และมีการกําหนดอัตราราคาใหเปนไปตามอัตรา
ราคาตลาด ดังน้ันรายการดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและความสมเหตุสมผล 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาทุกรายการดังกลาวขางตน ใชนโยบายราคาและเง่ือนไขการกําหนดราคาระหวางกันเปนไปตามเงื่อนไข เชน เดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของไดถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 
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มาตรการและข้ันตอนการอนุมัตริายการระหวางกัน 
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและ
ความเหมาะสมทางดานราคาของรายการ  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด 
และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมี
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว   เพื่อนําไปประกอบการให
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี
ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันดังกลาว 

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูลในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปของ
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนรวมถึง
มาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจมีการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 
โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยท่ัวไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติไวแลวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยาง
เครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน  

 ทั้งนี้  เนื่องจากมีบุคคลที่เขาขายบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณการเขาทํา
รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพยฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับ
โครงสรางแลวเสร็จ โดยรายการระหวางกันสวนใหญจะเปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย  อยางไรก็ตาม ในกรณี
ที่มีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกตางจากเดิม ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลจะทํา
หนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงาน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของ
ราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวทุกๆ ไตรมาส สําหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัหลกัทรพัยฯ 
              คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพยฯ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย  
(1) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสน ีเปนประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายเดช นําศิริกุล และ(3) นายชาญ  
ตุลยาพิศิษฐชัย เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเดช นําศิริกุล และนายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย เปนผูมีความรูและ
ประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน  และมีนายไพรยง ธีระเสถียร รอง
กรรมการผูจัดการ สายตรวจสอบและกํากับดูแล ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบ
กรรมการแตละทานไมไดเปนที่ปรึกษา กรรมการบริหาร ลูกจางหรือพนักงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางอิสระตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุม
ภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีการควบคุมภายที่ดี มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองและ
เชื่อถือได 
 ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 12 ครั้ง  ซึ่งในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีประเด็นที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. สอบทานการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและกํากับดูแลของบริษัทหลักทรัพยฯ รวมทั้งอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจําป การรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดให
ขอสังเกต และคําแนะนําเพื่อชวยใหการตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. สอบทานการกํากับดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การสงเสริมใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ด ีที่สามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอและโปรงใส เพื่อการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน หนวยงานทางการที่กํากับดูแล ผูมีสวนไดเสียฯลฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทหลักทรัพยฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่ดีและเหมาะสม ตลอดจน
สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีสวนรวมและเกิดประโยชนรวมกันอยางแทจริง  

3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยฯ และผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ในดานตางๆ แลวพบวา บริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอตอสถานะการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยฯ เพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ  

5. สอบทานและใหความเห็นของงบการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําป กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ โดยไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีภายนอกวา งบการเงิน
ประจําป 2557 ไดจัดทําขึ้นถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไปโดยแสดงความเห็นแบบไมมี
เงื่อนไข และไดมีการเปดเผยรายการที่มีสาระสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกตอง ครบถวน  
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6. พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 โดยเสนอให  
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร  จากบริษัท ดีลอยท 
ทูช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ ประจําป 2558 พรอมทั้งไดพิจารณาคาตอบแทน
การสอบบัญช ีเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

7. รวมประชุมพิจารณาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ และผูสอบบัญชี
ภายนอกเปนครั้งคราว เพื่อรับทราบขอสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีการปฏิบัติเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดและเปดเผยขอมูลใหครบถวน ถูกตอง 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในป 2557 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยฝายบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารงานในกรอบของจริยธรรมที่ดี มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามขอกําหนด และกฎหมายอยูเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและกํากับดูแลโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมทั้งมีการติดตามแกไขตามขอเสนอแนะเปนระยะๆ และจากรายงานผลการตรวจสอบของ
สํานักงานสอบบัญชีบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีปจจุบันของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ไมพบประเด็นความผิดพลาดที่สําคัญ มีการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมี
ประสิทธิภาพที่รัดกุมเพียงพอ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท
หลักทรัพยฯ ไดพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
โดยไดพิจารณาจากขอมูล รายงานตางๆ และการซักถามจากฝายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ 5 ดาน 
ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบวา บริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

 
 
 
      พล.ต.อ.   
                                                                                                            

 (สมชาย  วาณิชเสน)ี 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 25  กุมภาพันธ 2558 
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14.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ / ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงนิ 
14.1    ผูสอบบัญช ี
 ป 2557 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 
              บริษัท  ดีลอยท ทูช โธมัทส ุไชยยศ  สอบบัญช ีจํากัด 
 
14.2    สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะ 3 ปที่ผานมา 

ความเหน็ของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ป 2557   ผูสอบบญัชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมเีงือ่นไขแตมีวรรคเนน 

 
ความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 

ป 2557   ผูสอบบญัชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมเีงือ่นไขแตมีวรรคเนน 
ป 2556   ผูสอบบญัชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมเีงือ่นไขแตมีวรรคเนน 
ป 2555   ผูสอบบญัชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมเีงือ่นไขแตมีวรรคเนน 

 
14.3    คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
              1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit Fee) 
                 1.1  คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 
                       ป 2557  บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2557 กําหนดคาสอบบัญชีใหแก 
  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 0.44 ลานบาท 
 
                 1.2  คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 
                       ป 2557 บริษัทยอยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 กําหนดคาสอบบัญชีใหแก 
  ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เปนเงินจํานวน 2.45 ลานบาท 
 
               2.  คาบริการอื่น (Non Audit Fee) 
                    - ไมมี - 
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               ตารางงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)

2557 2556 2555
"ปรับปรุงใหม"

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,144,638,316 19.88    1,073,087,608 22.60    1,443,205,116 26.41    

เงินฝากในสถาบันการเงิน 269,310,000 4.68      569,310,000 11.99    106,380,455 1.95      

เงินลงทุนช่ัวคราว 689,202,903 11.97    77,568,664 1.63      15,027,400 0.28      

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 32,189,616 0.56      442,940,349 9.33      252,466,917 4.62      

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ 2,304,223,685 40.03    1,531,023,127 32.24    2,755,683,095 50.43    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 30,108,013 0.52      25,436,519 0.54      19,540,871 0.35      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,469,672,533 77.64    3,719,366,267 78.33    4,592,303,854 84.04    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 546,612,943 9.49      340,153,559 7.17      314,181,134 5.75      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 286,393,749 4.97      159,881,096 3.37      22,970,984 0.42      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 152,381,479 2.65      186,622,547 3.93      203,343,149 3.72      

สินทรัพยไมมีตัวตน 98,225,958 1.71      96,575,450 2.03      88,402,206 1.62      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 107,331,535 1.86      143,055,030 3.01      141,456,906 2.59      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 96,547,205 1.68      102,451,403 2.16      101,759,197 1.86      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,287,492,869 22.36    1,028,739,085 21.67    872,113,576 15.96    

รวมสินทรัพย 5,757,165,402 100.00  4,748,105,352 100.00  5,464,417,430 100.00  
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี 187,679,778 3.26      25,096,463 0.53      186,522,483 3.41      
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,846,213,834 32.07    1,129,699,869 23.79    1,624,143,954 29.72    
หน้ีสินตราสารอนุพันธ -                 -      57,273 -      456,765 0.01      
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น -                 -      -                  -      338,911,299 6.20      
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด                     
ชําระภายใน 1 ป

3,110,971 0.05      317,741 0.01      1,993,668 0.04      

ภาระผกูพนัผลประโยชนของพนกังานที่ถงึกาํหนด            
 ชําระภายใน 1 ป

2,004,090 0.03      3,213,634 0.07      2,690,160 0.05      

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 187,513,862 3.26      163,900,067 3.45      194,314,693 3.56      
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,226,522,535 38.67    1,322,285,047 27.85    2,349,033,022 42.99    

งบการเงินรวมของบริษัท
คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย

หลังการปรับ
โครงสรางกิจการ โครงสรางกิจการ

กอนการปรับ

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน)

2557 2556 2555
"ปรับปรุงใหม"

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
หนี้สนิและสวนของผูถอืหุน (ตอ)

หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน -                -     3,110,971 0.07      3,428,712 0.06      
ภาระผกูพันผลประโยชนของพนักงาน 42,040,960 0.73      43,651,227 0.92      36,973,929 0.68      
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 1,108,466 0.02      1,455,682 0.03      861,769 0.02      
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 43,149,426 0.75      48,217,880 1.02      41,264,410 0.76      

รวมหน้ีสิน 2,269,671,961 39.42    1,370,502,927 28.86    2,390,297,432 43.75    
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
 หุนสามัญ 4,053,001,312 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 4,053,001,312
 หุนสามัญ 3,189,785,935 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 3,189,785,935

 หุนสามัญ 3,149,549,316 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 3,149,549,316
ทุนที่ออกและชําระแลว
 หุนสามัญ 2,566,229,121 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท            
ชําระครบแลว

2,566,229,121 44.57    

 หุนสามัญ 2,589,743,484 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท            
ชําระครบแลว

2,589,743,484 54.54    

 หุนสามัญ 2,330,759,812 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท            
ชําระครบแลว

2,330,759,812 42.65    

 หุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย (9,850) -     -                  -     -               -      
สวนเกินมูลคาหุน 137,815,390 2.39      139,078,735 2.93      139,318,081 2.55      
องคประกอบอื่นของสวนของผูถอืหุน (5,123,692) (0.09)    (8,940,060) (0.19)     3,712,491 0.06      
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทยอย 74,723,105 1.30      55,574,679 1.17      39,853,695 0.73      

ยังไมไดจัดสรร 681,991,796 11.85    602,145,587 12.68    560,475,919 10.26    
รวมสวนของบริษัทใหญ 3,455,625,870 60.02    3,377,602,425 71.14    3,074,119,998 56.25    

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 31,867,571 0.56      -                  -     -               -      
รวมสวนของผูถือหุน 3,487,493,441 60.58    3,377,602,425 71.14    3,074,119,998 56.25    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 5,757,165,402 100.00  4,748,105,352 100.00  5,464,417,430 100.00  

(มหาขน) และบริษัทยอย

หลังการปรับ
โครงสรางกิจการ

กอนการปรับ
โครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของบริษัท
คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส จํากัด

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท
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หนวย : บาท

กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายได
คานายหนา 1,024,704,552    64.03       1,695,680,086   81.96      1,269,677,471   78.60     

คาธรรมเนียมและบริการ 61,716,999         3.86         39,588,808        1.91        18,776,393        1.16       

กําไรจากเงินลงทุน 99,042,759         6.19         66,150,446        3.20        80,900,069        5.01       

กําไรจากตราสารอนุพันธ 3,162,726           0.20         19,723,499        0.95        20,810,298        1.29       

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 60,406,932         3.77         86,424,302        4.18        50,793,506        3.14       

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 68,289,746         4.27         90,959,489        4.40        85,101,807        5.27       

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 45,069,986         2.81         56,604,590        2.74        74,110,923        4.59       

รายไดอื่น 237,975,720       14.87       13,707,904        0.66        15,108,743        0.94       

รวมรายได 1,600,369,420    100.00     2,068,839,124   100.00    1,615,279,210   100.00   

คาใชจาย
ตนทุนทางการเงิน 21,075,886         1.32         53,583,831        2.59        42,571,603        2.64       

คาธรรมเนียมและบริการจาย 105,938,478       6.62         156,610,947      7.57        122,168,959      7.56       

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 690,539,327       43.15       1,072,167,248   51.82      850,379,711      52.65     

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 170,044,015       10.63       194,926,006      9.42        192,260,120      11.90     

คาตอบแทนกรรมการ 11,365,000         0.71         11,145,000        0.54        11,255,000        0.70       

คาใชจายอื่น 134,742,468       8.42         144,756,121      7.00        132,697,931      8.22       

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,874,350           0.18         15,931,601        0.77        (63,769,192)     (3.95)      

รวมคาใชจาย 1,136,579,524    71.02       1,649,120,754   79.71      1,287,564,132   79.71     

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 463,789,896       28.98       419,718,370      20.29      327,715,078      20.29     

ภาษีเงินได (79,739,855)      (4.98)        (74,904,818)     (3.62)       (67,326,502)     (4.17)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 384,050,041       24.00       344,813,552      16.67      260,388,576      16.12     

"ปรับปรุงใหม"

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

จํากัด (มหาชน)

หลังการปรับ

โครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของ

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2555

สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2557

สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556
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กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคาเงินลงทุนเผือ่ขาย 4,040,613         0.25         (15,815,602)     (0.76)       4,421,325         0.27       

ปรับปรุงสวนเกินทุนจากการวัดมูลคา

เงินลงทนุเผือ่ขายที่ขายระหวางป 891,137            0.06         -            -       (24,391,430)     (1.51)      

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน 8,626,069         0.54         -            -       7,365,728         0.46       

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น (2,887,565)        (0.18)        3,163,051        0.15        3,230,654         0.20       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 10,670,254       0.67         (12,652,551)     (0.61)       (9,373,723)       (0.58)      

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับป 394,720,295     24.66       332,161,001    16.06      251,014,853     15.54     

การแบงปนกาํไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 380,553,270     23.78       344,813,552    16.67      260,388,576     16.12     

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3,496,771         0.22         -            -       -             -      

กําไร (ขาดทุน) 384,050,041     24.00       344,813,552    16.67      260,388,576     12.59     

การแบงปนกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 391,126,599     24.44       332,161,001    16.06      251,014,853     15.54     

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3,593,696         0.22         -            -       -                   -      

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 394,720,295     24.66       332,161,001    16.06      251,014,853     12.13     

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพืน้ฐาน 0.148 0.138 0.112

จาํนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 2,589,298,472 2,491,133,102 2,330,759,812

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 

จํากัด (มหาชน)

หลังการปรับ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

โครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของ

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

"ปรับปรุงใหม"

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
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สวนเกิน รวม

มูลคาหุน  จัดสรรแลว สวนของผูถือหุน

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 2,330,759,812 139,318,081 3,712,491 39,853,695 560,475,919 3,074,119,998     

การเปล่ียนแปลงในระหวางป

เพ่ิมทุน 258,983,672         -           -              -         -            258,983,672        

สวนตํ่ากวามูลคาหุน -               (239,346)           -              -         -            (239,346)              

เงินปนผลจาย -               -           -              -         (287,422,900) (287,422,900)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -               -           (12,652,551) -         344,813,552 332,161,001

ทุนสํารองตามกฎหมาย -               -           -              15,720,984 (15,720,984)      -              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,589,743,484      139,078,735     (8,940,060)          55,574,679     602,145,587      3,377,602,425     

จากการวัดมูลคา

เงินลงทุน

และชําระแลว สวนของผูถือหุน ยังไมไดจัดสรร

 สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน

กอนการปรับโครงสรางกิจการ - งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)

ทุนท่ีออก องคประกอบอืน่ของ กําไรสะสม

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท
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หนวย : บาท

ทุนที่ออก สวนเกิน รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

และชําระแลว มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุนของ ที่ไมมีอํานาจ สวนของผูถือหุน

ทุนสํารอง บริษัทใหญ ควบคุม

จากการวัดมูลคา ตามกฎหมาย

ของบริษัทยอย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 2,589,743,484   139,078,735   (8,940,060)        55,574,679    602,145,587    3,377,602,425   -         3,377,602,425   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพ่ิมข้ึน

จากการปรับโครงสรางกิจการ (23,524,363)       (1,263,345)     81,209               (504,822)        (5,469,689)      (30,681,010)      30,681,010   -

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรับป

ออกหุนสามัญ 10,000               - - - - 10,000               - 10,000              

หุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย (9,850)               - - - - (9,850)               - (9,850)               

เงินปนผลจาย - - - - (282,242,134)  (282,242,134)    (2,587,295)    (284,829,429)    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - 3,735,159          - 387,391,440    391,126,599      3,593,696     394,720,295     

ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทยอย - - - 19,653,248    (19,833,408)    (180,160)           180,160        -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,566,219,271   137,815,390   (5,123,692)        74,723,105    681,991,796    3,455,625,870   31,867,571   3,487,493,441   

สวนของผูถือหุน

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน

เงินลงทุน

สวนของผูถือหุนของบริษทัใหญ

องคประกอบอืน่ของ กําไรสะสม

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน (ตอ)

สาํหรบัปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

หลังการปรับโครงสรางกิจการ - งบการเงินรวมของบริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หนวย : บาท
หลังการปรับ กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ โครงสรางกิจการ
งบการเงินรวมของ งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
บริษัท คันทรี่ กรุป ตามวิธีสวนไดเสียของ
โฮลด้ิงส จํากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป

และบริษัทยอย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปส้ินสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 463,789,896          419,718,370           327,715,078          
ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 57,729,302             64,047,127             68,179,653             
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,874,350               15,931,601             (63,769,192)           
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา (10,542,265)           (78,923)                   (412,229)                
ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาหน้ีสินตราสารอนุพันธ 25                           85,797                    246,439                 
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา (75,206,834)           (66,072,048)            (46,283,505)           
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงนิลงทนุเผือ่ขาย (13,293,660)           525                         (34,204,335)           
โอนกลับคาเผือ่การดอยคาจากเงนิลงทนุในบรษิัทรวม (205,589,985)         -                         -                         
ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตัดจําหนายอาคาร
และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน (3,220,940)             3,032,653               2,542,546               

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (60,406,932)           (86,424,302)            (50,793,506)           
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 9,977,897               12,465,402             13,304,823             
ตนทุนทางการเงิน 21,075,886             53,583,831             42,571,603             
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล (113,359,731)         (147,564,079)          (159,212,730)         
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 99,583,043             135,939,639           139,968,975           
เงินสดจายดอกเบี้ย (21,075,886)           (53,310,198)            (42,845,236)           
เงินสดจายภาษีเงินได (4,463,410)             (89,950,487)            (2,090,738)             

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 147,870,756          261,404,908           194,917,646          
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

เงินฝากในสถาบันการเงิน 300,000,000           (462,929,545)          (768,716)                
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 410,750,733           (190,473,432)          (33,350,927)           
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา (776,074,908)         1,208,591,250        (1,722,209,708)      
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนเพื่อคา (83,256,941,378)    (64,394,949,930)     (57,593,292,933)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา 82,654,660,573      64,474,955,300      57,680,735,107      
สินทรัพยอื่น (1,965,457)             97,868,654             (2,991,375)             
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได -                         1,573,463               1,066,469               

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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หนวย : บาท
หลังการปรับ กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ โครงสรางกิจการ
งบการเงินรวมของ งบการเงินท่ีแสดงเงิน
บริษัท คันทรี่ กรุป ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ
โฮลด้ิงส จํากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป

และบริษัทยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปส้ินสดุวันท่ี สําหรับปสิ้นสดุวนัท่ี สําหรับปส้ินสดุวันท่ี
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

"ปรับปรุงใหม"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 162,583,315           (161,426,020)          151,081,040           
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 716,513,965           (494,444,085)          994,779,925           
หนี้สินตราสารอนุพันธ (57,298)                  (485,289)                 (2,276,463)             
ภาระผกูพันผลประโยชนของพนักงาน (4,171,639)             (5,264,630)              (11,445,130)           
หนี้สินอื่น (12,686,128)           (104,562,933)          34,265,887             

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 340,482,534          229,857,711           (309,489,178)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อเงินลงทนุเผือ่ขาย (207,737,627)         (140,707,432)          (117,000,000)         
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุเผือ่ขาย 80,423,862             1,018                      444,334,905           
เงินสดจายซื้อตั๋วแลกเงิน -                         (150,965,817)          -                         
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน 80,000,000             80,000,000             -                         
เงินสดรับจากเงินปนผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย 10,399,375             249,464                  3,866,346               
เงินสดรับจากเงินปนผลของเงินลงทุนในบริษัทรวม 74,758,750             50,835,950             73,216,000             
เงินสดจายซื้ออาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน (38,727,937)           (60,307,202)            (77,792,648)           
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน 17,262,878             2,227,523               39,252                   
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 16,379,301            (218,666,496)         326,663,855          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมอ่ืน -                         364,550,018           678,870,140           
เงินสดจายชําระตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมอ่ืน -                         (715,000,000)          (350,000,000)         
เงินสดจายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (481,848)                (2,180,166)              (32,643,644)           
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 150                         67,111                    -                         
เงินปนผลจาย (284,829,429)         (28,745,686)            (205,077,188)         

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (285,311,127)         (381,308,723)         91,149,308            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 71,550,708             (370,117,508)          108,323,985           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 1,073,087,608        1,443,205,116        1,334,881,131        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,144,638,316       1,073,087,608        1,443,205,116       

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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2557
จํานวนเงิน %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30,501 -         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,753,758 0.05         
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,784,259 0.05         

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย 3,456,697,156 99.94       
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 121,946 0.01         
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,456,819,102 99.95       

รวมสินทรัพย 3,458,603,361 100.00     
หนี้สินและสวนของผูถอืหุน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,797,757 0.08         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,797,757 0.08         

รวมหน้ีสิน 2,797,757 0.08         

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
  หุนสามัญ 4,053,001,312 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 4,053,001,312

ทุนที่ออกและชําระแลว

  หุนสามัญ 2,566,229,121 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท  ชําระครบแลว 2,566,229,121 74.20       

สวนเกินมูลคาหุน 890,478,035 25.75       
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไมไดจัดสรร (901,552) (0.03)        
รวมสวนของผูถือหุน 3,455,805,604 99.92       

รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 3,458,603,361 100.00     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2557 

(วันจดทะเบยีนจดัต้ังบรษิทั)

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

จํานวนเงิน

รายได

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 1                                         

รวมรายได 1                                         

คาใชจาย

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 32,100                                

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 4,683                                  

คาใชจายอื่น 864,770                              

รวมคาใชจาย 901,553                              

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม (901,552)                           

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ฐาน (0.012)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 77,774,216

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
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ทุนท่ีออก สวนเกิน ขาดทุนสะสม รวม

และชําระแลว มูลคาหุน ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถอืหุน

(ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (วันจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท) - - - -

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด

เพิ่มทุน 2,566,229,121       - - 2,566,229,121        

สวนเกินมูลคาหุน - 890,478,035      - 890,478,035           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม - - (901,552)           (901,552)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,566,229,121       890,478,035      (901,552)           3,455,805,604        

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 (วันจดทะเบยีนจดัตั้งบริษัท) 

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หนวย : บาท
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบยีนจัดต้ังบรษิทั)

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได (901,552)                             
ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4,683                                   
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (896,869)                             
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

สินทรัพยอื่น (1,753,758)                          
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได -                                      

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หน้ีสินอื่น 2,671,128                            

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 20,501                                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 10,000                                 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 10,000                                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 30,501                                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม -                                      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 30,501                                

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
หลังการปรับ 

โครงสรางกิจการ 
กอนการปรับ 

โครงสรางกิจการ 

 

งบการเงินรวมของ
บริษัท คันทรี ่กรุป โฮล
ดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทหลักทรัพย  

คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 

 2557 2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)    
อัตรากําไรขั้นตน (%)   90.24   89.32 89.37 
อัตรากําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ(%)      24.00      16.67 16.12 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)    11.19    10.69 8.53 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 15.55 23.73 19.44 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.31 6.75 5.55 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.30 0.41 0.34 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    
อัตราสวนสนิทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (เทา) * * 4.31 
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (เทา) * * 11.12 
อัตราสวนสนิทรัพยคลองตัวตอสนิทรพัยรวม (%) 39.95 37.70 26.73 
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสนิทรพัยรวม (%) 75.66 67.55 68.97 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (เทา) 0.65 0.41 0.78 
อัตราการจายเงินปนผล  (%) - 82.62 107.13 
อัตราสวนอื่น    
อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย (%) 25.98 17.34 12.38 
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธขิองบรษิัทยอย (%) 88.00 242.05 106.20 
ขอมูลตอหุน     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน  ** (บาท) 0.148 0.138 0.112 
เงินปนผลตอหุน (บาท) - 0.11 0.1233333333 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.36 1.30 1.32 
อัตราการเจริญเติบโต    
สินทรัพยรวม (%) 21.25 (13.11) 39.64 
หนี้สินรวม (%) 65.61 (42.66) 170.09 
รายไดธุรกิจหลักทรัพย (%) (33.87) 27.06 4.40 
คาใชจายดําเนินงาน (%) (29.26) 19.92 1.27 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(%) 11.38 32.42 2.33*** 
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หมายเหตุ :      -  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดถูกตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัทฯ ไดสําเร็จเม่ือ
วันที ่25 ธันวาคม 2557 มีผลทําใหบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับโครงสรางกิจการครั้งนี้ถือ
เปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
เสมือนวาไดมีการรวมกิจการตั้งแตตนป 2557  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดแสดงขอมูลงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่
กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2556 และ 2555 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ 

 - บริษัทยอยไดนํานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชเปนครั้งแรกสําหรับงบการเงินป 2556 โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เรื่อง “ภาษีเงินได” ดังนั้นขอมูลในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 ที่นํามาเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลที่จัดทําขึ้น
ตามนโยบายการบัญชีใหม โดยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงิน มีดังตอไปนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
หนวย : บาท 

  ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 
  2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ยอดคงเหลือกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  - 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 141,456,906 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 141,456,906 

  
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  

ยอดคงเหลือกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  4,420,527 
การลดลงของสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (708,036) 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 3,712,491 

  
กําไรสะสม - ยังไมไดจดัสรร  

ยอดคงเหลือกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 418,018,865 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 141,451,131 
การเพิม่ขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของบริษัทรวม 1,005,923 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 560,475,919 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนวย : บาท 

  สําหรับปสิ้นสุด 
  วันที ่31 ธันวาคม 2555 

ภาษีเงินได       
ภาษีเงินไดกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี     15,003,795  
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได     52,322,707  
ภาษีเงินไดหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี     67,326,502  

      
ภาษีเงินไดเกีย่วกบัองคประกอบของกาํไร (ขาดทุน)      
เบ็ดเสร็จอื่น       
ภาษีเงินไดเกีย่วกบัองคประกอบของกาํไร (ขาดทุน)       
เบ็ดเสร็จอื่นกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี     -  

การเพิ่มขึ้นของภาษเีงินไดเกีย่วกบั       
องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     3,230,654  

ภาษีเงินไดเกีย่วกบัองคประกอบของกาํไร (ขาดทุน)    
เบ็ดเสร็จอื่นหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี   3,230,654  

    
กําไรสุทธิ    
กําไรสุทธิกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี  312,318,441  
การลดลงของกําไรสุทธิ  (51,929,865)  
กําไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี  260,388,576  

    
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน      
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานกอนการเปลี่ยนแปลง    0.134  
นโยบายการบัญชี      

การลดลงของกําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน    (0.022)  
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานหลังการเปลี่ยนแปลง      
นโยบายการบัญช ี    0.112  

 
 *   ไมสามารถคํานวณได เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีเงินกูยืม  
 **  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 *** กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 ที่นํามาคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิป 2555 ไมไดถูกจัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม  
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15.  การวิเคราะหและการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
15.1 การวเิคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

เมื่อวันที ่15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดถูกตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทหลักทรัพย  
คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
โดยการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัทฯ ไดสําเร็จเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2557 มีผลทําใหบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับโครงสรางกิจการครั้งนี้ถือเปนการรวมกิจการภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 
เสมือนวาไดมีการรวมกิจการตั้งแตตนป 2557  

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนกําไรสุทธิจํานวน 384.05 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 39.24 ลานบาท หรือรอยละ 11.37 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิจํานวน 344.81 ลานบาท โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีกําไรสะสมจํานวน 756.71 ลานบาท  ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานดังกลาวเกือบทั้งจํานวนมาจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

-  รายไดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,600.37 
ลานบาท (เปนรายไดของบริษัทยอยทั้งจํานวน) ลดลง 468.47 ลานบาท หรือรอยละ 22.64 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีรายไดรวมจํานวน 2,068.84 ลานบาท เปนผลมาจาก 

 
1. รายไดคานายหนาจํานวน 1,024.70 ลานบาท ลดลง 670.98 ลานบาท หรือรอยละ 39.57 เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 1,695.68 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของ
ลูกคาลดลง ซึ่งเปนไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ลดลง ประกอบกับมีผูบริหาร
ระดับสูงและเจาหนาที่การตลาดของบริษัทยอยจํานวนหนึ่งลาออก 

 
2. คาธรรมเนียมและบริการจํานวน 61.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.13 ลานบาท หรือรอยละ 55.90 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 39.59 ลานบาท เนื่องมาจากรายไดคาธรรมเนียมจากการจัดจําหนาย
หลักทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 8.55 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาการเงินและบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จํานวน 14.24 ลานบาท ในขณะที่รายไดคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาการลงทุนลดลงจํานวน 0.66 ลาน
บาท  
  

3. กําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธจํานวน 102.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.33 ลานบาท หรือรอยละ 19.02 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน  85.87 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากกําไรจากการซื้อ
ขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 22.43 ลานบาท กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคาเพิ่มขึ้น 10.46 ลานบาท  
ในขณะที่กําไรจากตราสารอนุพันธลดลงจํานวน 16.56 ลานบาท 

 
4. รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผลจํานวน 68.29 ลานบาท ลดลง 22.67 ลานบาท หรือรอยละ 24.92 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 90.96 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากดอกเบี้ยรับจากเงิน
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ฝากสถาบันการเงินลดลง 35.40 ลานบาทจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยเฉลี่ยที่ลดลง  ในขณะที่เงินปนผลรับ
เพิ่มขึ้น 10.15 ลานบาท 

 
5. ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม เพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 45.07 ลานบาท ลดลง 11.53 ลานบาท หรือรอยละ 20.37 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 56.60 ลานบาท จากยอดเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยโดย
เฉลี่ยที่ลดลง  

 
6. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 60.41 ลานบาทลดลง 26.01 ลานบาท หรือรอยละ 30.10 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 86.42 ลานบาท 
 

7. รายไดอื่นจํานวน 237.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 224.27 ลานบาท หรือรอยละ 1,635.81 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่จํานวน 13.71 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากบริษัทฯ ไดโอนกลับคาเผื่อการดอย
คาเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน  205.59 ลานบาทเปนรายได  เนื่องจากมูลคายุติธรรมของบริษัทรวมสูงกวา
มูลคาตามบัญชี และการไดรับเงินคืนจากเงินสมทบและผลประโยชนที่สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไมมีสิทธิ
ไดรับจากการที่มีผูบริหารระดับสงูและเจาหนาที่ของบริษัทยอยจํานวนหนึ่งลาออก  

 
คาใชจายรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายรวมจํานวน  1,136.58 

ลานบาท (เปนคาใชจายของบริษัทฯ จํานวน 0.90 ลานบาทและเปนคาใชจายของบริษัทยอย จํานวน 1,135.68 ลานบาท) 
ลดลง 512.54 ลานบาท หรือรอยละ 31.08  เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 1,649.12 ลานบาท สวน
ใหญเปนผลมาจาก 

  
1. ตนทุนทางการเงินจํานวน 21.08 ลานบาท ลดลง 32.50 ลานบาท หรือรอยละ 60.66 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนที่จํานวน  53.58 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจายใหแกเงินฝากหลักประกันของลูกคาลดลง
ตามปริมาณเงินฝากของลูกคาและอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่ลดลง และดอกเบี้ยจาย-ตั๋วแลกเงินและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินลดลงตามยอดตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมที่ลดลง 

   
2. คาธรรมเนียมและบริการจายจํานวน 105.94 ลานบาท ลดลง 50.67 ลานบาท หรือรอยละ 32.35 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 156.61 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ลดลง 

 
3. คาใชจายในการดําเนินงานจํานวน 1,006.69 ลานบาท ลดลง 416.31 ลานบาท หรือรอยละ 29.26 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 1,423.00 ลานบาท สวนใหญลดลงจากคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงาน เนื่องจากคาใชจายที่แปรผันตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาลดลง  เชน  
คาตอบแทนเจาหนาที่การตลาด และสวนแบงกําไรจากการบริหารทีมคาหลักทรัพย/สํานักงานสาขา  เปนตน   
นอกจากนี้คาใชจายในการดําเนินงานยังลดลง เนื่องจากสํานักงานสาขาลดลงและผูบริหารระดับสูง และ
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เจาหนาที่การตลาดจํานวนหนึ่งลาออก จึงทําใหคาใชจายที่เกี่ยวของ  เชน  เงินเดือน โบนัส และคาใชจาย
เกี่ยวกับ อาคาร สถานที ่และอุปกรณ   เปนตน ลดลงดวย 

 
4. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 2.87 ลานบาทสวนใหญเกิดจากหลักประกันของลูกหนี้รายเดิมมีมูลคา

ลดลง  
 

โดยสรุปผลกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมี
กําไรสุทธิจํานวน 384.05 ลานบาท (คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.148 บาท) เพิ่มขึ้น 39.24 ลานบาท หรือรอยละ 11.38 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 344.81 ลานบาท (คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.138 บาท) 
และบริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 24.00 ปรับตัวดีขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน ที่มีอัตรากําไร
สุทธิเทากับรอยละ 16.67 เนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมลดลง 512.54 ลานบาทหรือรอยละ 
31.08 ในขณะทีบ่ริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมลดลงเพียง 468.47 ลานบาทหรือรอยละ 22.64 จึงทําใหกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.69 ในป 2556 เปนรอยละ 
11.19 ในป 2557 

 
15.2 การวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 5,757.17 ลานบาท (โดยสวน

ใหญสินทรัพยของบริษัทฯ เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 3,456.70 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 3,455.81 
ลานบาท) เพิ่มขึ้น 1,009.06 ลานบาท หรือรอยละ 21.25 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่มีสินทรัพยรวมจํานวน 4,748.11 
ลานบาท โดยสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรอยละ 19.88 เงินฝากในสถาบัน
การเงินรอยละ 4.68 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิรอยละ 40.02  เงินลงทุนสุทธิรอยละ 16.94  
เงินลงทุนในบริษัทรวมรอยละ 9.49 ที่ดิน อาคารและอุปกรณรอยละ 2.65 และสวนที่เหลือประมาณรอยละ 6.34 เปนลูกหนี้
สํานักหักบัญช ีสินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยอื่นๆ  
 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 
1.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน  1,413.95 

ลานบาท ลดลง 228.45 ลานบาท หรือรอยละ 13.91 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่จํานวน 1,642.40 ลานบาท ซึ่งโดยสวน
ใหญเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะอยูในรูปเงินฝาก เงินให
กูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน เงินฝากประจําและบัตรเงินฝาก  เพื่อใหมีความคลองตัวในการนํามาใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับชําระคาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา สนับสนุนธุรกรรมการใหกูยืมเงิน เพื่อซื้อ
หลักทรัพยและการดําเนินงานประจําวัน  

 
2.  เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 975.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

738.15 ลานบาท หรือรอยละ 310.87  เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่จํานวน 237.45 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัท
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ยอยมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 683.15 ลานบาทซึ่งเปนเงินลงทุน เพื่อคา ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 130.08 ลานบาท ในขณะที่ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง 76.40 ลานบาท โดยเงินลงทุนนี้เปนเงิน
ลงทุนเพื่อคารอยละ 70.65 เงินลงทุนเผื่อขายรอยละ 27.21 และเงินลงทุนทั่วไปรอยละ 2.14 ซึ่งสวนใหญของเงินลงทุนจะ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ตราสารหนี้และหนวยลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด 

   ทั้งนี้ เงินลงทุนที่อยูในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพยนั้น บริษัทยอยไดจัดใหมีคณะกรรมการการลงทุนดูแลการ
ลงทุนในหลักทรัพย เพื่อบัญชีบริษัทฯ ซึ่งทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางการลงทุนอยางรอบคอบ พรอมทั้งบริษัทฯ ไดรับรูคา
เผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาไวครบถวนตามมาตรฐานบัญช ีและประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.  

 
3.  ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 32.19 ลานบาท ลดลง 410.75 ลานบาท  หรือรอยละ 

92.73 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่จํานวน 442.94 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้สํานักหักบัญชีนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับมูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาและของบัญชบีริษัทฯ ในชวง 3 วันทําการสุดทายกอนสิ้นป 

 
4.   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 2,304.22 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 773.20 ลานบาทหรือรอยละ 50.50 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่จํานวน 1,531.02  ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ซื้อหลกัทรัพยดวยเงินสดจํานวน 739.89 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาในชวง 3 วันทําการสุดทายกอนสิ้นป 

 สําหรับนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทยอยมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการ
ประเมินฐานะลูกหนี้แตละราย ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักประกัน
ที่ใชค้ําประกัน บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชําระเงินตน
และดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน   ทั้งนี้  ยังไดปฏิบัติการจัดชั้นหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2544  
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บริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับมูลหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจํานวนแลว โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้

ระยะเวลาคางชําระ 
จํานวน 

 
(ราย) 

ยอดหนี ้
 

(ลานบาท) 

มูลคา
หลักประกัน 
(ลานบาท) 

มูลหนี้สุทธิ 
 

(ลานบาท) 

สํารองหนี้
สงสัยจะสูญ 
(ลานบาท) 

ผลการติดตาม 

บัญชีเงินสด       
1- 3 เดือน - - - - -  
> 3 < = 6 เดอืน - - - - -  
> 6 < = 12 เดือน - - - - -  
> 12 < = 24 เดือน 1      0.06 - 0.06 0.06 อยูระหวางการติดตาม 
มากกวา 24 เดือน 38 13.54 - 13.54 13.54 26 รายอยูระหวางการติดตาม

และ 12 รายอยูระหวาง
ดําเนินคด ี

รวม 39 13.60 - 13.60 13.60  
ลูกหนี้อื่น       

1- 3 เดือน 2      0.73 - 0.73 0.73 อยูระหวางการติดตาม 
> 3 < = 6 เดอืน - - - - -  
> 6 < = 12 เดือน - - - - -  
> 12 < = 24 เดือน - - - - -  
มากกวา 24 เดือน 9 383.65 42.15 341.50 341.50 อยูระหวางดําเนินคด ี

รวม 11 384.38 42.15 342.23 342.23  
รวมทั้งสิ้น 50 397.98 42.15 355.83 355.83  

 
5.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 250.61 ลานบาท 

ลดลง 32.59 ลานบาทหรือรอยละ 11.51 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่จํานวน 283.20 ลานบาทเนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดมีการขายสํานักงานสาขาและทรัพยสินของสํานักงานสาขาหลายแหงใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่น  

 
หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,269.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

899.17 ลานบาท หรือรอยละ 65.61 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่มีหนี้สินรวมจํานวน 1,370.50 ลานบาท โดยการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมสวนใหญมาจากเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 716.51 ลานบาท และเจาหนี้สํานักหักบัญชีเพิ่มขึ้น 
162.58 ลานบาท ซึ่งเปนผลของมูลคาการซื้อขายหลกัทรัพยในชวง 3 วันทําการสุดทายกอนสิ้นป  
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สวนของเจาของ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของเจาของจํานวน  3,487.49 ลานบาท (เปนสวนของ

เจาของของบริษัทใหญจํานวน 3,455.62 ลานบาทและเปนสวนของเจาของของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 
31.87 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 109.89 ลานบาท หรือรอยละ 3.25 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่มีสวนของเจาของจํานวน 
3,377.60 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลประจําป 2556 ใหแกผูถือหุนคิดเปน
เงินจํานวน 284.83 ลานบาท   นอกจากนี้บริษัทฯ มีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2557 จํานวน 384.05 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
แหลงที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย สวนใหญมาจากเงินทุนของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย   นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยตางๆ  เพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

สําหรับอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มีสัดสวนรอยละ 88.00 ซึ่งยังคง
ถือวามีอัตราสวนอยูในระดับที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่ําที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองดํารงไว
ที่รอยละ 7    

สําหรับการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอยนั้น สามารถสรปุไดดังนี้ 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  
2557 2556 2555 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 
- เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ลานบาท) 1,918.86 2,970.28 2,190.97 
- หนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (ลานบาท) 2,180.57 1,227.14 2,063.10 
- อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) 88.00% 242.05% 106.20% 

 
สภาพคลอง 
จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยปรากฏวา กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 340.48 ลานบาท เนื่องจากโดยสวนใหญ
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญช ี573.33 ลานบาท เงินฝากในสถาบันการเงิน 
300.00 ลานบาท และเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของบัญชีเงินสดจายซื้อเงินลงทุนเพื่อคาสุทธิจากเงินสดรับจาก
การขายเงินลงทุนเพื่อคา 602.28 ลานบาท 

สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมี
ยอดเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 16.38 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนและเงินปน
ผลจากการลงทุนในหลักทรัพย 37.85 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดจายสุทธิจากอาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตันตน 
21.47 ลานบาท 
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สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมี
ยอดเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 285.31 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลประจําป 
2556 จํานวน 284.83 ลานบาทใหแกผูถือหุนของบริษัทยอย  

กลาวโดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและมีสภาพคลองทาง
การเงินสูง โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สูงถึงรอยละ 88.00  ซึ่งเปนอัตราที่
สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองดํารงไวที่รอยละ 7   นอกจากนี้  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสูงถึง 1,144.64 ลานบาท (คิดเปน
รอยละ 19.88 ของสินทรัพยรวม) มีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวมที่รอยละ 39.95  มีอัตราสวนสินทรัพยกอ
รายไดตอสินทรัพยรวมที่รอยละ 75.66 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของอยูที่ 0.65 เทา สําหรับสวนของเจาของ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจํานวน 3,487.49 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรจํานวน 681.99 ลาน
บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากที่รอยละ 10.69 ในป 2556 เปน รอยละ 11.19 ในป 2557  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสดาวุธ เตชะอุบล 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - Honorable Degree (Business 
Administration), Kensington 
University, California, USA 

- Diploma (Commerce), Davis 
School, Brighton, UK 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
หลักสตูรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที ่12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.778 เปนบิดาของ
นายทอมมี ่
 เตชะอุบล 

 
2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
 
 
2552 - ปจจุบัน 
2550 - 2552 
 
2549 -  2550 
 
2555 -  ปจจุบัน 
2552 -  ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 
2547 - 2556 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย (นายอทุัย พิมพใจชน) 
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
(นายไชยยศ สะสมทรัพย) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
(นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน) 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ 
(นายสวัสดิ์ คําประกอบ) 
กรรมการ 

 
บมจ. คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส 
ชมรมสงเสริมการคาสัมพันธระหวาง 
ประเทศจีนกับนานาชาติ (องคกรของ 
ประเทศจีน) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
 
 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซ ี
 
บจก. คันทรี่ กรุป 
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
บจ. ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. คันทรี่ กรุป ดีเวลล็อปเมนท 
บจ. โพรฟทเวนเจอร 
บจ. บานไรเตชะอุบล 
บจ. แบงค็อค ดีเวลล็อปเมนท 
บจ. แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป 
กิจการองคการคลังสินคากระทรวงพาณิชย 
สมาคมผูประกอบการคา (ประเทศไทย) 
กระทรวงพาณิชย 
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
กระทรวงการคลัง  
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
สํานักนายกรัฐมนตร ี
 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งตลาดซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
สาขาวิชาการเงิน,  

   University of Washington, USA 
   โดยทุนมหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ, 

   University of Washington, USA 
โดยทุนมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟา, 

   University of Washington 
 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุนที ่11 

- Securitization โดย Fannie Mae 
of USA 

- Finance and Banking โดย 
  HSBC (Hong Kong) 

3.948  2556 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2553 - 2555 
2553 - 2555 
 
2553 - 2555 
 
2547 - 2553 
2540 - 2545 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ
กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานอนกุรรมการ บริหารความเสี่ยง 
อนุกรรมการวินัย 
กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี 
 
บล. คันทรี ่กรุป จํากัด(มหาชน) 
 
บมจ. ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย)  
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(ประเทศไทย) 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
บตท.  สถาบันการเงินสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายทอมมี่ เตชะอุบล 
- กรรมการ 
 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

31 - ปริญญาโท Master of Business   
   Administration  
   (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต 
   บริหารธุรกิจศศินทร 
   แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี Bachelor of Law,  
   University of New South Wales 
- ปริญญาตรี Bachelor of  
  Commerce Finance Major      
  (เกียรตินิยม) 
 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- หลักสูตรกลยุทธการบริหารธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพยรุนที ่40 

3.948 เปนบุตรของ
นายสดาวุธ  
เตชะอุบล 

2556 -  ปจจุบัน 
2555 -  ปจจุบัน 
2553 -  ปจจุบัน 
2557 -  ปจจุบัน 
2556 -  2557 
 
2554 -  ปจจุบัน 
 

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สาย
พัฒนาธุรกิจ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจ 
 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลกัทรพัย คันทรี่ กรุป 
บจก.ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี
(MFC) 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสมคาด สืบตระกูล 
- กรรมการ 

62 -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต     
   (MPA)สาขารัฐประศาสนศาสตร  
   (นโยบายสาธารณะและการ  
   วางแผน)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
   (NIDA) 
- นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)     
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร    
   การเมืองการปกครองในระบบ   
   ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร 
   ระดับสูง 
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนัก  
   บริหาร การยุติธรรมการปกครอง 
   ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรมการ 
   ปกครอง ศาลปกครอง 
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนัก 
   บริหารการบริหารเมืองระดับสูง  
   สถาบัน เพื่อการพัฒนาเมือง 
   กรุงเทพมหานคร 
-  การเมืองการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร 
   ระดับสูง สถาบันพระปกเกลา  
   รุนที ่10 (ปปร.10) 
 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
 
2556 – ปจจุบัน 
 
2551 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
 
2545 – ปจจุบัน 
2545 – 2546 
 
2544 – 2544 
2543 – 2549 
 
2541 – 2542 
 
 
2539 – 2543 
 
2535 – 2539 

กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุน 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการการลงทุน 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ปรึกษาฯ กรรมาธิการติดตาม
งบประมาณวุฒิสภา 
ที่ปรึกษา 
 
 
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
(ดร. พิจิตต รัตตกุล) 
นักวิชาการ-ผูชํานาญการและที่ปรึกษาฯ 
คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส  
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
บมจ. ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอเรชั่น 
ประเทศไทย 
บมจ. อารียา พรอพเพอรต้ี 
ประธานวุฒิสภา (พล.ต. มณญูกฤต  รูปขจร) 
สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา 
 
 
ประธานกรรมการบริหาร
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(นายมีชัย วีระไวทยะ) 
กรุงเทพมหานคร 
 
สภาผูแทนราษฎร 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายเดช นําศิริกุล 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการดานการกํากับดูแล 
  กิจการที่ดี 
 

78 - มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
อัสสัมชัญ บางรัก 

-  2557 -  ปจจุบัน 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
 
2553 - ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 
2530 - 2544 

กรรมการอิสระ 
กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
 
บจก.ยูเนี่ยนพัทยาพร็อพเพอรต้ี 
บจก. ยูเนียนเพาเวอรพรอพเพอรต้ี 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

พลตํารวจโทวีรพงษ  
ชื่นภักด ี
- กรรมการ 
 

50 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- Audit Committee Program 
- Financial Statements for 

Directors 
- Role of the Compensation 

Committee 

-  2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 
2557 - ปจจุบัน 
2553 - 2557 
2552 - ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
2549 - 2554 
2552 - 2553 
 
2551 - 2552 
 
2551 - 2551 
2550 - 2551 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7 
รองผูบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
รองผูบัญชาการ สํานักงานงบประมาณ
และการเงิน 
รองผูบัญชาการ สํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ 
ผูบังคับการ ตํารวจภูธร จ.สระบุรี 
ผูบังคับการ ตํารวจภูธร จ.นครนายก 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
บมจ. คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท 
บจ. ไทยฮั้วยางพารา 
บจ. ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร (ประเทศไทย) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายนิพนธ  
วิสิษฐยุทธศาสตร 
- กรรมการ 
 

75 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
หลักสูตรการอบรม 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุนที ่12 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง ธรรมศาสตร เพื่อสังคม 
รุนที ่2 

- ประกาศนียบัตรผูบริหาร ระดับสูง 
ดานการบริหารพัฒนาเมือง รุนที ่3 

- ประกาศนียบัตร Asian Disaster 
Preparedness Center (ADPC) 

- Director Accreditation Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
 
 
 
2554 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
 
 
2542 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บมจ. แกรนดคาแนล แลนด 
 
 
บมจ. วนชัย กรุป 

นางสาวณัฐชรินพร  
เจษฎาพิสิฐ 
- กรรมการ 

35 - ปริญญาโท (The Master of 
Science in Finance), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

-  2557 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2553 - 2556 

กรรมการ 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารการลงทุน 1 
ผูอํานวยการ ฝายบริหารการลงทุน 1 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายปตนินัท  มติธนวิรุฬห 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

35 - Master of Business 
Administration, Sasin Graduate 
Institute of Business 
Administration 

- Master of Business 
Administration-exchange 
student, Kellogg School of 
Management 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ผาน CFA level III (2009) 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

0.04  2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 

นายจักรกฤษณ จินตานนท 
- หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
- หวัหนางานกาํกบัดูแล 
   การปฎิบัติงาน 

42 - วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

-  2557 - ปจจุบัน 
 
2557 - ปจจุบัน 
2553 - 2557 
2545 -  2553  

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
หัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
ชวยบริหาร ระดับ 2 
ผูจดัการ 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
บจก. หลักทรัพยไทยพาณิชย 
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อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวเนตรชนก  
อาณาวรรณ 
- รักษาการผูบริหารสูงสุด 
  สายบัญชีและการเงิน 

44 - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

-  2557 – ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
 
 
2553 – 2554 
 
2553 – 2553 
2550 – 2553 
2549 – 2550 

รักษาการผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและ
การเงิน 
ผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน 
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีและ
การเงิน 
รักษาการสายบัญชีและการเงินและ
ผูอํานวยการอาวโุส 
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการ กลุมวางแผนและบริหาร
ตนทุน 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 

นางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒิ 
- เลขานุการบริษัทฯ 

28 - นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย
ธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  2557 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 

เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท 
รองผูจัดการ สํานักกฎหมาย 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
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1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ  
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมายหลักเกณฑระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และดูแลใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ของบริษัทฯ  
2. สงเสริมใหคณะกรรมการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม 
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการ 
4. จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ด ี
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการ 
6. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุนหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุม

คณะกรรมการ 
7. ดําเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด 
8. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารตามที่กฎหมายกําหนด 
9. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับดูแล 
10. ประสานงานกับผูถือหุนและหนวยงานที่กํากับดูแล 
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 



 

 
         COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

186 

 
2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ  บริษัทหลักทรัพยฯ MFC 
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล X // // 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา / // // 
3. นายทอมมี่ เตชะอุบล // / - 
4. นายสมคาด สืบตระกูล / / - 
5. นายเดช นําศิริกุล / / - 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ ชื่นภักดี / / - 
7. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร / / - 
8. นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ / - - 
9. นายปตินันท มติธนวิรุฬห / - - 
10. นายจักรกฤษณ จินตานนท /// - - 
11. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ /// /// - 
หมายเหต ุ : X = ประธานกรรมการ 
   / = กรรมการ 
   // = กรรมการบริหาร 
   /// = ผูบริหาร 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบรษัิทหลักทรพัยฯ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ศาสตราจารยประยูร  
จินดาประดิษฐ 
- ประธานกรรมการ 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

86 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญช ี
(เทียบเทาปริญญาโท) 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

-  2549 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2547 - 2557 
2536 - 2553 

ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บมจ. เอเชียนอินซูเลเตอร 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายเดช นําศิริกุล 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- รองประธานกรรมการ 
 

78 - มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
อัสสัมชัญ บางรัก 

-  2557 -  ปจจุบัน 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
 
2553 - ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 
2530 - 2544 

กรรมการอิสระ 
กรรมการดานการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
 
บจก.ยูเนี่ยนพัทยาพร็อพเพอรต้ี 
บจก. ยูเนียนเพาเวอรพรอพเพอรต้ี 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พลเอกวฒันา สรรพานิช 
- กรรมการอิสระ 
- รองประธานกรรมการ 
 

77 - ประกาศณียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกลา 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย รามคําแหง 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
รามคําแหง 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

-  2549 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2534 – 2549 
2546 – 2548 
2543 – 2549 
2543 – 2549 
2543 – 2549 
 
2538 – 2542 
 
2534 – 2543 
2541 – 2542 
2539 – 2542 
2538 – 2539 

กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
สมาชิกวุฒิสภา (จ.กาญจนบุร)ี 
รองประธานกรรมาธิการ การทหาร 
รองประธานกรรมาธิการ กิจการองคกร
อิสระ 
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
คมนาคม 
สมาชิกวุฒิสภา 
ตุลาการศาลทหารสูงสุด 
จเรทหารทั่วไป 
รองผูบัญชาการทหารสูงสุด 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซ ี
บมจ. ซาฟารีเวิลด 
บจก. หลักทรัพย เอเพกซ 
วุฒิสภา (จากการเลือกต้ังครั้งที ่1) 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
วุฒิสภา (จากการแตงต้ัง) 
ศาลทหาร 
กระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการทหารสูงสุด 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พลตํารวจเอกสมชาย 
วาณิชเสนี 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

72 -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- Audit Committee Program 
- Finance for Non – Finance 

Director 

-  2549 – ปจจุบัน 
 
2548 – 2549 
2549 – ปจจุบัน 
2546 – 2548 
2546 – 2546 
2543 – 2545 

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป  
 
 
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซ ี
บจ. หลักทรัพย เอเพกซ 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

62 - มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชาและโรงเรียน
เซนตดอมินิก 

- ปริญญาเอกกิตติมศักด์ิ, 
University of America 

-  2551 – ปจจุบัน 
2551 –  2551 
2547 – ปจจุบัน 
2528 – 2550 
2524 – 2528 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูจัดการ 
ผูจัดการ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
บจ. ซีเค ไดมอนด 
โรงแรมราชาพาเลซ 
บจ. สินเจริญการลงทุน 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสดาวุธ เตชะอุบล 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - Honorable Degree (Business 
Administration), Kensington 
University, California, USA 

- Diploma (Commerce), Davis 
School, Brighton, UK 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที ่12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปนบิดาของ
นายทอมมี ่
 เตชะอุบล 

 
2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
 
 
2552 - ปจจุบัน 
2550 - 2552 
 
2549 -  2550 
 
2555 -  ปจจุบัน 
2552 -  ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 
2547 - 2556 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย (นายอุทัย พิมพใจชน) 
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
(นายไชยยศ สะสมทรัพย) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
(นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน) 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ 
(นายสวัสดิ์ คําประกอบ) 
กรรมการ 

 
บมจ. คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส 
ชมรมสงเสริมการคาสัมพันธระหวาง 
ประเทศจีนกับนานาชาติ (องคกรของ 
ประเทศจีน) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
 
 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซ ี
 
บจก. คันทรี่ กรุป 
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
บจ. ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. คันทรี่ กรุป ดีเวลล็อปเมนท 
บจ. โพรฟทเวนเจอร 
บจ. บานไรเตชะอุบล 
บจ. แบงค็อค ดีเวลล็อปเมนท 
บจ. แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป 
กิจการองคการคลงัสินคากระทรวงพาณิชย 
สมาคมผูประกอบการคา (ประเทศไทย) 
กระทรวงพาณิชย 
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
กระทรวงการคลัง  
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
สํานักนายกรัฐมนตร ี
 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งตลาดซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
สาขาวิชาการเงิน,  

   University of Washington, USA 
   โดยทุนมหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ, 

   University of Washington, USA 
โดยทุนมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
ไฟฟา, 

   University of Washington 
 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุนที ่11 

- Securitization โดย Fannie Mae 
of USA 

- Finance and Banking โดย 
  HSBC (Hong Kong) 

-  2556 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2553 - 2555 
2553 - 2555 
 
2553 - 2555 
 
2547 - 2553 
2540 - 2545 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ
กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง 
อนุกรรมการวินัย 
กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี 
 
บล. คันทรี ่กรุป จํากัด(มหาชน) 
 
บมจ. ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย)  
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(ประเทศไทย) 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
บตท.  สถาบันการเงินสังกัด
กระทรวงการคลัง 

นายฮองไซ ซิม 
- กรรมการ 

57 - มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบัน
เซนตโจเซฟ ประเทศสิงคโปร 

-  2550 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บจก. แพนโรสท อินเตอรเนชั่นแนล 
บจก. ไทยเรียลเว็นเจอร 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฤทธิ์ คิ้วคชา 
- กรรมการ 

32 - Master of Science in 
Management and Regulation of 
Risk, The London School of 
Economics and Political 
Science, London, UK 

- Bachelor of Engineering in 
Information Systems (Honors), 
Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, 
London, UK 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- Audit Committee Program 
- Finance for Non – Finance 

Director 
- Director Diploma  Examination, 

The Australian Institute of 
Directors Association, Australia 

-  2550 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
รองผูจัดการใหญ (การตลาด) 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บมจ. ซาฟารีเวิลด 
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซ ี
บจก. คชาบราเธอรส 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสมคาด สืบตระกูล 
- กรรมการ 

62 -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต     
   (MPA)สาขารัฐประศาสนศาสตร  
   (นโยบายสาธารณะและการ  
   วางแผน)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
   (NIDA) 
- นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)     
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร    
   การเมืองการปกครองในระบบ   
   ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร 
   ระดับสูง 
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนัก  
   บริหาร การยุติธรรมการปกครอง 
   ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรมการ 
   ปกครอง ศาลปกครอง 
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนัก 
   บริหารการบริหารเมืองระดับสงู  
   สถาบัน เพื่อการพัฒนาเมือง 
   กรุงเทพมหานคร 
-  การเมืองการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร 
   ระดับสูง สถาบันพระปกเกลา  
   รุนที ่10 (ปปร.10) 
 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
 
2556 – ปจจุบัน 
 
2551 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
 
2545 – ปจจุบัน 
2545 – 2546 
 
2544 – 2544 
2543 – 2549 
 
2541 – 2542 
 
 
2539 – 2543 
 
2535 – 2539 

กรรมการ 
ประธานกรรมการลงทุน 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการการลงทุน 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ปรึกษาฯ กรรมาธิการติดตาม
งบประมาณวุฒิสภา 
ที่ปรึกษา 
 
 
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
(ดร. พิจิตต รัตตกุล) 
นักวิชาการ-ผูชํานาญการและที่ปรึกษาฯ 
คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส  
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
บมจ. ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอเรชั่น 
ประเทศไทย 
บมจ. อารียา พรอพเพอรต้ี 
ประธานวุฒิสภา (พล.ต. มณูญกฤต  รูปขจร) 
สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา 
 
 
ประธานกรรมการบริหาร
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(นายมีชัย วีระไวทยะ) 
กรุงเทพมหานคร 
 
สภาผูแทนราษฎร 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พลตํารวจโทวีรพงษ  
ชื่นภักด ี
- กรรมการ 
 

50 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรยีนนายรอยตํารวจ 

 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- Audit Committee Program 
- Financial Statements for 

Directors 
- Role of the Compensation 

Committee 

-  2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 
2557 - ปจจุบัน 
2553 - 2557 
2552 - ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
2549 - 2554 
2552 - 2553 
 
2551 - 2552 
 
2551 - 2551 
2550 - 2551 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7 
รองผูบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
รองผูบัญชาการ สํานักงานงบประมาณ
และการเงิน 
รองผูบัญชาการ สํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ 
ผูบังคับการ ตํารวจภูธร จ.สระบุรี 
ผูบังคับการ ตํารวจภูธร จ.นครนายก 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
บมจ. คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท 
บจ. ไทยฮั้วยางพารา 
บจ. ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร (ประเทศไทย) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายนิพนธ  
วิสิษฐยุทธศาสตร 
- กรรมการ 
 

75 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หลักสูตรการอบรม 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุนที ่12 

- ประกาศนยีบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง ธรรมศาสตร เพื่อสังคม 
รุนที ่2 

- ประกาศนียบัตรผูบริหาร ระดับสูง 
ดานการบริหารพัฒนาเมือง รุนที ่3 

- ประกาศนียบัตร Asian Disaster 
Preparedness Center (ADPC) 

- Director Accreditation Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
 
 
 
2554 – ปจจบุัน 
2553 – ปจจุบัน 
 
 
2542 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บมจ. แกรนดคาแนล แลนด 
 
 
บมจ. วนชัย กรุป 

นางสาวสุดธิดา  
จิระพัฒนสกุล 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
(ผูจัดการ) 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

61 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 

- ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

- 
 

 2556 – ปจจุบัน 
 
2553 – ปจจุบัน 
2556 – 2556 
2552 – 2556 
2550 – 2552 
2548 – 2550 
2547 – 2548 

ประธานเจาหนาที่บริหาร (ผูจัดการ) 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
 
 
 
บจก. หลักทรัพย ฟารอีสท 
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด  
บจก. หลักทรัพย เอเพกซ 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายทอมมี่ เตชะอุบล 
- กรรมการ 
 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

31 - ปริญญาโท Master of Business   
   Administration  
   (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต 
   บริหารธุรกิจศศินทร 
   แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี Bachelor of Law,  
   University of New  
   South Wales 
- ปริญญาตรี Bachelor of  
  Commerce Finance  
   Major (เกียรตินิยม) 
หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- หลักสูตรกลยุทธการบริหารธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพยรุนที ่40 

- เปนบุตรของ
นายสดาวุธ  
เตชะอุบล 

2556 -  ปจจุบัน 
2555 -  ปจจุบัน 
2553 -  ปจจุบัน 
2557 -  ปจจุบัน 
2556 -  2557 
 
2554 -  ปจจุบัน 
 

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สาย
พัฒนาธุรกิจ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจ 
 

บมจ. คันทรี ่กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลกัทรพัย คันทรี่ กรุป 
บจก.ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี
(MFC) 

นายชนะชัย จุลจิราภรณ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

49 - ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

หลกัสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – 2556 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2554 – 2555 
 

กรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
รองกรรมการผูจัดการ  
ประธานเจาหนาที่บริหาร  
กรรมการบริหาร  

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
 
 
 
บมจ. ซีมิโก  
บมจ. โกลเบล็ก 
บมจ. ฟนันเซียไซรัส 
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อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร 
- กรรมการผูจัดการ  
  สายวาณิชธนกิจ 
 

57 - MBA University of Detroit, USA 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

-  2551 - ปจจุบัน 
2550 - 2551 
2546 - 2550 
2545 - 2546 

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
รองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
บจก. หลักทรัพย เคทีบี 
บมจ. หลักทรัพย ซีมิโก 
บมจ. หลลักทรัพย ฟลลิป 

นายพิษณ ุวิชิตชลชัย 
- กรรมการผูจัดการ  
  สายตราสารทุน 
 

60 - ปริญญาตรี Bachelor of   
   Economics, West Virginia  
   University, U.S.A. 
- ปริญญาโท Master of   
   Economics ,University of  
   Central Missouri, U.S.A. 
 

-  2557 - ปจจุบัน 
 
2557-  ปจจุบนั 
ปจจุบัน 
2552  -  2556 
 

กรรมการ 
 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 4 
กรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี
(MFC) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
ธนาคารออมสิน 
บมจ. โกลเบล็ก 
 

นางสาวเนตรชนก  
อาณาวรรณ 
- ผูบริหารสูงสุดสายบญัชีและ 
  การเงิน 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย 
  บัญชีและการเงิน 
 

44 - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

-  2554 -  ปจจุบัน 
 
2553 -  2554 
 
2553 -  2553 
2550 -  2553 
2549 -  2550 

ผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
รักษาการสายบัญชีและการเงินและ
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการ กลุมวางแผนและบริหาร
ตนทุน 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 

นางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒิ 
- เลขานุการบริษัท 
 

29 - นิติศาสตรบัณฑิต  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรการอบรม 
-Fundamental Practice for 
Corporate Secretary ; FPCS รุนที ่
30, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

-  2557 -  ปจจุบัน 
2556 -  ปจจุบัน 
2554 -  2556 

เลขานุการบริษัท 
รองผูจัดการ สํานักกฎหมาย 
นิติกร 
 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 
บมจ. ด๊ับเบิ้ล เอ (1991) 
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1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมายหลักเกณฑระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และ

ดูแลใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ตางๆ ของบริษัทฯ  
2. สงเสริมใหคณะกรรมการมีความรูความเขาใจเ กี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม 
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการ 
4. จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และแนว

ปฏิบัติที่ดี 
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู

ถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการ 
6. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุนหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
7. ดําเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของตามที่กฎหมาย

กําหนด 
8. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบรหิารตามที่กฎหมายกําหนด 
9. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับดูแล 
10. ประสานงานกับผูถือหุนและหนวยงานที่กํากับดูแล 
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหลักทรัพยฯ  
 บริษัทหลักทรัพยฯ บริษัทฯ  MFC 

1.    ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ X - - 
2. นายเดช นําศิริกุล / / - 
3. พลเอกวัฒนา สรรพานิช / - - 
4. พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสน ี / - - 
5. นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย / - - 
6. นายสดาวุธ เตชะอุบล // X // 
7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา // / // 
8. นายฮอง ไซ ซิม / - - 
9. นายฤทธิ ์ค้ิวคชา / - - 
10. นายสมคาด สืบตระกูล / / - 
11. พลตํารวจโท วีรพงษ ชื่นภักดี / / - 
12. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร / / - 
13. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล // - - 
14. นายทอมมี่ เตชะอุบล / // - 
15. นายชนะชัย จุลจิราภรณ // - - 
16. นายชูพงศธนเศรษฐกร /// - - 
17. นายพิษณ ุวิษิตชลชัย /// - - 
18. นางสาวเนตรชนกอาณาวรรณ /// /// - 
หมายเหต ุ : X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ 
   // = กรรมการบริหาร   /// = ผูบริหาร 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน
ของบริษัทฯ  

ขอมูล 
ชื่อ – นามสกุล นายจักรกฤษณ  จินตานนท 
ตําแหนง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
อายุ 42 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา ป 2556 – ปจจุบัน : กําลังศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ป 2538 : ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต / สถาบันราชภัฎจันทร

เกษม 
การฝกอบรม 1. หลักสูตร Internal Audit Procedure สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง

ประเทศไทย 
2. หลักสูตร Audit Report Writing สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศ

ไทย 
ประวัติการทํางาน ป 2557 – ปจจุบัน : ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน / บล. คันทร ีกรุป จํากัด 

(มหาชน) 
ป 2553 – 2557 : บริหารระดับ 2 / ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ป 2543 – 2553 : ผูจัดการ / บล. ไทยพาณิชย จํากัด 
ป 2540 – 2543 : เจาหนาที่ตรวจสอบ / บล. เกียรตินาคิน จํากัด 
ป 2538 – 2540 : เจาหนาที่ตรวจสอบ / บงล.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาของสัญญาจาง รายป 
หนาที่ความรับผิดชอบ
ของหัวหนางานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1. ตรวจสอบและกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของตามที่
หนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด ตลอดจนพัฒนาระบบงานตาง ๆ  
เพื่อใหการกํากับดูแลและตรวจสอบของบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด 

2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เกี่ยวของ กับการปฏิบัติงานใหแก
พนักงานของบริษัท และ / หรือ บริษัทยอย (หากมีการรองขอ) 

3. ใหความเห็น / คําแนะนําเกี่ยวกับเกณฑการปฏิบัติตาง ๆ ที่หนวยงาน
ทางการที่กํากับดูแลกําหนด ตอกรรมการ ผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆ 
ภายในของบริษัท 

4. จัดทําแผนงานตรวจสอบและกํากับดูแลประจําป  ตลอดจนประเมินความ
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ขอมูล 
เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ
ตลอดจนดําเนินการตรวจสอบใหบรรลุตามแผนงานฯ ที่อนุมัต ิ

5. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
6. สนับสนุน และใหความรวมมือกับหนวยงานทางการที่กํากับดูแล บริษัท

ยอย เมื่อมีการรองขอในกรณตีาง ๆ  
7. เสริมสราง และพัฒนาบุคลากรสายตรวจสอบและกํากับดูแล ใหมีความรู 

ความเขาใจตอการปฏบิัติงานไดอยางเพยีงพอและมปีระสทิธิภาพ 
8. ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย 
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2. รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน

ของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ขอมูล 

ชื่อ – นามสกุล นายไพรยง  ธีระเสถียร 
ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสายตรวจสอบและกํากับดูแล 
อายุ 46 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา ป 2550 : ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ป 2536 : ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การฝกอบรม 1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
2. ความรูพื้นฐานและเทคนิคการกํากับกับดูแลการปฏิบัติงานสําหรับผูกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย (Compliance Officer) 
3. การตรวจสอบสถาบันการเงิน 
4. หลักสูตรแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ(DRG) 
5. การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานในกลุมธุรกิจและการ

รายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงิน 
6. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานธุรกิจ

หลักทรัพย– ระดับกลาง 
7. หลักสตูรความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO) 

Compliance Training Program) จํานวน 18 ชั่วโมง (กันยายน 2556) 
ประวัติการทํางาน ป 2556 – ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการ / บมจ. หลักทรัพยคันทรี่กรุป 

ป 2555 – 2556 : ผูอํานวยการ / บริษัทคลาสสิกโกลดฟวเจอรสจํากัด 
ป 2549 – 2555 : ผูอํานวยการอาวุโส / บริษัทหลักทรัพยเคทีบ ี(ประเทศไทย) 

จํากัด 
ป 2546 – 2549 : ผูจัดการ / บมจ. หลักทรัพยยูไนเต็ด 

ระยะเวลาของสัญญาจาง ไมมีกําหนดระยะเวลา 
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ขอมูล 
หนาที่ความรับผิดชอบ
ของหัวหนางานกํากับ
ดูแลการปฎิบัติงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป 
1. ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย

ประกาศขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตามที่หนวยงานทางการที่
กํากับดูแลกําหนดตลอดจนพัฒนาระบบงานตางๆ เพื่อใหการกํากับดูแล
และตรวจสอบของบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎเกณฑที่
เกี่ยวของกําหนด 

2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแก
พนักงานของบริษัท 

3. ใหความเห็น / คําแนะนําเกี่ยวกับเกณฑการปฏิบัติตางๆ ที่หนวยงาน
ทางการที่กํากับดูแลกําหนดตอกรรมการผูบริหารและหนวยงานตางๆ 
ภายในของบริษัท 

4. จัดทําแผนงานตรวจสอบและกํากับดแูลประจําปตลอดจนประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตลอดจน
ดําเนินการตรวจสอบใหบรรลุตามแผนงานฯที่อนุมัต ิ

5. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
6. สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานทางการที่กํากับดูแลเมื่อมีการ

รองขอในกรณีตางๆ  
7. เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรสายตรวจสอบและกํากับดูแลใหมีความรู

ความเขาใจตอการปฏบิัติงานไดอยางเพยีงพอและมปีระสทิธิภาพ 
8. ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ 
บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดตั้งแตวันที ่15 พฤษภาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2557 รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด ดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล ของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารรวมทั้งการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท คันทรี่ กรุป 
โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานรวม  และกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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ขอมูลและเหตกุารณที่เนน 
 
โดยที่มิใชเปนการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 
และขอ 2.4 บริษัทไดถูกตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งบริษัทไดมีการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) โดย
การแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัทไดสําเร็จเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2557 มีผลทําใหบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่
กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัท เนื่องจากการปรับโครงสรางกิจการครั้งนี้ถือเปนการรวมกิจการ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่
กรุป จํากัด (มหาชน) เสมือนวาไดมีการรวมกิจการตั้งแตตนป 2557 นอกจากนี้บริษัทไดแสดงขอมูลงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2556 (กอนการ
ปรับโครงสรางกิจการ) เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้เปน
สวนหนึ่งของงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) กอนการปรับโครงสรางกิจการที่
ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที ่20 กุมภาพันธ 2557 
 
 
 
  ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วันที ่23 กุมภาพันธ 2558 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด 
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

 หมาย
เหตุ 

 หลังการปรับ   กอนการปรับ     

   โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  

   งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  

   บริษัท คันทรี ่กรุป  ตามวิธีสวนไดเสียของ  บริษัท คันทรี่   

  โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่  กรุป โฮลด้ิงส   
   และบริษัทยอย   กรุป จํากัด (มหาชน)   จํากัด (มหาชน)   

   2557   2556   2557  
สินทรัพย           

สินทรัพยหมุนเวียน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5  1,144,638,316    1,073,087,608    30,501   
เงินฝากในสถาบันการเงิน 6  269,310,000    569,310,000    -  

เงินลงทุนชั่วคราว 7  689,202,903    77,568,664    -  
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 8  32,189,616    442,940,349    -  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ 9  2,304,223,685    1,531,023,127    -  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11  30,108,013    25,436,519    1,753,758   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน   4,469,672,533    3,719,366,267    1,784,259   
           

สินทรัพยไมหมุนเวียน           
เงินลงทุนในบริษัทรวม 12  546,612,943    340,153,559                             -         
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13  -   -   3,456,697,156   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 7  286,393,749    159,881,096    -  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14  152,381,479    186,622,547    121,946   

สินทรัพยไมมีตัวตน 15  98,225,958    96,575,450    -  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 16  107,331,535    143,055,030    -  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 17  96,547,205    102,451,403    -  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   1,287,492,869    1,028,739,085    3,456,819,102   

รวมสินทรัพย   5,757,165,402    4,748,105,352    3,458,603,361   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

           

 หมายเหต ุ  หลังการปรับ   กอนการปรับ     

   โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  

   งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  

   บริษัท คันทรี ่กรุป   ตามวิธีสวนไดเสียของ   บริษัท คันทรี่   

  โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่   กรุป โฮลด้ิงส   

   และบริษัทยอย   กรุป จํากัด (มหาชน)   จํากัด (มหาชน)   

   2557   2556   2557  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  
         

หนี้สินหมุนเวียน           

เจาหนี้สํานักหักบัญชี   187,679,778    25,096,463                                          
-        

 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   1,846,213,834    1,129,699,869                                       
-        

 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 18                                                 
-        

  57,273                                          
-        

 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 19  3,110,971    317,741                       
-        

 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 20  2,004,090    3,213,634      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21  187,513,862    163,900,067    2,797,757   

รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,226,522,535    1,322,285,047    2,797,757   

           

หนี้สินไมหมุนเวียน           

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 19                                                 
-        

  3,110,971                                          
-        

 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 20  42,040,960    43,651,227                                          
-        

 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 22  1,108,466    1,455,682                                          
-        

 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   43,149,426    48,217,880                                          
-        

 

รวมหนี้สิน  2,269,671,961    1,370,502,927    2,797,757   
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท
           

 หมาย
เหตุ 

 หลังการปรับ   กอนการปรับ     

   โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  

   งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  

   บริษัท คันทรี ่กรุป   ตามวิธีสวนไดเสียของ   บริษัท คันทรี่   

  โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่   กรุป โฮลด้ิงส   

   และบริษัทยอย   กรุป จํากัด (มหาชน)   จํากัด (มหาชน)   

   2557   2556   2557  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)           

สวนของผูถือหุน           

ทุนเรือนหุน 23          

ทุนจดทะเบียน            

หุนสามัญ 4,053,001,312 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท    4,053,001,312       4,053,001,312   

หุนสามัญ 3,189,785,935 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท      3,189,785,935      

ทุนที่ออกและชําระแลว           

หุนสามัญ 2,566,229,121 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ชําระครบแลว  2,566,229,121       2,566,229,121   

หุนสามัญ 2,589,743,484 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ชําระครบแลว      2,589,743,484      

หุนสามัญที่ถือโดยบรษิทัยอย  (9,850)        

           

สวนเกินมูลคาหุน 24  137,815,390    139,078,735    890,478,035   

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 7.3  (5,123,692)   (8,940,060)                                         
-        

 

กําไร (ขาดทุน) สะสม           

จัดสรรแลว           

ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทยอย 28  74,723,105    55,574,679                                          
-        

 

ยังไมไดจัดสรร   681,991,796    602,145,587    (901,552)  

รวมสวนของบริษัทใหญ   3,455,625,870    3,377,602,425    3,455,805,604   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม   31,867,571                                                             
-        

                                        
-        

 

รวมสวนของผูถือหุน   3,487,493,441    3,377,602,425    3,455,805,604   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   5,757,165,402    4,748,105,352    3,458,603,361   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้        
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

            

 หมาย
เหตุ 

  หลังการปรับ   กอนการปรับ     

    โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  
    งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  
    บริษัท คันทรี ่กรุป   ตามวิธีสวนไดเสียของ   บริษัท คันทรี่   
   โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่   กรุป โฮลด้ิงส   
    และบริษัทยอย   กรุป จํากัด (มหาชน)   จํากัด (มหาชน)   
          สําหรับงวดต้ังแตวันที ่  
          15 พฤษภาคม 2557   
    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท)  

    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได            

คานายหนา 29                  1,024,704,552                              1,695,680,086    -  

คาธรรมเนียมและบริการ 30                             61,716,999                                   39,588,808    -  

กําไรจากเงินลงทุน 7.4                              99,042,759                                   66,150,446    -  

กําไรจากตราสารอนุพันธ                                3,162,726                                  19,723,499  -  

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 7.5                              68,289,746                                    90,959,489                                                  1   

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย                               45,069,986                                    56,604,590    -  

รายไดอื่น 31                            237,975,720                                    13,707,904    -  

รวมรายได                          1,539,962,488                               1,982,414,822                                                  1   
            
คาใชจาย            

ตนทุนทางการเงิน                               21,075,886                                    53,583,831    -  

คาธรรมเนียมและบริการจาย                             105,938,478                                  156,610,947    -  

คาใชจายในการดาํเนินงาน           

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน                            690,539,327                               1,072,167,248                                         32,100   

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ                            170,044,015                                  194,926,006                                           4,683   

คาตอบแทนกรรมการ  33                              11,365,000                                    11,145,000    -  

คาใชจายอื่น 34                            134,742,468                                  144,756,121                                       864,770   

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                 2,874,350                                    15,931,601    -  

รวมคาใชจาย                         1,136,579,524                               1,649,120,754                                       901,553   
          

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม                               60,406,932                                   86,424,302    -  

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได                              463,789,896                                 419,718,370                                     (901,552)  

ภาษีเงินได 36                            (79,739,855)                                 (74,904,818)   -  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด/ป                              384,050,041                                  344,813,552                                     (901,552)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

            

 หมาย
เหตุ 

  หลังการปรับ   กอนการปรับ     

    โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  

    งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  

    บริษัท คันทรี ่กรุป   ตามวิธีสวนไดเสียของ   บริษัท คันทรี่   
   โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่   กรุป โฮลด้ิงส   
    และบริษัทยอย   กรุป จํากัด (มหาชน)   จํากัด (มหาชน)   
          สําหรับงวดต้ังแตวันที ่  

          15 พฤษภาคม 2557   

    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    (วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท)  
    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย                                 4,040,613     (15,815,602)   -  

ปรับปรุงสวนเกนิทุนจากการวัดมูลคา 
           

เงินลงทุนเผื่อขายที่ขายระหวางป 
           891,137    -   -  

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย           

สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน 
   8,626,069    -   -  

ภาษีเงนิไดเกี่ยวกับองคประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
                                    

(2,887,565)   
                                        

3,163,051    -  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด/ป - สุทธิจากภาษี                          10,670,254                                 (12,652,551)   -  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด/ป                    394,720,295    332,161,001                                    (901,552)  

            

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)            

สวนที่เปนของบริษัทใหญ                           380,553,270                              344,813,552                                    (901,552)  

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอาํนาจควบคุม              3,496,771    -   -  

กําไร (ขาดทุน)             384,050,041                                344,813,552                                    (901,552)  

            

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม            

สวนที่เปนของบริษัทใหญ     391,126,599                            332,161,001                                     (901,552)  

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม 
                                       

3,593,696    -   -  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
                                   

394,720,295    
                                    

332,161,001    
                                       

(901,552)  

            
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน  บาท  0.148    0.138    (0.012)  
            
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 23 หุน  2,589,298,472    2,491,133,102    77,774,216   
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท  

                  

 หมาย
เหตุ 

  กอนการปรับโครงสรางกิจการ - งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)  

   ทุนที่ออก สวนเกิน องคประกอบอื่นของ  กําไรสะสม  รวม  

   และชําระแลว มูลคาหุน สวนของผูถือหุน     จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน  

        สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน   ทุนสํารอง      

       จากการวัดมูลคา   ตามกฎหมาย    

       เงินลงทุน         

                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556    2,330,759,812   139,318,081   3,712,491     39,853,695   560,475,919                     3,074,119,998   

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป                  

เพิ่มทุน                       258,983,672   -  -    -  -                        258,983,672   

สวนต่ํากวามูลคาหุน    -                       (239,346)  -    -  -                              (239,346)  

เงินปนผลจาย 27   -  -  -    -  (287,422,900)                      (287,422,900)  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป    -  -  (12,652,551)    -  344,813,552   332,161,001   

ทุนสํารองตามกฎหมาย    -  -  -    15,720,984               (15,720,984)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556                   2,589,743,484                  139,078,735                       (8,940,060)                    55,574,679               602,145,587                     3,377,602,425   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
หนวย : บาท  

                   

 หมาย
เหต ุ  หลังการปรับโครงสรางกิจการ - งบการเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

   สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ      
   ทุนที่ออก  สวนเกิน องคประกอบอื่นของ กําไรสะสม  รวมสวนของ  สวนไดเสีย  รวม  
   และชําระแลว  มูลคาหุน สวนของผูถือหุน จัดสรรแลว  ยังไมไดจัดสรร  ผูถือหุนของ  ที่ไมมีอํานาจ  สวนของผูถือหุน  
      สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน ทุนสํารอง    บริษัทใหญ  ควบคุม    

       จากการวัดมูลคา  ตามกฎหมาย          

      เงินลงทุน ของบริษัทยอย          

                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557                 2,589,743,484                       139,078,735                 (8,940,060)                     55,574,679                    602,145,587              3,377,602,425                             -                      3,377,602,425   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น                   

จากการปรับโครงสรางกิจการ                    (23,524,363)                        (1,263,345)                       81,209                         (504,822)                     (5,469,689)                (30,681,010)                 30,681,010   -  
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป                   

ออกหุนสามัญ                             10,000   -  -  -  -                         10,000   -                            10,000   

หุนสามัญที่ถือโดยบรษิทัยอย                             (9,850)  -  -  -  -                         (9,850)  -                            (9,850)  

เงินปนผลจาย 27  -  -  -  -                 (282,242,134)              (282,242,134)                 (2,587,295)                 (284,829,429)  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   -  -                  3,735,159   -                   387,391,440                 391,126,599                    3,593,696                    394,720,295   

ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทยอย   -  -  -                     19,653,248                    (19,833,408)                     (180,160)                      180,160   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557                 2,566,219,271                       137,815,390                 (5,123,692)                     74,723,105                    681,991,796              3,455,625,870                  31,867,571                 3,487,493,441   



 

  
 

COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 
 

214 

 
บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 
สําหรับงวดตั้งแตวันที ่15 พฤษภาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)  

ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

            

 หมาย
เหตุ   งบการเงินเฉพาะกิจการ - บริษัท คนัทรี่ กรุป โฮลดิง้ส จํากดั (มหาชน) 

    ทุนที่ออก  สวนเกิน   ขาดทุนสะสม   รวม 

    และชําระแลว  มลูคาหุน   ยังไมไดจัดสรร  สวนของผูถือหุน 

         (ขาดทนุ)   

          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2557 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัท)    -  -   -  - 

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด            

เพิ่มทุน                    2,566,229,121   -   -                  2,566,229,121  

สวนเกินมูลคาหุน    -                      890,478,035    -                      890,478,035  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม    -  -                             (901,552)                            (901,552) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557                    2,566,229,121                       890,478,035                              (901,552)                  3,455,805,604  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

 หมายเหตุ   หลังการปรับ   กอนการปรับ     
    โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  
    งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  
    บริษัท คันทรี ่กรุป   ตามวิธีสวนไดเสียของ   บริษัท คันทรี่   
   โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่   กรุป โฮลด้ิงส   
    และบริษัทยอย  กรุป จํากัด (มหาชน)  จํากัด (มหาชน)   
          สําหรับงวดต้ังแตวันที ่  
          15 พฤษภาคม 2557   

    สําหรบัปสิ้นสุดวันที่    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    (วันจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัท) 

 

    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน            

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได                           
463,789,896  

                          
419,718,370  

                                    
(901,552) 

 

ปรับปรุงดวย            

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย                             
57,729,302  

                            
64,047,127  

                                     
4,683  

 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                               
2,874,350  

                            
15,931,601  

  -  

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา                           
(10,542,265) 

                                 
(78,923) 

  -  

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาหนี้สินตราสารอนุพันธ                                          
25  

                                   
85,797  

  -  

กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา                           
(75,206,834) 

                     
(66,072,048) 

  -  

ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย                           
(13,293,660) 

                                        
525  

  -  

โอนกลับคาเผื่อการดอยคาจากเงินลงทุนในบริษัทรวม                         
(205,589,985) 

  -   -  

ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหนายอาคาร           -  

และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน                             
(3,220,940) 

                              
3,032,653  

  -  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย                           
(60,406,932) 

                          
(86,424,302) 

  -  

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน                               
9,977,897  

                            
12,465,402  

  -  

ตนทุนทางการเงิน                             
21,075,886  

                            
53,583,831  

  -  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล                         
(113,359,731) 

                        
(147,564,079) 

  -  

เงินสดรับจากดอกเบี้ย                             
99,583,043  

                          
135,939,639  

  -  

เงินสดจายดอกเบี้ย             
(21,075,886) 

                          
(53,310,198) 

  -  

เงินสดจายภาษีเงินได                             
(4,463,410) 

                          
(89,950,487) 

  -  

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน               

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน                           
147,870,756  

                          
261,404,908  

                                    
(896,869) 
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท 

 หมายเหตุ   หลังการปรับ   กอนการปรับ     
    โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  

    งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  

    บริษัท คันทรี ่กรุป   ตามวิธีสวนไดเสียของ   บริษัท คันทรี่   
   โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่   กรุป โฮลด้ิงส   
    และบริษัทยอย  กรุป จํากัด (มหาชน)  จํากัด (มหาชน)   
          สําหรับงวดต้ังแตวันที ่  
          15 พฤษภาคม 2557   

    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    สําหรับปสิ้นสุดวันที่    (วันจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัท) 

 

    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)            

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง            

เงินฝากในสถาบันการเงิน                           
300,000,000  

        
(462,929,545) 

  -  

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี                           
410,750,733  

                        
(190,473,432) 

  -  

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา                         
(776,074,908) 

                       
1,208,591,250  

  -  

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนเพื่อคา                    
(83,256,941,378) 

                   
(64,394,949,930) 

  -  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา                      
82,654,660,573  

                     
64,474,955,300  

  -  

สินทรัพยอื่น                             
(1,965,457) 

                            
97,868,654  

                                 
(1,753,758) 

 

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได    -                               
1,573,463  

  -  

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)            

เจาหนี้สํานักหักบัญชี                           
162,583,315  

                        
(161,426,020) 

  -  

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย                           
716,513,965  

                        
(494,444,085) 

  -  

หนี้สินตราสารอนุพันธ                         
(57,298) 

                               
(485,289) 

  -  

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน                             
(4,171,639) 

                            
(5,264,630) 

  -  

หนี้สินอื่น                           
(12,686,128) 

                       
(104,562,933) 

                                   
2,671,128  

 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน                           
340,482,534  

                          
229,857,711  

                                        
20,501  
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หนวย : บาท 

 หมาย
เหตุ   หลังการปรับ   กอนการปรับ     

    โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  
    งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  
    บริษัท คนัทรี่ กรุป   ตามวธิีสวนไดเสยีของ   บริษัท คันทรี ่  

   โฮลดิ้งส จํากดั (มหาชน)  บริษัทหลักทรพัย คนัทรี ่   กรุป โฮลดิ้งส   

    และบริษัทยอย  กรุป จํากัด (มหาชน)  จํากัด (มหาชน)   

          สําหรับงวดตั้งแตวันที ่  

          15 พฤษภาคม 2557   

    สําหรับปสิ้นสุดวนัที ่   สําหรับปสิ้นสุดวนัที ่   (วันจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัท)  

    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน            

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนเผื่อขาย         
(207,737,627) 

                  
(140,707,432) 

  -  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย                        
80,423,862  

                                  
1,018  

  -  

เงินสดจายซ้ือตั๋วแลกเงิน    -                   
(150,965,817) 

  -  

เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน                        
80,000,000  

                       
80,000,000  

  -  

เงินสดรบัจากเงนิปนผลของเงินลงทนุในหลักทรัพย                        
10,399,375  

                             
249,464  

  -  

เงินสดรบัจากเงนิปนผลของเงินลงทนุในบริษัทรวม                        
74,758,750  

                       
50,835,950  

  -  

เงินสดจายซ้ืออาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน                      
(38,727,937) 

                     
(60,307,202) 

  -  

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ          -  

และสนิทรัพยไมมีตวัตน                        
17,262,878  

                         
2,227,523  

  -  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน                        
16,379,301  

                  
(218,666,496) 

  -  
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หนวย : บาท 

            

 หมาย
เหตุ   หลังการปรับ   กอนการปรับ     

    โครงสรางกิจการ   โครงสรางกิจการ   งบการเงิน  
    งบการเงินรวมของ  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  เฉพาะกิจการของ  

    บริษัท คนัทรี่ กรุป   ตามวธิีสวนไดเสยี
ของ   บริษัท คันทรี ่  

   โฮลดิ้งส จํากดั (มหาชน)  บริษัทหลักทรพัย 
คันทรี ่   กรุป โฮลดิ้งส   

    และบริษัทยอย  กรุป จํากัด (มหาชน)  จํากัด (มหาชน)   
          สําหรับงวดตั้งแตวันที ่  
          15 พฤษภาคม 2557   

    สําหรับปสิ้นสุดวนัที ่   สําหรับปสิ้นสุดวนัที ่   (วันจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัท)  

    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน            

เงนิสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น    -                     
364,550,018  

  -  

เงินสดจายชําระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น    -                   
(715,000,000) 

  -  

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน                            
(481,848) 

                       
(2,180,166) 

  -  

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                                       
150  

                               
67,111  

                                     
10,000  

 

เงินปนผลจาย                    
(284,829,429) 

              
(28,745,686) 

  -  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน                    
(285,311,127) 

                  
(381,308,723) 

                                     
10,000  

 

            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                        
71,550,708  

                  
(370,117,508) 

                                     
30,501  

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม                  
1,073,087,608  

                 
1,443,205,116  

  -  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม                  
1,144,638,316  

                 
1,073,087,608  

                                     
30,501  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท คันทรี ่กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที ่
15 พฤษภาคม 2557 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

บริษัทจัดตั้งขึ้นภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทหลักทรัพยคันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย 
คันทรี ่ กรุ ป” หรือ “บริษัทยอย”) เพื ่อประกอบธุรกิจดานลงทุนและถือหุ นของหลักทรัพยคันทรี่ กรุป ตาม
รายละเอียดที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2  

บริษัทมีรายการและความสัมพันธอยางมีสาระสําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนั้น งบการเงินนี้อาจจะไมแสดงถึง
เงื่อนไขที่อาจมีอยู หรือผลการดําเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทไดดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธกัน
ดังกลาว 

1.2 การปรับโครงสรางกิจการ 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป มีมติอนุมัติ
แผนการปรับโครงสรางกิจการของหลักทรัพย คันทรี ่กรุป โดยหลักทรัพย คันทรี่ กรุปจะดําเนินการใหมีการจัดตั้ง
บริษัทโฮลดิ้งภายใตชื่อ บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจทางดานลงทุนและถือ
หุนของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป โดยใหบริษัททําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป โดย
แลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยประเภทเดียวกันของบริษัทในอัตราแลกหลักทรัพยเทากับ 1 ตอ 1 ซึ่งในที่นี้จะเทากับ 1 หุน
สามัญของหลักทรัพย คันทรี ่กรุป ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท 
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ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนวันครบกําหนดระยะเวลาทําคําเสนอซื้อ บริษัทไดสรุปจํานวนหุนสามัญของ
หลักทรัพย คันทรี่ กรุปที่รับซื้อไดคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.1 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกแลวของหลักทรัพย คันทรี ่
กรุป ทั้งนี้ สัดสวนของหลักทรัพยที่ไดมาจากการทําคําเสนอซื้อมีจํานวนไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนหลักทรัพย
ที่ออกแลวทั้งหมด จึงถือวาการทําคําเสนอซื้อเปนผลสําเร็จ และมีผลทําใหหลักทรัพย คันทรี่ กรุป เปนบริษัทยอย
ของบริษัท 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 หลักทรัพย คันทรี่ กรุปไดเพิกถอนหุนสามัญออกจากการเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และหุนสามัญของบริษัทไดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แทน ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 

1.3 ขอมูลทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ในป 2536 บริษัทยอยไดเขา
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทยอยไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2537 โดยมีสํานักงานใหญจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยมีสาขาอยูจํานวน 41 สาขา และ 50 สาขา ตามลําดับ 

เมื่อวันที ่22 ตุลาคม 2551 กระทรวงการคลังอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก เลขที่ ลก-0002-
01 ใหแกบริษัทยอย และยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยเดิมเลขที่ 51/2517 และเลขที่ 18/2547 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก เปนใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยไดหลายประเภท ดังตอไปนี้ 

1. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
2. การคาหลักทรัพย 
3. การจัดจําหนายหลักทรัพย 
4. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
5. การจัดการกองทุนรวม 
6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
7. กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
8. การจัดการเงินรวมลงทุน 
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บริษัทยอยไดรับความเห็นชอบเปนที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 บริษัทยอยไดรับใบอนุญาตเลขที่ 0007/2551 ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
เปนนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้การ
อนุญาตมีผลตั้งแตวันที ่31 กรกฎาคม 2551 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 บริษัทยอยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืม
และใหยืมหลักทรัพยเฉพาะในฐานะตัวการ (Principal) จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

สําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน สวนบุคคล และ
การจัดการเงินรวมลงทุน บริษัทยอยจะเริ่มดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสําน ักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว  

2. หลักเกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1 บริษัทและบริษัทยอยจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “การ
นําเสนองบการเงิน” และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง 
“การจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที ่28 กันยายน 2554 เรื่อง “กําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงาน และ/หรือการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2557 เปนตนไป ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)    การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)   งบกระแสเงินสด 
ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)   สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)     รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2555)     ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรงุ 2555)     เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที ่31 (ปรับปรุง 2555)    สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ การดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย 

 ตามสัญญาเชา 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที ่32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สิน

ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับที ่7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  

    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที ่10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที ่13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที ่18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี ้

นอกจากนี ้สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ เรื่อง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เปนตนไป เพื่อใชแทนแมบท
การบัญชี (ปรับปรุง 2552) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินนี ้
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2558 เปนตนไป ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)       การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)       สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)       งบกระแสเงินสด 
ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2557)       นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ    

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2557)     สัญญากอสราง 
ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)     รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 
 เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2557)     ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)     เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที ่33 (ปรับปรุง 2557)    กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับที ่10  งบการเงินรวม 
ฉบับที ่11  การรวมการงาน 
ฉบับที ่12  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับที่ 13  การวัดมูลคายุติธรรม 
  
การตีความมาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
 กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถือหุน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที ่31 (ปรับปรุง 2557) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที ่32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
 และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
 การปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที ่13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 14 ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา 
 และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี ้สําหรับมาตรฐานการบัญชี 
 ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที ่15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
ฉบับที่ 20  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี ่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2559 เปนตนไป ดังตอไปนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย  

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทมา
เริ่มถือปฎิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช 
โดยผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว 
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2.4 งบการเงินรวม 
2.4.1 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 บริษัทและหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ไดดําเนินการ

ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ ซึ่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 บริษัทสรุปจํานวนหุนสามัญของ
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป ที่บริษัทไดแลกเปลี่ยนกับการออกหลักทรัพยของบริษัทได จํานวนทั้งสิ้น 
2,566,219,121 หุน คิดเปนรอยละ 99.1 ของจํานวนหุนสามัญของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ถือวาการ
ทําคําเสนอซื้อเปนผลสําเร็จ บริษัทไดบันทึกบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ดวยราคาทุน
จํานวน 3,456.7 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งคํานวณราคาทุนของเงินลงทุนที่ถือ
อยูในหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ดวยสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของรายการในสวนของเจาของที่แสดงอยู
ในงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของหลักทรัพย คันทรี ่กรุป ณ วันที่มีการปรับโครงสราง 

 เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนในครั้งนี้ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน (business 
combination of entities under common control) บริษัทไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด และแสดงรายการในสวนของผูถือหุนเสมือนวาไดมีการรวมกิจการมาตั้งแต
ตนป 2557 

2.4.2 งบการ เ ง ิน รวมของบร ิษ ัทภายหล ังจากการปร ับ โค รงสร า งก ิจการจ ัดทํ าขึ ้น โดยรวม 
งบการเงินของบริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยบริษัทยอยมีขอมูล
ดังตอไปนี้ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

อัตรารอยละของการ
ถือหุนโดยบริษัท ณ 

วันที่  
31 ธันวาคม 2557 

รอยละของสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพยรวม           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รอยละของรายไดที่รวมอยู
ในรายไดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 

2557 
   รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัทยอย      
บริษทัหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจหลักทรัพย ไทย 99.1 99.97 100.0 

 



 
 

  
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

 

228 

2.4.3 เพื่อเปนขอมูลใหแกผูใชงบการเงินสามารถใชในการเปรียบเทียบได บริษัทไดแสดงขอมูลงบการเงินของ
บริษัทยอยกอนการปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2556 รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งไดตรวจสอบแลว 

2.4.4 ยอดคงคางและรายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว 

2.4.5 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดตรวจสอบ
แลว 

2.4.6 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียคิดเปนรอยละของรายไดรวมของบริษัทและบริษัท
ยอยในงบการเงินรวม ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)      
(ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น)    

-  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (บาท) 60,406,932  86,424,302 
-  รอยละของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย 3.8  4.2 
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่ไดเปดเผย
ในนโยบายการบัญช ี

นโยบายการบัญชีที่สําคัญโดยสรุปมีดังตอไปนี้ 
3.1 การรับรูรายได 

คานายหนา 
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่เกิดรายการ 

คาธรรมเนียมและบริการ 
คาธรรมเนียมรับรูตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการถือเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
ตามที่ระบุในสัญญาบริการ 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ 
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย บริษัท
และบริษัทยอยจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง   

กรณีดังตอไปนี้ ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย 
1) ลกูหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี ้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสาม

เดือนขึ้นไป 
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทและบริษัทยอยจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา 
5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
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เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน  
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับจากเงินลงทุนถือเปนรายได เมื่อมีการ
ประกาศจาย 

3.2 การรับรูคาใชจาย 
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชาถือเปนสัญญา
เชาดําเนินงาน รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตาม
สญัญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

3.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 
บริษัทยอยบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทยอยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย 
บัญชีเงินฝาก การซื้อขายหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพย
และหนี้สินของบริษัทยอย และ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพย
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินที่เปนของบริษัทเทานั้น 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีภาระผูกพัน 
ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา ซึ่งเปนไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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3.5 เงินฝากในสถาบันการเงิน 
เงินฝากในสถาบันการเงิน ไดแก เงินฝากประจํา ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน  
นับจากวันที่ไดมา เงินฝากที่มีภาระผูกพัน และบัตรเงินฝากที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา แตบริษัทและ
บริษัทยอยมีความตั้งใจที่จะถือตอไปในรูปแบบเดิมโดยการตอตั๋ว   

3.6 เงินลงทุน 
เงินลงทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา แสดงในมูลคายุติธรรมบริษัทและบริษัท
ยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทและบริษัทยอยตั้งใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัด
จําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสาร
หนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจาก   ที่ถือไวเพื่อคาหรือ
ตั้งใจถือไวจนครบกําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงจากการวัด
มูลคาเงินลงทุนดังกลาว แสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในสวนของเจาของ ยกเวนขาดทุนจากการดอยคา
ของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่
เคยบันทึกในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในสวนของเจาของโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
กรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม ใชหลักทรัพย ในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจาก 
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด  ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของป ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในกองทุนปดคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อลาสุด
ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 
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การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และสําหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาใชวิธีเขากอนออกกอน 

การดอยคา 
ขาดทุนจากการดอยคา (ถาม)ี ของเงินลงทุนบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกวาราคาที่คาด
วาจะไดรับคืน 

3.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญช ี
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาผานสํานักหัก
บัญชีของศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวันและยอดดุลสุทธิลูกหนี้ หรือเจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิด
จากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ แสดงเปนยอดดุลสุทธิลูกหนี้
หรือเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่
สธ/ข/น. 53/2553 เรื่อง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย” ลงวันที ่15 ธันวาคม 2553  

3.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย แบงเปน 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 
และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดเปนบัญชีที่ลูกหนี้จะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยใหบริษัทยอย
ภายใน 3 วันทําการสําหรับลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตราสารทุน และตามขอตกลงการชําระเงินสําหรับลูกหนี้ซื้อ
หลักทรัพยตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเปนบัญชีที ่ล ูกหนี ้สามารถกู ย ืมเง ินเพื ่อซื ้อ
หลักทรัพยไดโดยตองวางหลักประกันการชําระหนี้ในอัตราที่ไมต่ํากวาอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด ลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือ
ผอนชําระ 
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บริษัทและบริษัทยอยถือปฏิบัติในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละรายและลูกหนี้
โดยรวม ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรพัย ที ่กธ. 33/2543 และกธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ตามลําดับ ซึ่ง
การประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน บริษัทและบริษัทยอยตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้น มีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน  

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ก) มูลหนี้จัดชัน้สูญ หมายถึง 

1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และบริษัทและบริษัทยอยได
ดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 

2) มูลหนี้ที่บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาปลดหนี้ให 

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังนี ้ 
1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี ้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแต

สามเดือนขึ้นไป 
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทและบริษัทยอยจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ํ ากวามาตรฐาน  หมายถึง  มูลหนี้สวนที่ ไมสูง เกินกวาหลักประกันของลูกหนี ้

ที่เขาลักษณะตาม ข) 

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน   
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3.9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน บริษัทและบริษัทยอยรับรูผลตางระหวางตนทุนของเงินลงทุนกับมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดในบริษัทรวมเปนคาความนิยม ซึ่งแสดงรวมอยูในมูลคา
ตามบัญชีเงินลงทุน 

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ การดอยคา (ถา
มี) 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณของอาคารและอุปกรณแตละรายการ เมื่ออาคารและอุปกรณนั้นพรอมใชงาน 

ประมาณการอายุการใหประโยชนแสดงไดดังนี้ 

อาคาร 20  ป 
สวนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เชา 5  ป  
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 3 - 5  ป 
ยานพาหนะ 5  ป 
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สินทรัพยที่เชา 
สัญญาเชาที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิน
ที่เชานั้นๆ ยกเวนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมายจัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน สินทรัพยที่เชาที่ไดมาโดยทํา
สัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวานับจากวันเริ่มตนของสัญญาเชา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) คาเชาที่ชําระจะแยกเปน สวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การดอยคา 
อาคารและอุปกรณจะมีการทดสอบการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วา อาคารและอุปกรณนั้นอาจดอยคา  

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตาม
บัญช ีและบันทึกรวมในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

3.11  สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบแนนอนแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการ
ดอยคา (ถาม)ี 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ การให
ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละรายการ เมื่อสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน
ทราบแนนอนนั้นพรอมใชงาน 

ประมาณการอายุการใหประโยชนแสดงไดดังนี้ 

คาธรรมเนียมการใชระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 1 - 5 ป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน จะทดสอบการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วา สินทรัพยไมมี
ตัวตนนั้นอาจดอยคาและตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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3.12 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
สินทรัพยจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมิใชมาจาก
การใชสินทรัพยนั้นตอไป ซึ่งผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยคาดวา การขายมีความเปนไปไดสูงมาก และ
สินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่อขายทันทีในสภาพปจจุบัน 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายประกอบดวย อสังหาริมทรัพยซึ่งแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

3.13 สิทธิการเชา 
สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถาม)ี  

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

3.14 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถาม)ี  

3.15 เจาหนีธุ้รกิจหลักทรัพย 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเปนภาระของบริษัทยอยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก 

3.16 หนี้สินตราสารอนุพันธ  
บริษัทยอยบันทึกภาระจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนรายการหนี้สินและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธคํานวณจากราคาเสนอ
ขายหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.17 เงินกูยืม 
เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ ในเวลาตอมาเงินกูยืมวัดมูลคาดวยวิธีราคา
ทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระ
หนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดชวงเวลาการกูยืม 
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3.18 ประมาณการหนี้สิน 
บริษัทและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
และเปนภาระผูกพันในปจจุบันเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทและบริษัทยอยสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทและบริษัทยอยเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

3.19 เครื่องมือทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากใน
สถาบันการเงิน ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินลงทุน เงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม เจาหนี้สํานักหักบัญชี เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย หนี้สินตราสารอนุพันธ และหนี้สินตาม
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่
เกี่ยวของ 

3.20 ผลประโยชนพนักงาน 
3.20.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

3.20.2 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานจากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึ่ง
เปนการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายใน
อนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก เงินเดือน
พนักงาน  อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใชในการ
คํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานนั้นอางอิงจากอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูคาใชจายโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของ
พนักงานหลังออกจากงานรับรูในรายการกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

3.21 ภาษีเงินได 
ภาษเีงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
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ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได
ใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัท
ยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน 

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

3.22 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด/ปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนกัของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางงวด/ป 
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3.23 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
บริษัทและบริษัทยอยแปลงคารายการบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางปเปนเงินบาทดวย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ ณ วันที่ในงบการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราอางอิงของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น 
กําไรหรือขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศที่เกิดจากการแปลงคาและการชําระเงินรับรูเปนรายไดหรือ
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.24 การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทและบริษัทยอยตองอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่
ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของปบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณา
อยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 
โดยประมาณการทางการบัญชีมีดังตอไปนี้ 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม  ดังนั้นมูลคา
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จงึไมจําเปนตองบงชี้ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้น
จริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  
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4. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงนิสด มีดังนี ้
4.1 สัญญาเชาการเงินสําหรับยานพาหนะ สําหรับปสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 

 2557 2556 
 บาท บาท 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินยกมา 3,428,712 5,422,380 
(หัก) เงินสดจาย (481,848) (2,180,166) 
บวก ดอกเบี้ยตัดบัญชี 164,107 186,498 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินยกไป 3,110,971 3,428,712 

4.2 ในระหวางปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษทัยอยมีกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขายและปรับปรุงสวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่ขายระหวางปที่แสดงเปน
รายการบวก (หัก) ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวมจํานวนประมาณ 3.8 ลานบาท และ
ประมาณ (12.7) ลานบาท ตามลําดบั 

4.3 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน
บริษัทรวมจํานวน 205.6 ลานบาท (2556: ไมมี) 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม   
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ   
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)   
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย 

คันทรี่ กรุป 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557 
 บาท  บาท  บาท 
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น     

ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา 1,631,268,338 1,747,942,993 30,501 
(หัก)  เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา* (486,630,022) (674,855,385) - 
รวม  1,144,638,316 1,073,087,608 30,501 

 (* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปนสินทรัพย
และหนี้สินในงบการเงิน) 
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6. เงินฝากในสถาบันการเงิน 
6.1 ณ วันที ่31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีเงินฝากในสถาบันการเงินดังนี ้

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ)  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ไมเกิน  เกินกวา  รวม  ไมเกิน  เกินกวา  รวม 
 3 เดือน  3 เดือน แต    3 เดือน  3 เดือน แต   
   ไมเกิน 1 ป      ไมเกิน 1 ป   
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากประจํา 950,001,006  600,000,000  1,550,001,006  1,350,000,000  300,000,000  1,650,000,000 
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน -  69,310,000  69,310,000  -  69,310,000  69,310,000 
(หัก) เงินฝากในนามบริษัท 
 เพื่อลูกคา* (750,001,006) 

 
(600,000,000) 

  
(1,350,001,006) 

 
(850,000,000) 

 
(300,000,000) 

  
(1,150,000,000) 

รวม 200,000,000  69,310,000  269,310,000  500,000,000  69,310,000  569,310,000 

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปน
สินทรพัยและหนี้สินในงบการเงิน) 

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดนําไปวางเปนหลักประกันใหกับธนาคาร 
ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 
หนังสือค้ําประกันตามเงื่อนไขของสัญญา    

ซื้อ/ขายหุนของบริษัทหลักทรัพย เอเพกซ จํากัด    
(ดูหมายเหตุขอ 37.2) 15,070,000  15,070,000 

ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 54,000,000  54,000,000 
อื่นๆ  240,000  240,000 
รวม 69,310,000  69,310,000 
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7. เงินลงทุน 
7.1 ราคาทุนและมูลคายุติธรรม 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ)  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
 ราคาทุน/  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน/  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย    ราคาทุนตัดจําหนาย   
 ราคาตามบัญชี    ราคาตามบัญชี   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินลงทุนเพื่อคา        

หลักทรัพยหุนทุน:        
หลักทรัพยจดทะเบียน 6,107,667  6,051,000  1,173,880  1,173,000 
(หัก)  คาเผื่อการปรับมูลคา (56,667)  - (880)  - 
รวมหลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ 6,051,000  6,051,000  1,173,000  1,173,000 
ตราสารหนี ้:     
หุนกู 672,553,850 683,151,903 - - 
บวก  คาเผื่อการปรับมูลคา 10,598,053  - -  - 
รวมตราสารหนี้สุทธ ิ 683,151,903 683,151,903 - - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคาสุทธ ิ 689,202,903 689,202,903 1,173,000  1,173,000 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด       
ตั๋วแลกเงิน 139,000,000  - 219,000,000  76,395,664 
(หัก) สวนลดรับลวงหนา - - (3,604,336) - 
 คาเผื่อการดอยคา (139,000,000)  - (139,000,000)  - 
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ -  -  76,395,664  76,395,664 

รวม 689,202,903 689,202,903 77,568,664  77,568,664 
     
เงินลงทุนระยะยาวอื่น     
เงนิลงทุนเผื่อขาย     

หลักทรัพยหุนทุน:     
หนวยลงทุน 101,500,000 97,304,323 1,000,000 872,557 
หลักทรัพยจดทะเบียน 180,819,549 168,192,940 46,420,754 38,117,824 
(หัก)  คาเผื่อการปรับมูลคา  (16,822,286) - (2,717,051) - 
  คาเผื่อการดอยคา - - (5,713,322) - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธ ิ 265,497,263  265,497,263  38,990,381 38,990,381 

เงินลงทุนทั่วไป        
หนวยลงทุน 624,873  407,736  100,629,565  100,401,965 
หลักทรัพยหุนทุน 47,318,514  23,404,533  41,605,192  21,570,036 
(หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา (217,137)  -  (227,600)  - 
 คาเผื่อการดอยคา (26,829,764)  -  (21,116,442)  - 
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธ ิ 20,896,486  23,812,269  120,890,715  121,972,001 

รวม 286,393,749  289,309,532  159,881,096  160,962,382 

เงินลงทุนขางตนนี้ไมรวมหลักทรัพยที่ลูกคาฝากไวกับบริษัทยอย เพื่อวัตถุประสงคในการใหบริษัทยอยเปน
ตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแทนลูกคา 
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7.2 เงินลงทนุในตราสารหนี้ตามอายคุงเหลอืของสญัญา  

 งบการเงินรวม 
 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 ภายใน 1 ป  มากกวา 1 – 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 76,395,664  -  -  76,395,664 
รวม 76,395,664  -  -  76,395,664 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้จํานวน 139.0 ลานบาท  ซึ่งบริษัท
ยอยตั้งคาเผื่อการดวยคาของเงินลงทุนทั้งจํานวนแลว 

7.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่รับรูในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือ
หุนในสวนของผูถือหุน ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

ยอดตนป (8,940,060)  3,712,491 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการ    

ปรับโครงสรางกิจการ 81,209  - 
เปลี่ยนแปลงระหวางป   

- จากการวัดมูลคา 4,040,613 (15,815,602) 
- ปรับปรุงสวนเกินทุนจากการวัด   

มูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่ขาย* 891,137  - 
- ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ    

ของกําไรเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (1,162,351)  3,163,051 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (34,240)  - 
ยอดปลายป (5,123,692) (8,940,060) 

 
(* รายการดังกลาวเคยรับรูเปนกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปกอน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2556  เงินลงทุนดังกลาวไดจําหนายออกไปและรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ) 
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7.4 กําไรจากเงินลงทุน 
 กําไรจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม มีดังนี ้

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา 10,542,265  78,923 
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา 75,206,834  66,072,048 
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 13,293,660  (525) 
รวม 99,042,759 66,150,446 

7.5 ดอกเบี้ยและเงินปนผล 

 งบการเงินรวม     
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ     
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   สําหรับงวดตั้งแตวันที ่  
   คันทรี ่กรุป   15 พฤษภาคม 2557  
 สําหรับปสิ้นสุด   (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
 วันที ่31 ธันวาคม   ถึงวันที ่31 ธันวาคม  
 2557  2556   2557  
 บาท  บาท   บาท  

ดอกเบี้ยรับ 57,890,371 90,710,025  1  
เงินปนผล 10,399,375  249,464   -  
รวม 68,289,746  90,959,489   1  
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7.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ)  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 

 วันที ่31 ธันวาคม 2557 วันที ่31 ธันวาคม 2556 
 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การดอยคา ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การดอยคา 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

หุนสามัญ 26,829,764 - 26,829,764 21,116,442 - 21,116,442 

8. ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี
 ลูกหนี้สํานักหักบัญช ีณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี ้

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 

 2557  2556 
 บาท  บาท 
ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี 77,142,883 519,888,196 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ 188,898,457 40,023,256 
(หัก)  ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกคา* (233,851,724) (116,971,103) 
รวม 32,189,616 442,940,349 

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัท               เพื่อลูกคาไมตองแสดงเปน
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 
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9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธ ิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท บาท 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 1,628,510,098 888,615,382 
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 633,556,638 597,706,948 
ลูกหนี้อื่น   
- ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคด ี 396,739,119 396,739,119 
- ลูกหนี้พนกําหนดและอื่น ๆ 513,182 912,648 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,659,319,037 1,883,974,097 
(หัก)  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 10) (355,095,352)  (352,950,970) 
รวม 2,304,223,685 1,531,023,127 
   

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   
ลูกหนี้อื่น   
- ลูกหนี้พนกําหนดและอื่นๆ 729,968 - 
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 729,968 - 
(หัก)    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 10) (729,968) - 
 - - 
รวม 2,304,223,685 1,531,023,127 

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดเขาเกณฑการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกต ิ 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ระงับการ
รับรูรายไดจํานวนประมาณ 398.0  ลานบาท และประมาณ 397.7 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินรวม ซึ่งบริษัท
และบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับมูลหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจํานวนแลว ตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง “การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท
หลักทรพัย” ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 
2544 

บริษัทและบริษัทยอยไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง “การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของ
บริษัทหลักทรัพย” ซึ่งรายละเอียดของลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี ้

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ)  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินหลักทรัพย คนัทรี ่กรุป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผื่อ มูลคาลูกหนี้

ธุรกิจ 
ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผื่อ มูลคาลูกหนี้

ธุรกิจ 
 หลักทรัพยและ หนี้สงสัยจะสูญ หลักทรัพยและ หลักทรัพยและ หนี้สงสัยจะสูญ หลักทรัพยและ 
 สัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและ 
 สัญญาซื้อขาย

ลวงหนาสุทธิ 
สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาและ 

 สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาสุทธิ 

 ดอกเบี้ยคางรับ   ดอกเบี้ยคางรับ   
มูลหนี้ปกติ  2,262.1 -   2,262.1   1,486.3 -   1,486.3  
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน  42.1 -   42.1   44.7 -   44.7  
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ  355.8  (355.8)  -   353.0  (353.0)   - 
รวม  2,660.0  (355.8)  2,304.2   1,884.0  (353.0)  1,531.0  

10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี ้

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

ยอดตนป 352,950,970 336,882,253 
(หัก) หนี้สงสัยจะสูญ 2,874,350 16,068,717 
ยอดปลายป 355,825,320 352,950,970 
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11. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

คาใชจายจายลวงหนา 8,352,983  6,616,664 
ลูกหนี้เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมแกพนักงาน 1,314,451 1,986,097 
รายไดคางรับ 17,701,571 15,514,054 
อื่นๆ 2,739,008 1,319,704 

รวม 30,108,013 25,436,519 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 
 บาท 

คาใชจายจายลวงหนา 1,753,758 
รวม 1,753,758 
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  บริษัทและบริษัทยอยมี เงินลงทุนในบริษัทร วมซึ่ งแสดงมูลค าตามวิ ธีส วนได เสียใน 
งบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

หนวย : ลานบาท 
ชื่อบริษัท วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   งบการเงนิรวม  งบการเงินหลักทรัพย   งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป 

     สําหรับปสิ้นสุด 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม  ณ วันที ่31 ธันวาคม  วันที ่31 ธันวาคม 
 2557 2556 2557  2556  2557  2556 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน             
เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 546.6  340.2  532.6  532.6  74.8  50.8 

(หัก)  คาเผื่อการดอยคา -  -  -  (205.6)  -  - 
รวม 546.6  340.2  532.6  327.0  74.8  50.8 

รายละเอียดและขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม มีดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2557  2556 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)   
ลักษณะธุรกิจ : จัดการกองทุน   
ประเทศที่จัดตั้ง : ไทย   
สัดสวนเงินลงทุนที่บริษัทถือ (รอยละ) 24.9 24.9 
มูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 546.6 340.2 
มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสุทธ ิ 532.6 327.0 
ทุนเรียกชําระ 120.0 120.0 
สินทรัพยรวม 1,579.1 1,638.6 
หนี้สินรวม 229.1 286.1 
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หนวย : ลานบาท 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556 
    
รายไดรวม 942.4 1,179.1 
กําไรสุทธ ิ 236.4 340.8 
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 297.5 302.2 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวขางตนจํานวน 29,903,500 หุน ไดจดจํานําเพื่อเปน
หลักประกันการกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 บริษัทและบริษัทยอยไดไถถอน
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวขางตนที่ไดจดแจงการจํานําไวเพื่อเปนหลักประกันการกูยืมจากสถาบันการเงินแลว 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชวงเงินกูยืมนี ้

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 : ไมมี)โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

หนวย : บาท 
 สัดสวน ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน เงินปนผล 

บริษัท ความเปนเจาของ    สําหรับงวดตั้งแตวันที ่
 (รอยละ)   15 พฤษภาคม 2557 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
 2557 2557 2557 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2557 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป     
จํากัด (มหาชน) 99.1 2,589,743,484 3,456,697,156 - 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่     (โอนออก)  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2556        2557 
 บาท  บาท บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

ที่ดิน 30,293,000 - - - 30,293,000 
อาคาร 19,572,300 - - - 19,572,300 
สวนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เชา 269,497,941 1,183,060 (27,169,255) 20,347,497 263,859,243 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 396,654,935 14,301,813 (65,146,539) 158,146 345,968,355 
ยานพาหนะ 42,711,863 - (6,250,000) - 36,461,863 
สวนปรับปรุงอาคารระหวางกอสราง 896,708 19,955,089 - (20,505,643) 346,154 

รวมราคาทุน 759,626,747 35,439,962 (98,565,794) - 696,500,915 
        คาเสื่อมราคาสะสม         

อาคาร (16,161,699)  (343,948) - - (16,505,647) 
สวนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เชา (172,956,141)  (30,500,080) 19,552,515 - (183,903,706) 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน (341,463,549)  (25,583,462) 60,298,399 - (306,748,612) 
ยานพาหนะ (40,472,858)  (804,358) 6,249,999 - (35,027,217) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (571,054,247)  (57,231,848) 86,100,913 - (542,185,182) 
คาเผื่อการดอยคา (1,949,953)  - 15,699 - (1,934,254) 
รวม 186,622,547     152,381,479 
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 งบการเงินรวม 
 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 ยอดคงเหลอื  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่     (โอนออก)  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2555        2556 
 บาท  บาท บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

ที่ดิน 30,293,000 - - - 30,293,000 
อาคาร 19,572,300 - - - 19,572,300 
สวนปรบัปรุงอาคาร/อาคารในที่เชา 253,829,655 5,009,890 (13,869,749) 24,528,145 269,497,941 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 387,760,357 23,150,392 (14,255,814) - 396,654,935 
ยานพาหนะ 49,518,697 - (6,806,834) - 42,711,863 
สวนปรับปรุงอาคารระหวางกอสราง 1,720,560 23,704,293 - (24,528,145) 896,708 

รวมราคาทุน 742,694,569 51,864,575 (34,932,397) - 759,626,747 
        

คาเสื่อมราคาสะสม         
อาคาร (15,501,327)  (660,372) - - (16,161,699) 
สวนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เชา (152,079,559)  (30,201,380) 9,324,798 - (172,956,141) 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน (325,203,031)  (30,389,283) 14,128,765 - (341,463,549) 
ยานพาหนะ (44,574,700)  (2,073,966) 6,175,808 - (40,472,858) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (537,358,617)  (63,325,001) 29,629,371 - (571,054,247) 
คาเผื่อการดอยคา (1,992,803)  - 42,850 - (1,949,953) 
รวม 203,343,149     186,622,547 

       
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม       

2557     บาท 57,231,848 
2556     บาท 63,325,001 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่     (โอนออก)  ณ วันที่ 
 15 พฤษภาคม       31 ธันวาคม 
 2557        2557 
 (วันจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท) 
       

 บาท  บาท บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน - 126,629 -  - 126,629 
รวมราคาทุน - 126,629 -  - 126,629 

        
คาเสื่อมราคาสะสม         

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน - (4,683) - - (4,683) 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม - (4,683) - - (4,683) 

รวม -    121,946 
       
คาเสื่อมราคาสําหรับงวดตั้งแตวันที ่15 พฤษภาคม 2557  
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2557 

   
บาท 4,683 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณดังกลาวในงบการเงินรวมมีจํานวนรวมประมาณ 462.6 ลาน
บาท และประมาณ  356.0 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556   บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเชาการเงินยานพาหนะกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศแหงหนึ่ง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลคาตามบัญชีของยานพาหนะที่เชาในงบการเงินรวมมีจํานวนรวมประมาณ 1.4 ลาน
บาท และประมาณ 2.2 ลานบาท ตามลําดับ 
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15. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม 
 อายุการตัด 

จําหนาย 
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่
 เพิม่ขึ้น  ลดลง  โอนเขา/ 

(โอนออก) 
 คาตัด

จําหนาย 
 คาเผื่อ 
การดอยคา 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

 คงเหลือ 31 ธันวาคม            31 ธันวาคม  
  2556            2557 

  บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
คาธรรมเนียมการใชระบบธุรกิจ              
 สัญญาซ้ือขายลวงหนาสุทธิ - 4  -  -  -  -  - 4 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสุทธ ิ 0 - 1  ป 71,693,766  553,350  (1,592,756)  5,436,135  (44,711)  - 76,045,784 
ใบอนุญาตหลักทรัพย - 2,657,500  -  -  -  -  - 2,657,500 
คาสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 15,945,000  -  -  -  -  - 15,945,000 
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง - 6,279,180  2,734,625  -  (5,436,135)  -  - 3,577,670 
รวม 96,575,450  3,287,975  (1,592,756)  -  (44,711)  - 98,225,958 
  

งบการเงินรวม 
 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินหลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 อายุการตัด 

จําหนาย 
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอนเขา/ 

(โอนออก) 
 คาตัด

จําหนาย 
 คาเผื่อ 
การดอยคา 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

 คงเหลือ 31 ธันวาคม            31 ธันวาคม  
  2555            2556 

  บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
คาธรรมเนียมการใชระบบธุรกิจ             
 สัญญาซ้ือขายลวงหนาสุทธิ - 76,869  -  -  -  (76,865)  - 4 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสุทธ ิ 0 - 2  ป 68,064,929  2,838,630  -  982,725  (192,518)  - 71,693,766 
ใบอนุญาตหลักทรัพย - 2,657,500  -  -  -  -  - 2,657,500 
คาสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 15,945,000  -  -  -  -  - 15,945,000 
โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง - 1,657,908  5,603,997  -  (982,725)  -  - 6,279,180 
รวม 88,402,206  8,442,627  -  -  (269,383) -  96,575,450 

 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2557 บาท 44,711 
2556 บาท 269,383 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวนหนึ่ง ซึ่งตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงาน
อยู ราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวในงบการเงินรวมมีจํานวนรวมประมาณ 11.3 ลานบาท 
และประมาณ 10.5 ลานบาท ตามลําดับ 



 
 

  
COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL. 

 

255 

16. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ีณ วันที ่31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี ้

 งบการเงินรวม 

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  

   คันทรี ่กรุป 

 2557  2556 

 บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 107,331,535  143,055,030 

 107,331,535  143,055,030 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
  (หลังการปรับโครงสรางกิจการ) 
  งบการเงินรวม 
  ยอดตนป 

1 มกราคม  
2557 

 รายการที่รับรูใน 
กําไรหรือขาดทุน 

 รายการที่รับรูใน 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น 

 ยอดปลายป 
31 ธันวาคม  

2557 
 บาท บาท บาท บาท 
ผลแตกตางชั่วคราว 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 65,822,393  532,139  -  66,354,532 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 38,482,742 (38,482,742)  -  - 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 27,800,000  -  -  27,800,000 
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 237,945  97,323  -  335,268 
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 9,372,972  1,161,252  (1,725,214)  8,809,010 
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน 764,931  -  2,642,954  3,407,885 
อื่นๆ 574,047  50,793  -  624,840 

รวม 143,055,030  (36,641,235)  917,740  107,331,535 
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  งบการเงินรวม 
  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
  งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
  ยอดตนป 

1 มกราคม  
2556 

 รายการที่รับรูใน 
กําไรหรือขาดทุน 

 รายการที่รับรูใน 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น 

 ยอดปลายป 
31 ธันวาคม  

2556 
 บาท บาท บาท บาท 
ผลแตกตางชั่วคราว 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 62,702,132  3,120,261  -  65,822,393 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 43,677,228 (5,194,486)  -  38,482,742 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 27,800,000  -  -  27,800,000 
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 475,807  (237,862)  -  237,945 
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 6,459,672  2,913,300  -  9,372,972 
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน 5,775  -  759,156  764,931 
อื่นๆ 336,292  237,755  -  574,047 

รวม 141,456,906  838,968  759,156  143,055,030 

บริษัทและบริษัทยอยใชอัตราภาษีรอยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 

17. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย 1,293,644  1,293,644 
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 44,514,371 41,047,484 
ลูกหนี้เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมแกพนักงานระยะยาว 4,007,476 6,546,963 
สิทธิการเชาสุทธ ิ 999,756 1,452,499 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธ ิ 24,066,779 24,066,779 
เงินมัดจํา 19,953,910 26,638,047 
รายไดคางรับ 1,371,500 943,500 
อื่นๆ 339,769 462,487 
รวม 96,547,205 102,451,403 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสุทธิดังกลาวขางตนไดจดจํานองไวเปนหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง  
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18. หนี้สินตราสารอนุพันธ 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี ้
 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ)  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
 มูลคายุติธรรม   จํานวนเงินตามสัญญา  มูลคายุติธรรม   จํานวนเงินตามสัญญา 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตราสารอนุพันธเพื่อคา       
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ -  -  57,273 247,379 

19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว โดยมี
จํานวนเงินขั้นต่ําที่จะตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงิน ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย  มูลคาปจจุบันของ 
   จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรพัย  
   คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  ณ วันที่  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ไมเกิน 1 ป 3,218,340  481,848  3,110,971  317,741 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป -  3,218,340  -  3,110,971 
 3,218,340  3,700,188  3,110,971  3,428,712 
(หัก)  ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (107,369)  (271,476)  -  - 
รวม 3,110,971 3,428,712 3,110,971 3,428,712 
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20. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่ง
จัดเปนโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 

จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  

   คันทรี ่กรุป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2557  2556 

 บาท บาท 

ตนทุนบริการปจจุบัน 8,934,137  11,032,262 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,043,760  1,433,140 
รวม 9,977,897  12,465,402 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  

   คันทรี ่กรุป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2557  2556 

 บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน  46,864,861 39,664,089 
ตนทุนบริการปจจุบัน 8,934,137 11,032,262 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,043,760 1,433,140 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   
   สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน (8,626,069) - 
(หัก) ผลประโยชนของพนักงานจายในระหวางป (4,171,639) (5,264,630) 
ยอดปลายป 44,045,050 46,864,861 
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ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันภายใตโครงการ
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานที่กําหนดไว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557  และ 2556  
มีดังตอไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม 

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  

   คันทรี ่กรุป 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 2557 2556 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
ขอสมมติฐานทางการเงิน   

อัตราคิดลด 3.0 3.6 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0 - 23.0 0 - 22.0 
 ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว 0 - 4.0 0 - 4.0 

21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

โบนัสคางจาย 49,933,519 50,993,350 
คาตอบแทนเจาหนาที่การตลาดคางจาย 9,201,589 2,729,837 
สวนแบงกําไรจากการบริหารสาขา/ทีมการตลาดคางจาย 20,793,642 29,951,252 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย 10,700,362 8,831,718 
เจาหนี้ภาษีมูลคาเพิ่ม 6,686,312 3,935,444 
เจาหนี้อื่น 15,573,058 16,218,446 
ภาษีเงินไดนิติบคุคลคางจาย 38,635,210 - 
คาใชจายคางจายอื่น 35,990,170 51,240,020 

รวม 187,513,862 163,900,067 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 
 บาท 

เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,518,396 
คาใชจายคางจายอื่น 279,361 

รวม 2,797,757 

22. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี ้

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

เจาหนี้อื่น 204,262 11,266 
คาใชจายคางจายอื่น 904,204 1,444,416 
รวม 1,108,466 1,455,682 

23. ทุนเรือนหุน 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป มีมติอนุมัติแผนการปรับ
โครงสรางกิจการของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป โดยหลักทรัพย คันทรี่ กรุปจะดําเนินการใหมีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง
ภายใตชื่อ บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจทางดานลงทุนและถือหุนของหลักทรัพย 
คันทรี่ กรุป โดยบริษัทจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย
ประเภทเดียวกันของบริษัทในอัตราแลกหลักทรัพยเทากับ 1 ตอ 1 ซึ่งในที่นี้จะเทากับ 1 หุนสามัญของหลักทรัพย คันทรี ่
กรุป ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเปนผลสําเร็จมากกวาหรือเทากับรอยละ 75 บริษัทจะ
เปนผูถือหุนรายใหญของหลักทรัพย คันทรี่ กรุปและหุนสามัญของบริษัทจะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
แทนหุนสามัญของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน  
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ทั้งนี ้เพื่อเปนการจูงใจและเปนการตอบแทนแกผูถือหุนของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ในการปรับโครงสรางกิจการในครั้งนี ้ภายหลัง
จากที่การปรับโครงสรางกิจการไดดําเนินการสําเร็จลุลวงและหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป แลว บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนที่ทําการแลกหุน ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
รายถืออยูในบริษัทภายหลังดําเนินการปรับโครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จ ในอัตราสวน 3 หุนสามัญที่นํามาแลกตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา ซึ่งเศษที่หารไมลงตัวจะปดทิ้ง โดยอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มี
สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมีมติกําหนดใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนซึ่งเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 
หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท และใหเรียกชําระคาหุนในครั้งแรก รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 10,000 บาท และเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 บริษัทไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยแลว ทําใหทุนจดทะเบียนและทุนที่ออก
และชําระแลวเปนจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท เปนจํานวนเงินรวม 10,000 บาท 

เมื่อวันที ่12 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2557 ของบริษัทมีมติดังนี ้
1. อนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการและการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ รวมถึงมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที ่ไดร ับมอบหมาย   จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดทั้งหมดเพื่อใหการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสราง
กิจการเปนผลสําเร็จ 
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2. อนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนซึ่ง
ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ ไดแก บุคคลที่นําหุนของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป มาแลกกับหุนของบริษัทในขั้นตอน
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป โดยบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนทั้งสิ้น
ไมเกิน 863,247,828 หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามรายชื่อผูถือหุนซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
ณ วันที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารโดยวันดังกลาวจะตองเปนวันที่ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทํา                    คํา
เสนอซื้อหลักทรัพย และบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยแลว โดยบริษัทจะออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในอัตราสวน 3 หุนสามัญที่นํามาแลกตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิด
มูลคา ซึ่งเศษที่หารไมลงตัวจะปดทิ้ง โดยอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.80 บาท 

  
3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 4,052,991,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,000 บาท 

เปนจํานวน 4,053,001,312 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,052,991,312 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 
1.00 บาท เพื่อรองรับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยและ การใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทตามโครงการ CGH-ESOP 1 และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามแผนการปรับ
โครงสรางกิจการ   

4. อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการที่ที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
4,052,991,312 บาทโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,052,991,312 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ดังตอไปนี้  

4.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 2,589,743,484 หุน  เพื่อชําระคาหุนใหแกผูถือหุนของ
หลักทรัพย คันทรี่ กรุปในอัตราสวน 1 หุนใหมของบริษัท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทตอ 1 หุนของ
หลักทรัพย คันทรี ่กรุป มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยไมมีการชําระราคาเปนเงินสด  

4.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทและหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ในราคาใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัท ในราคาหุนละ 1.80 บาทตามโครงการ CGH-ESOP1  
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4.3 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 863,247,828 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ   1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน ในราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัท ในราคาหุนละ 1.80 บาท  

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหบริษัทเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนพรอมกับทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของหลักทรัพย   คันทรี ่กรุป  

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนวันครบกําหนดระยะเวลาทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป มีผู
แสดงเจตนาขายหลักทรัพยของหลักทรัพย คันทรี่ กรุปเปนจํานวน 2,566,219,121 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.1 เมื่อเทียบ
กับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป โดยการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยของบริษัทดังที่ได
กลาวไวแลวขางตน ทั้งนี้มีผลใหบริษัทเปนบริษัทใหญของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป นอกจากนี้ หลักทรัพย คันทรี่ กรุปไดเพิก
ถอนหุนสามัญออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และหุนสามัญของบริษัทไดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แทน เมื่อวันที ่8 มกราคม 2558 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทคํานวณหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดังนี ้  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ   
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  สําหรับงวดตั้งแตวันที ่
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   15 พฤษภาคม 2557 
   คันทรี ่กรุป (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  ถึงวันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557 
 หุน  หุน  หุน 
หุนสามัญที่ออก ณ วันที ่1 มกราคม 2,589,743,484  2,330,759,812  - 
ผลกระทบจากหุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหวางป (445,012)  160,373,290  77,774,216 
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
สําหรับงวด/ปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 
2,589,298,472 

  
2,491,133,102 

  
77,774,216 

 

24. สวนเกินมูลคาหุน 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน 
สูงกวามูลคาที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะ
นําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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25.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามโครงการจัดสรรหุนแกกรรมการและพนักงาน 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของหลักทรัพย คันทรี่ กรุป มีมติอนุมัติใหยกเลิกการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของหลักทรัพย คันทรี่ กรุปใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและ/
หรือที่ปรึกษาของหลักทรัพย คันทรี่ กรุปตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) จํานวนไมเกิน 600,000,000 
หนวย เนื่องจากหากหลักทรัพย คันทรี่ กรุปดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ หุนทั้งหมดของหลักทรัพย 
คันทรี่ กรุปจะถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งจะสงผลใหหุนทั้งหมดของหลักทรัพย คันทรี่ กรุปที่
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของหลักทรัพย คันทรี่ กรุปไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิไมมีตลาดรองในการซื้อขายหุนและอาจทําใหการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
หลักทรัพย คันทรี่ กรุปดังกลาวไมสนองตอวัตถุประสงคของโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) อีกตอไป ดังนั้นใน
แผนการปรับโครงสรางกิจการไดกําหนดใหบริษัทจะตองออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
แกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทและหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ซึ่งจะมีรายละเอียด ขอกําหนด
และเงื่อนไขของโครงการเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนตามโครงการ ESOP  ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 
2) ตามเดิมทุกประการ เวนแตที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนประการอื่นภายหลังจากที่ดําเนินการตามแผนการ
ปรับโครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จ  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดตั้งโครงการ CGH-ESOP 1 
ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการเพื่อออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัท และหลักทรัพย คันทรี ่กรุป เปนจํานวนไมเกิน 600,000,000 หนวยโดยไม
คิดมูลคา โดยที่อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุไมเกิน 3 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.80 บาท เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทและหลักทรัพย คันทรี่ กรุป ทั้งนี้บริษัทไดมีการแกไข
รายละเอียดของโครงการ CGH-ESOP 1 และรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
ซึ่งมีรายละเอียด ขอกําหนดและเงื่อนไขแตกตางไปจากของโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) ดังนั้น บริษัทจึง
ตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จ เพื่อใหสอดคลองตามเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในแผนการปรับโครงสรางกิจการดังกลาว 
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26. การจัดการสวนทุน 
วัตถุประสงคในการจัดการสวนทุนของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปเพื่อการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน เพื่อเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของ
ทุนที่เหมาะสม 

27. เงินปนผลจาย 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยประจําป 2556 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิให
มีทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 39,853,695 บาท และจายปนผลเปนหุนและเงินสดดังนี้ 
-  จายปนผลเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทยอย ในอัตรา 9 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม รวมเปนหุนปนผล ทั้งสิ้น 

258,978,594 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินจํานวน 258,978,594 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายปน
ผลเทากับ 0.111 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุน บริษัทยอยจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.111 
บาท และ 

-  จายปนผลเปนเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทยอย ในอัตราหุนละ 0.012 บาท คิดเปนเงินจํานวน 28,775,399 
บาท เพื่อรองรับการหักภาษ ีณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยเปนหุนและเงินสดดังนี้ 
- จายปนผลเปนหุนสามัญรวมทั้งสิ้น 258,936,143 หุน 
- จายปนผลเปนเงินสด คิดเปนเงินจํานวน 28,745,686 บาท 

เมื่อวันที ่29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยประจําป 2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิใหมี
ทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 55,574,679 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556 แกผูถือหุนสามัญของ
บริษัทยอยในอัตราหุนละ 0.11 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 284,829,429 บาท เงินปนผลดังกลาวไดจายแลววันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 

28. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
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29. รายไดคานายหนา  

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 985,503,909  1,617,009,051 
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 39,200,643 78,671,035 
รวม 1,024,704,552  1,695,680,086 

30. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 

 2557  2556 
 บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 31,362,125  22,813,000 
ที่ปรึกษาการเงิน 10,672,132 8,790,000 
ที่ปรึกษาการลงทุน 252,965  912,517 
อื่นๆ 19,429,777  7,073,291 
รวม 61,716,999  39,588,808 
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31. รายไดอื่น 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557  2556 
 บาท  บาท 

โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 205,589,985  - 
กําไรจากการขายทรัพยสิน 3,653,830  1,596,470 
รายไดคาปรับจากการผิดนัดชําระ 216,592  1,086,486 
อื่นๆ 28,515,313  11,024,948 
รวม 237,975,720  13,707,904 

32. คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 
บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทน ผลประโยชนอื่นที่เปนตัวเงินและผลประโยชนหลัง
ออกจากงานที่จายใหแกผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผู
ซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สีทุ่กราย ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556 
 บาท  บาท 
ผลประโยชนระยะสั้น 108,847,155  158,443,963 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,832,326  1,948,287 
รวม 110,679,481  160,392,250 
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33. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของ
บริษัทและบริษัทยอยดวย ทั้งนี้อัตราคาตอบแทนกรรมการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

34. คาใชจายอืน่ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ   
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  สําหรับงวดตั้งแตวันที ่
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   15 พฤษภาคม 2557 
   คันทรี ่กรุป  (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  ถึงวันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556   2557  
 บาท  บาท   บาท  

คาภาษีอากร 3,663,733  5,207,999   272  
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาธรรมเนียมอื่น 28,476,168  26,292,891   860,443  
คารับรอง 22,371,514  24,033,413   -  
คาน้ํามันรถและคาเดินทาง 13,270,364  14,186,304   -  
คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 33,301,280  37,305,654     -  
คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 5,066,440  5,828,561   2,791  
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 11,153,302  6,462,680   1,200  
อื่นๆ 17,439,667  25,438,619   64  

รวม 134,742,468  144,756,121   864,770  

35. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่สมัครเปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัท
และบริษัทยอยจายสมทบใหอีกสวนหนึ่ง โดยปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับอนุญาตเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนประมาณ 
12.8 ลานบาท และประมาณ 14.4 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม 
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36. ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  

 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   
   คันทรี ่กรุป  

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  
 2557  2556  
     
ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน 43,099 75,744 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 36,641 (839) 
ภาษีเงินได 79,740 74,905 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2557  2556 

   อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี
 พันบาท  (รอยละ)  พันบาท  (รอยละ) 

กําไรกอนภาษีเงินได 463,790 20 419,718 20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 92,758  83,944  
ผลกระทบทางภาษีของรายได     
และคาใชจายที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษ ี (13,018)  (9,039)  

ภาษีเงินไดตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 79,740  74,905  
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 ของกําไร
สุทธิ เปนเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เปนเวลา 2 
รอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2556 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577  พ.ศ. 2557  
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที ่1 มกราคม 2558 แตไมเกินวันที ่31 ธันวาคม 2558 

ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงไดใชอัตราภาษีรอยละ 20 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับแตละ
ปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
หนวย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ)  (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 จํานวนกอน
ภาษี 

 ผลประโยชน  จํานวนสุทธิ  จํานวนกอน
ภาษี  ผลประโยชน  จํานวนสุทธิ 

   (คาใชจาย) 
ภาษ ี

 จากภาษี    (คาใชจาย) 
ภาษ ี

 จากภาษี 

        
สวนเกินกวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน 4,931,750 (1,162,351) 3,769,399 15,815,602 (3,163,051) 12,652,551 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร       

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงาน 8,626,069 (1,725,214) 6,900,855 - - - 

รวม 13,557,819 (2,887,565) 10,670,254 15,815,602 (3,163,051) 12,652,551 
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37. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 
37.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับอาคารสํานักงาน

และยานพาหนะ ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  
   คันทรี ่กรุป 
 2557 2556 
ไมเกิน 1 ป 53.7 70.2 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 25.1 56.6 
รวม 78.8 126.8 

37.2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญากับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งใหออก
หนังสือค้ําประกันจํานวนประมาณ 15.1 ลานบาท ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อ/ขายหุนของบริษัทหลักทรัพย เอ
เพกซ จํากัด หนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนการค้ําประกันเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นของบริษัทดังกลาว จากการ
ตัดสินคดีความของศาลโดยมีเงินฝากระยะยาวค้ําประกัน (ดูหมายเหตุขอ 6.2) 

37.3 ณ วันที่  31 ธันวาคม  2557  และ 2556  บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนใหแก
พนักงานตามสัญญาที่บริษัทไดทําสัญญาแลวเปนจํานวน 26.7 ลานบาท และจํานวน 0.3 ลานบาท ตามลําดับ 
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38. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน 
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือบริษัทตาง  ๆที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทตาง  ๆในกลุมบริษัทโดยการมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันใชนโยบายราคาและเงื่อนไขการกําหนด
ราคาระหวางกันในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี ้

 นโยบายการกําหนดราคา   
คานายหนา ราคาตลาดซึ่งเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
คาธรรมเนียมและบริการ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด 
คาใชจาย ราคาตลาด 

 
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม มีดงันี ้

 ลักษณะความสมัพนัธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ   
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)   
 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย   
   คันทรี ่กรุป   

  2557  2556  2557 
  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา       
บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 75,475  4,747,247  - 
บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท       
จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน 10,076,529  26,622  - 

รวม  10,152,004  4,773,869  - 
       
เงินลงทุนช่ัวคราว       

บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท       
จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน -  76,395,664  -      

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธ ิ       
บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน -  3,163,658  -        

เงินลงทุนในบริษัทรวม       
บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป       
จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย - -  3,456,697,156      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น       
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทรวม บริษัทรวม 407,736  100,401,965  -      

คาใชจายคางจาย       
บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 256,800  48,150  - 
       

เจาหนี้อื่น      
บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป       
จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย -  -  2,518,396 
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รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
มีดังนี้ 

 ลักษณะ
ความสัมพันธ 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ    
  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  สําหรับงวดตั้งแต

วันที่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงิน
หลักทรัพย  

 15 พฤษภาคม 2557  

    คันทรี ่กรุป (วันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท) 

  สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  ถึงวันที ่31 ธันวาคม  
  2557  2556  2557  
  บาท  บาท  บาท  

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย           
บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 1,199,548 4,697,493  -  
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทรวม บริษัทรวม 45,121,017  70,976,457  -  
บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน 245,758 -  -  
รวม  46,566,323  75,673,950  -  

      
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา       

บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 18,530  -  
       
คานายหนาจากการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน       

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม 426,128 343,334  -  
       
คาธรรมเนียมและบริการ       

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม 252,965 284,917  -  
       

ดอกเบี้ยรับ        
บคุคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 7,937  817,232  -  

      
ตนทุนทางการเงิน        

บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 175,640  162,424  -  
บริษัท คันทรี ่กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน 50,439  434  -  
รวม  226,079 162,858  -  

      
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ       

บริษัท อีดีพี เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,238,485 1,210,337  -  
      
คาใชจายอื่น - คาโฆษณา       

บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,021,850 1,043,250  -  
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 ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ   
  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  สําหรับงวดตั้งแต

วันที่ 
  งบการเงินรวม  งบการเงิน

หลักทรัพย  
 15 พฤษภาคม 2557 

    คันทรี ่กรุป (วันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท) 

  สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม  ถึงวันที ่31 ธันวาคม 
  2557  2556  2557 
  บาท  บาท  บาท 

เงินปนผลจาย     
บุคคลที่เกี่ยวของกัน กรรมการ 56,662,250 44,229,385  - 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 17,672,083 18,149,880  - 
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทรวม บริษัทรวม 10,188,277 2,378,833  - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทที่เกี่ยวของกัน 6,013,345 6,253,479  - 
รวม  90,535,955 71,011,577  - 

39. ขอมูลสวนงานดําเนินงาน 
บริษัทและบริษัทยอยได เปดเผยขอมูลสวนงานดําเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  8 เรื่ อง  
ส วนงานดํ าเนินงานตามเกณฑที่ เสนอให แก ผู มี อํ านาจตัดสินใจสู งสุ ดด านการดํ าเนิ นงานของบริษัทและ 
บริษัทยอยเพื่อใชในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดังกลาว 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลักคือ สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ส ว น ง านวานิ ช ธนกิ จ  ส วน ง านค าหลั กท รั พย แ ละสั ญญาซื้ อ ข ายล ว ง หน า  และดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ น 
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลสวนงานดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้ 
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หนวย: พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 สวนงานนายหนา    สวนงานคาหลักทรัพย     
 ซื้อขายหลักทรัพยและ    และสัญญาซื้อขาย     
 สัญญาซื้อขายลวงหนา  สวนงานวานิชธนกิจ  ลวงหนา  สวนงานอื่นๆ  รวม 
 (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ  (หลังการปรับ  (กอนการปรับ 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสราง

กิจการ) 
 โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ)  โครงสรางกิจการ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน
หลักทรัพย  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน
หลักทรัพย  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน
หลักทรัพย  

 งบการเงินรวม  งบการเงินหลักทรัพย  งบการเงินรวม  งบการเงิน
หลักทรัพย  

   คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป    คันทรี ่กรุป 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

รายได           
คานายหนา 1,024,705 1,695,680 - -  -  - - - 1,024,705 1,695,680 
คาธรรมเนียมและบริการ 22,225 9,779 39,492 29,810 -  - - - 61,717 39,589 
กําไรจากเงินลงทุนและตราสาร
อนุพันธ 

(1,224) 1,267 - -  103,429  84,607  - - 102,205 85,874 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย 

- - - -  -  -  60,406  86,424 60,406 86,424 

ดอกเบี้ยและเงินปนผล - - - -  14,809  249  53,481  90,710 68,290 90,959 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 45,070 56,605 - -  -  -  - - 45,070 56,605 
รายไดอื่น - - - -  -  -  237,976   13,708 237,976 13,708 

รวมรายได 1,090,776 1,763,331 39,492 29,810 118,238 84,856 351,863 190,842 1,600,369 2,068,839 
คาใชจาย         (1,136,579) (1,649,121) 
กําไรกอนภาษีเงินได          463,790 419,718 
ภาษีเงินได         (79,740) (74,905) 
กําไรสุทธิสําหรับป         384,050 344,813 
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สินทรัพยจําแนกตามสวนดําเนินงานในงบการเงินรวม 
            หนวย: บาท 

สินทรัพยตามสวนดําเนินงาน 

สวนงานนายหนา 
ซื้อขายหลักทรัพย

และ 
สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 
สวนงาน 

วานิชธนกิจ 

สวนงานคา
หลักทรัพย

และสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา 

รวมสวนงาน
ดําเนินงาน 

สินทรัพยที ่
ไมไดปนสวน รวม 

       ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 2,541,625,565 3,109,047 984,938,729 3,529,673,341 2,227,492,061 5,757,165,402 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 2,142,902,339 2,366,083 205,514,398 2,350,782,820 2,397,322,532 4,748,105,352 

40. การบริหารความเสี่ยง 
40.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหายอันสืบเนื่อง           
มาจากการที่คูสัญญาของบริษัทและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไมไดมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การกระจุกตัวมาก และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหัก
ดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

40.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญาหรือกอนกําหนดอัตราใหม 
 อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง นอยกวา 1 - 5 ป มากกวา  ลูกหนี ้ ไมมี รวม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 
 ตามอัตราตลาด 1 ป  5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย  อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 - 
เงินฝากในสถาบันการเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00 
เงินลงทุนชั่วคราว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50 
ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 32.2 32.2 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 286.4 286.4 - - 
เงินลงทุนในบริษทัรวม - - - - - 546.6 546.6 - - 
          

หนี้สินทางการเงิน           
เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 187.7 187.7 - - 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 1,846.2 1,846.2 - - 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33 
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หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญาหรือกอนกําหนดอัตราใหม 
 อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง นอยกวา 1 - 5 ป มากกวา  ลูกหนี ้ ไมมี รวม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 
 ตามอัตราตลาด 1 ป  5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย  อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 955.7 - - - - 117.4 1,073.1 0.13 - 2.35 - 
เงินฝากในสถาบันการเงิน - 569.3 - - - - 569.3 - 1.90 - 2.40 
เงินลงทุนชั่วคราว - 76.4 - - - 1.1 77.5 - 7.00 
ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 442.9 442.9 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธ ิ 597.7 - - - - 933.3 1,531.0 5.75  - 18.00 - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 159.9 159.9 - - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - - - - - 340.2 340.2 - - 
          

หนี้สินทางการเงิน           
เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 25.1 25.1 - - 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 1,129.7 1,129.7 - - 
หนี้สินตราสารอนุพันธ - - - - - 0.1 0.1 - - 
หนี้สินตามสญัญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป - 0.3 - - - - 0.3 - 7.33 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - - 3.1 - - - 3.1 - 7.33 

  

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ 
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกาํหนดของสัญญาหรือกอนกําหนดอัตราใหม 
 อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง นอยกวา  1 - 5 ป มากกวา  ลูกหนี ้ ไมม ี รวม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 
 ตามอัตราตลาด 1 ป  5 ป ดอยคุณภาพ ดอกเบี้ย  อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

สินทรพัยทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - 3,456.7 3,456.7 - - 
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อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพยทางการเงินเฉลี่ยและตนทุนการเงินเฉลี่ยของหนี้สินทางการเงินเฉลี่ย 
ของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไวในตารางตอไปนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยรับ/จาย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ตนทุน 

   การเงินถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,031.2 16.6 1.6 

เงินฝากในสถาบันการเงิน 386 7.0 1.8 

เงินลงทุนชั่วคราว 307.6 8.0 2.6 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ    

สัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ 553.4 45.1 8.1 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 379.9 74.8 19.7 

หนี้สินทางการเงิน    

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง    

กําหนดชําระภายใน 1 ป 3.4 0.2 4.8 

หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 

 งบการเงินหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยรับ/จาย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ตนทุน 

   การเงนิถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,372.5 46.2 3.4 

เงินฝากในสถาบันการเงิน 359.9 7.9 2.2 

เงินลงทุนชั่วคราว 77.7 5.4 8.8 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธ ิ 782.6 56.6 7.2 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 343.1 50.8 14.8 

หนี้สินทางการเงิน    

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น 301.9 12.8 5.1 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4.1 0.2 4.6 
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40.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายเนื่องจาก
บริษัทและบริษัทยอยไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนได
เพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทและบริษัทยอยจะตองนําไปชําระภาระผูกพันได
เมื่อครบกําหนด 

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 18/2549 
เรื่อง “การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 15.0 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 
ของหนี้สินทั่วไป 

บริษัทยอยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทยอยตองดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 25.0 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของ
หนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน เวนแตเปนกรณีที่บริษัทยอยไดหยุดการประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมีหนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทยอยดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคที่สองแทน  

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) 
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่อง “คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ” กําหนดใหสมาชิกสมทบตองมีสวน
ของเจาของไมนอยกวา 150.0 ลานบาท และ/หรือมีฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑที่
หนวยงานซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกลาวกําหนดตามกฎหมาย 
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ณ วันที่  31  ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิจํานวนประมาณ 
1,918.9 ลานบาท และประมาณ 2,970.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 88.0 และรอยละ 242.1 
ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน ตามลําดับ 

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 (หลังการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ ภายใน 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมี ลูกหนี ้ รวม 
 ทวงถาม 1 ป   กําหนด ดอยคุณภาพ  

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - 1,144.6 - 1,144.6 
เงินฝากในสถาบันการเงิน 200 - - - 69.3 - 269.3 
เงินลงทุนช่ัวคราว - 689.2 - - - - 689.2 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 32.2 - - - - 32.2 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาสุทธิ 633.6 1,628.5 - - 42.1 - 2,304.2 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 286.4 - - - 286.4 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - - - - 546.6 - 546.6 

        
หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 187.7 - - - - 187.7 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  - 1,846.2 - - - - 1,846.2 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป - 3.1 - - - - 3.1 
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หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) 
 งบการเงินหลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ ภายใน 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมี ลูกหนี ้ รวม 
 ทวงถาม 1 ป   กําหนด ดอยคุณภาพ  

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 400.0 - - 673.1 - 1,073.1 
เงินฝากในสถาบันการเงิน 500.0 - - - 69.3 - 569.3 
เงินลงทุนช่ัวคราว - 77.5 - - - - 77.5 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 442.9 - - - - 442.9 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาสุทธิ 597.7 888.6 - - 44.7 - 1,531.0 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 159.9 - - - 159.9 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - - - - 340.2 - 340.2 

        
หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 25.1 - - - - 25.1 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  - 1,129.7 - - - - 1,129.7 
หนี้สินตราสารอนุพันธ - 0.1 - - - - 0.1 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป - 0.3 - - - - 0.3 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - - 3.1 - - - 3.1 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ ภายใน 1 - 5 ป เกิน 5 ป ไมมี ลูกหนี ้ รวม 
 ทวงถาม 1 ป   กําหนด ดอยคุณภาพ  

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 0.03 - - - - 0.03 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 3,456.7 - 3,456.7 

40.4 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด 
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
และราคาของตราสารอนุพันธซึ่งอาจจะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทยอยลดลง
อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยไดมีการจัดการความเสี่ยงดานสภาวะ
ตลาดใหอยูในระดับที่ยอมรับไดโดยกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง การกําหนด
ตัวชี้วัดและเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนกําหนดใหมีหนวยงานในการติดตามและ
ควบคุม ความเสี่ยงใหเปนไปตามที่นโยบายของบริษัทและบริษัทยอยกําหนด 
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40.5 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศที่มีสาระสําคญั 

40.6 มูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวน    
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาว
เปนสินทรัพยและหนี้สินระยะสั้นและมูลคาไมเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ยกเวนมูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน ซึ่งเงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อ
ขาย มูลคายุติธรรมถือตามราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สําหรับหนวยลงทุนในกองทุนปดและเงินลงทุนทั่วไปซึง่ไมใชหลักทรัพยจดทะเบียน 
มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิและสําหรับตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด มูลคา
ยุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและ
ระยะเวลาที่จะถือจนครบกําหนด และมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธคํานวณ
จากราคาเสนอขายหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

41. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (CGH-W1) 
จํานวน 855,408,275 หนวย ใหกับผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อผูถือหุนปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ตอมาตลาดหลักทรัพยฯ 
รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 
และเริ่มซื้อขายเมื่อวันที ่16 กุมภาพันธ 2558 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 หลักทรัพย คันทรี่ กรุปไดเพิกถอนหุนสามัญออกจากการเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และหุนสามัญของบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แทน ซึ่ง
เปนการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของหลักทรัพย คันทรี ่กรุป 
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เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2558 ในวันที ่11 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัต ิดังตอไปนี้  
1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 31,363,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,053,001,312 

บาท เปน 4,021,637,396 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท เปนจํานวน 
31,363,916 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งรายละเอียดของหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของ
บริษัท มีดังนี้  

(1) หุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อชําระคาหุนใหแกผูถือหุนของหลักทรัพย คันทรี ่
กรุป จํานวน 23,524,363 หุน  

(2) หุนที่เหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ของบริษัท ที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 7,839,553 หุน 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 2,566,229,121 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 
บาท เปน 6,587,866,517 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,566,229,121 หุน มูลคา
ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคา
เสนอขายหุนละ 1.30 บาท 

42. การอนุมัติใหออกงบการเงิน 
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบริษัท เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ 2558 
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