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นายคุณสดาวุธ  เตชะอุบล
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีที่ยากลำาบากของตลาดการเงินทั่วโลก 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของตลาดตา่งประเทศท่ีเกดิขึน้อยา่ง

รวดเรว็ โดยเฉพาะ ประเทศจนีทีผ่นัตวัจากภาคอตุสาหกรรมการผลติ

เข้าสูธุ่รกจิภาคบรกิารมากย่ิงขึน้ ในขณะท่ี ดชันผีลติภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศไทย เตบิโตเพียงร้อยละ 2.8 เนือ่งจากการลดลงของการบรโิภค 

และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 

โฮลดิง้ส ์จำากัด (มหาชน) ยงัคงสามารถสร้างกำาไรในป ี2558 โดยธรุกจิ

หลักของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ยังคงมีผลการดำาเนินงาน

เปน็ทีน่า่พอใจ แมต้อ้งเผชญิกบัความทา้ทายมากมายในอตุสาหกรรม 

ธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันท่ีสูง อันเนื่องมาจากการการเพิ่ม

จำานวนของคู่แข่ง รวมถึง การลดลงอย่างต่อเนื่องของค่านายหน้าซื้อ

ขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยเหล่านี้ บริษัทฯ ได้มีการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ ทำาให้บริษัทฯ ยังคงสามารถทำากำาไรได้ติอต่อกันเป็น

ปีที่ 7 ในธุรกิจหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายธุรกิจ

ไปยังธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำาไรเพ่ิมเติม โดยเมื่อวันที่ 

8 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแทนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) (CGS) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ 

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจให้เป็นไปตาม

หลักบรรษัทภิบาล เราเชื่อว่า การดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักของ

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้มือส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง

และยั่งยืนต่อไป

ในนามของทมีผูบ้ริหารบริษทัฯ ผมอยากจะขอขอบคุณการสนบัสนนุที่

ดีมาโดยตลอดจาก ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งขอ

ขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกท่าน ที่มีความมุ่ง

มั่น และทุ่มเทให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจสำาเร็จได้ด้วยดี

เราเชื่อว่า การดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลัก 
ของจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ
ต่อผู้มือส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ 
เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 

สารจากประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2558 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) ได้บรรลุ

เป้าหมายท่ีสำาคัญหลายประการ จากการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการ

ประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะนำาไปสู่การเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต เมือ่วนัที ่

8 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 

บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการระดมเงินทุน จำานวน 

2,301.70 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการขยายธุรกิจ 

ของบริษัทฯ

เป้าหมายของทีมผู้บริหาร คือ การพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่บริษัทการ

ลงทุนชั้นนำา โดยมีแผนกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพที่ดีใน

การเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะดำาเนินการลงทุนเฉพาะการลงทุน

ที่มีลักษณะตรงตามท่ีบริษัทฯ แสวงหา เช่น ธุรกิจชั้นนำาในตลาด 

สินทรัพย์ที่ต่ำากว่ามูลค่า เครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง หรือ บริษัทที่

อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าว

ไปอย่างมั่นคงสู่การเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำา ด้วยการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ และรัดกุม ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจมหภาคที่

โลกกำาลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้

ปี 2558 เป็นอีกปีที่ยากลำาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำาหรับธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (CGS) 

ปัจจัยหลักมาจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์เฉล่ียอยู่ในระดับต่ำา

ตลอดทั้งปี บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ

อืน่ๆ เพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถรกัษาระดบัรายไดอ้ยา่งเตบิโตและม่ันคง 

รวมถึงการเน้นการบริหารลดต้นทุนในการดำาเนินงาน และพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

ดำาเนินงานขององค์กรที่สูงขึ้นในอนาคต

ในเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 

บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจำากดั (มหาชน) (PDI) ซึง่นับเปน็การลงทนุครัง้

แรกและครัง้สำาคญัในกลุม่ธรุกจิใหม ่โดยจากการพจิารณาในศกัยภาพ

ของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับโครงสร้างบางส่วนในการประกอบธุรกิจ 

จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ด้วยโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง พร้อมด้วยฐานะการเงินที่

แข็งแกร่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่มีอนาคตที่สดใส 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ลูกค้า และ

พนักงาน ทุกท่าน สำาหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา

การเปลี่ยนแปลง รวมถึงทีมผู้บริหาร สำาหรับความมุ่งมั่นที่ในการทำา

งานอย่างขยันขันแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

เป้าหมายของทีมผู้บริหาร คือ การพัฒนาบริษัทฯ
ไปสู่บริษัทการลงทุนชั้นนำา โดยมีแผนกลยุทธ์

การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพที่ดี
ในการเติบโตในอนาคต

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทอมมี่ เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายเดช  นำาศิริกุล
กรรมการอิสระ

นายสดาวุธ  เตชะอุบล
ประธานกรรมการ

นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา
รองประธานกรรมการ

นายทอมมี่ เตชะอุบล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายสมคาด  สืบตระกูล
กรรมการ

นายปิตินันท์  มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระ

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ

นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์
กรรมการอิสระ

พลตำารวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดกรรมการบริษัท

อายุ (ปี)   63
สัญชาต ิ   ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• บัณฑิตกิตติมศักด์ิ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคนชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด้านการค้า โรงเรียนเดวิส ไบรตัน สหราชอาณาจักร
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program

การอบรมในปี 2558   ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  13.94 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บิดาของ นายทอมมี่ เตชะอุบล

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
  ประเภทธุรกิจ ทรัพยากร
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
  บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 10 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน
  กับนานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ซินเสียนเยอะเป้า
2553 - ปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
  บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
  บจ. แกรนด์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบจ. แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โพรฟิท เวนเจอร์ส
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บ้านไร่เตชะอุบล
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คันทรี่ กรุ๊ป
2547 - 2556 กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป

อายุ (ปี) 64
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557)
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งต้ังเม่ือ 24 มิถุนายน 2557)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
• กรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน
 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเซนทราเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program  • หลักสูตร DCP Program
• หลักสูตร Role of the Chairman Program • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยา
• Securitization โดย Fannie Mae of USA    การตลาดทุนรุ่นท่ี 11
• Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) 

การอบรมในปี 2558 
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
  บริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
  สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  และกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
  ประเภทธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม
2547 - 2553 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปริญสิริ
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง  
2553 - 2555 กรรมการ ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง
   และอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - 2555 กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์  
   คันทร่ี กรุ๊ป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ
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รายงานประจำาป 2558

อายุ (ปี)  32
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
• กรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
 มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program 

การอบรมในปี 2558   ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  4.97 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
• เป็นบุตรของ นายสดาวุธ เตชะอุบล

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
  ประเภทธุรกิจ ทรัพยากร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และ กรรมการการลงทุน
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ
  บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  บจก. ซินเสียนเยอะเป้า

อายุ (ปี) 63
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งต้ังเม่ือ 24 มิถุนายน 2557)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
• ประธานกรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 (นโยบายสาธารณะ และการวางแผน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตย   
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10 (ปปร. 10)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครองระดับสูง   
 วิทยาลัยการยุติธรรมการปกครอง ศาลปกครอง
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการ บริหารเมืองระดับสูง
 สถาบันเพื่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร

ประวตักิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program
• หลักสูตร DCP Program

การอบรมในปี 2558    ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
  และประธานกรรมการการลงทุน
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
  ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช่ัน ประเทศไทย
  ประเภทธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการการลงทุน
  บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

นายสมคาด สืบตระกูล
กรรมการ

นายทอมมี่ เตชะอุบล
กรรมการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

อายุ (ปี)  80
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ  (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)

• กรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ประวติัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program

การอบรมในปี 2558    ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการด้านการกำากับ
  ดูแลกิจการที่ดี บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ยูเนี่ยนพัทยาพร็อพเพอร์ตี้ 
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  และรองประธานกรรมการ 
  บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน  
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บจก. ยูเนียนเพาเวอร์พรอพเพอร์ตี้ 
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

อายุ (ปี) 57
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
• กรรมการตรวจสอบ (แต่งต้ังเม่ือ 24 มิถุนายน 2557)
• ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program
• หลักสูตร DCP Program 
• Audit Committee Program
• Financial Statements for Directors
• Role of the Compensation Committee

การอบรมในปี 2558
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
   และ ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
   บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์
   ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง
ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. ฟูสินอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำารวจภูธรภาค 4
   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
   ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2555 - 2556 รองผู้บัญชาการ สำานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการตำารวจ
2554 - 2556 ที่ปรึกษากฎหมาย และการบริหาร บมจ. ปอแก้ว วิศวกรรม
2554 - 2556 กรรมการ บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
2554 - 2555 รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำารวจภูธรภาค 8
   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
2553 - 2554 รองผู้บัญชาการ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
   และผู้บังคับบัญชาตำารวจภูธรภาค 1
   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
2552 - 2553 รองผู้บัญชาการ สำานักงบประมาณและการเงิน
   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

นายเดช นำาศิริกุล
กรรมการอิสระ

พลตำารวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี
กรรมการอิสระ
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รายงานประจำาป 2558

อายุ (ปี) 76
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
• ประกาศนียบัตรผู้บริหาร ระดับสูง
 ด้านการบริหารพัฒนาเมือง รุ่นที่ 3
• ประกาศนียบัตร Asian Disaster
 Preparedness Center (ADPC)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DAP Program 

การอบรมในปี 2558    ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  บมจ. แกรนด์คาแนล แลนด์
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. วนชัย กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

อายุ (ปี) 36
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
• กรรมการตรวจสอบ (แต่งต้ังเม่ือ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ เคลล็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• CFA level III (2009)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

การอบรมในปี 2558
• หลักสูตร  DAP Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง

ปัจจุบันไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ

2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

นายปิตินันท์  มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระ

นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
กรรมการอิสระ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

อายุ (ปี) 34
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 28 สิงหาคม 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์นัยสเตต ลองบีช
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

การอบรมในปี 2558
• หลักสูตร  DAP Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
  ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

อายุ (ปี) 36
สัญชาต ิ ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
 (ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

การอบรมในปี 2558
• หลักสูตร  DAP Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบันไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ
2557 - 2558 กรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการลงทุน 1
  บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ

นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ
กรรมการ
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รายงานประจำาป 2558

รายละเอียดผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

อายุ (ปี) 35
สัญชาต ิ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท
 (มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก ด้านการเงิน
 University of Essex, United Kingdom

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
   ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2554 - 2557 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็มเอฟซี แอดไวเซอรี่
   ประเภทธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษา

อายุ (ปี)  37
สัญชาต ิ  ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท
 (มีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2551 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส บมจ. เอ็มเอฟซี แอทเซทแมเนจเม้นท์
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

นายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์
ผู้บริหาร

นายกวีวัฒน์ โพธานันท์
ผู้บริหาร

อายุ (ปี)  34
สัญชาต ิ  ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์ขององค์กรของบริษัท
 (มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
   ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซัมซุง อิเลคทริค (ประเทศไทย)
   ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี

อายุ (ปี)  28
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท
 (มีผลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท ด้านการเงิน
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2557 - 2558 ผู้อำานวยการ ธนาคารซีไอเอ็มบี
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2553 - 2557 ผู้อำานวยการ ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
  

นายอรรณพ เกษตระทัต
ผู้บริหาร

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
ผู้บริหาร
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

อายุ (ปี) 42
สัญชาต ิ ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำากับดูแล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2557 - 2558 ผู้อำานวยการ บล. คันทรี่ กรุ๊ป 
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2553 - 2557 ผู้บริหารระดับ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

อายุ (ปี)  45
สัญชาต ิ  ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
• บัญชีมหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2558 รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2554 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
  บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
  

อายุ (ปี)  43
สัญชาต ิ  ไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

ประวติัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)
• ปี 2558  เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
  (เข้าดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2558)  
2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
  บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 
2554 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
  บจก. เวีย การ์ด (ประเทศไทย)  
2546 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  
  บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย) 

อำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1 ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ 
 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
 กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ 

2 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 

 และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ   

3 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการ 
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท     

4 จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้เปน็ไปตามกฎหมาย 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี    

5 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง 

 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

6 จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

7 ดำาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำาหนด    

8 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่ 
 กฎหมายกำาหนด     

9 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อ 

 หน่วยงานที่กำากับดูแล      

10 ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำากับดูแล 

11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์
ผู้บริหาร

นางธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์
เลขานุการบริษัท

นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ
ผู้บริหาร



•
ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต ที่ยังไม่มีผู้ลงทุนเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยง 
ให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนให้มากที่สุด

•
เน้นเครือข่ายที่มั่นคง และกว้างขวางทั่วโลก ตั้งแต่ผู้จัดการกองทุน

ตลอดจนนักธุรกิจแนวหน้า และผู้นำาประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

•
บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการลงทุนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

•
บริหารการลงทุนแบบไม่หยุดนิ่ง เพื่อการเจริญเติบโต

และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ อย่างสม�เสมอ

•
ความสามารถในการวิเคราะห์แบบเป็นเอกลักษณ์ ทำาให้สามารถลงทุน

ในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำาของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจที่
หลากหลาย และมีศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ว และยั่งยืนแห่งหนึ่งในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำาเร็จจากรากฐานที่มั่นคง และแข็งแกร่ง
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บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำา
ของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจที่

หลากหลายและมีศักยภาพการเติบโต
อย่างรวดเร็วและยั่งยืนแห่งหนึ่งในประเทศไทย



สรุปข้อมูลทางการเงิน
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รายงานประจำาปี 2558

งบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บัญชีทางการเงินที่สำาคัญ  
สินทรัพย์รวม 6,928.88 5,757.17

หนี้สินรวม 1,089.46 2,269.67

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,839.42 3,487.49

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว 4,336.77 2,566.23

รายได้รวม 1,185.88 1,600.34

กำาไรสุทธิ 60.72 384.05

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.0166 0.1470

ค่าสถิติสำาคัญ ณ วันที่  
ราคาล่าสุด (บาท) 1.25 N/A

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,420.96 N/A

P/E (เท่า) 14.38 N/A

P/BV (เท่า) 0.94 N/A

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.35 N/A

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) N/A N/A



อัตราส่วนทางการเงิน
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

2558 2557 2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
อัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 89.46 90.24 89.32 

อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ  5.12   24.00   16.67 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  1.30   11.19   10.69

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 11.68  15.55   23.73 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ  0.96   7.31   6.75 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า  0.19   0.30   0.41 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโนยบายทางการเงิน
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ เท่า  *   *   * 

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ เท่า  *   *   * 

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ  42.11   39.95   37.70 

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ  78.41  75.66   67.55 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  0.19   0.65   0.41 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  -     -     82.62 

อัตราส่วนอื่น
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์   55.41  25.98   17.34 

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย   216.39   88.00   242.05 

ข้อมูลต่อหุ้น
กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท  0.0166   0.1470   0.1380 

เงินปันผลต่อหุ้น บาท  -     -     0.11 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท  1.35   1.36   1.30 

อัตราการเจริญเติบโต
สินทรัพย์รวม ร้อยละ  20.35   21.25   (13.11)

หนี้สินรวม ร้อยละ  (52.00)  65.61   (42.66)

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ ร้อยละ  (11.55)  (33.87)  27.06 

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ร้อยละ  (5.52)  (29.26)  19.92 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ  (84.19)  11.38   32.42

* ไม่สามารถคำานวนได้ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีเงินกู้ยืม



รายงานประจำาปี 2558

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) หรือ CGH เป็นกลุ่มบริษัท
ลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเน้นการ
ลงทุนระยะยาวในธุรกิจหลากหลายประเภท จุดเด่นของเรา คือ การเข้า
บริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีศักยภาพ เพื่อถือครองกิจการท่ีมี
รากฐานมั่งคง จากนั้น ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยอาศัยความ
เชีย่วชาญดา้นการบรหิารของทมีงานในบรษัิทฯ และความได้เปรยีบรวมกัน
ของบริษัทในเครือทั้งหมด

78.41%

11.68%55.41%
ผลตอบแทนจากการลงทุน

สินทรัพย์ก่อรายไดต่อ
สินทรัพย์รวม

จ�ดเดนที่สําคัญ
ของกลุมบร�ษัท
ในป 2558

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

บร�ษัท คันทร�่ กรุป โฮลดิ�งส จํากัด (มหาชน) (CGH)



บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

42.11%

0.19 เท่า 0

สินทรัพย์สภาพคล่องต่อ
สินทรัพย์รวม

หนี้สินต่อส่วนของผูถือหุน เงินกูระยะยาว

“
ปรับโครงสรางเง�นทุนและธุรกิจ

เพื่อเตร�ยมพรอม สําหรับโอกาสใหมๆ ในการลงทุน
”
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บร�ษัท หลักทรัพย คันทร�่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CGS)

บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ CGS เป็นบริษัท
หลักทรัพย์ ช้ันนำาในประเทศไทย มีสาขาย่อยให้บริการครอบคลุม
ท่ัวประเทศ นอกจากน้ียังดำาเนินธุรกิจด้านการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์,
การเป็นท่ีปรกึษาดา้นการลงทุน การยมืและให้ยืมหลักทรพัย์ ใบสำาคญัแสดง
สิทธิอนุพันธ์ การลงทุนส่วนบุคคล รวมถงึการเปน็ตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำาของประเทศไทย

จ�ดเดนที่สําคัญ
ของกลุมบร�ษัท
ในป 2558

65.11%

20.26%26.07%

สินทรัพย์ก่อรายไดต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน



“ 45 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ”

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

42.99% 216.39%

0.36 เท่า

สินทรัพย์สภาพคล่องต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

หนี้สินต่อส่วนของผูถือหุน กำาไรขั้นตน
89.40%
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บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) หรือ MFC เป็นบริษัท
จัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อต้ังโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันท่ี 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันี้ ถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพ�ยงบริษัท
เดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�ดเดนที่สําคัญ
ของกลุมบร�ษัท
ในป 2558

บร�ษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (MFC)

1,518.19ลบ. 890.46ลบ.

รางวัลพ�เศษ
บร�ษัทจัดการกองทุน
ท่ีมีระบบงานดีเดน
กองทุนรวม

สินทรัพย์รวม

กองทุนรวมหุนระยะยาว
รางวัลกองทุนยอดเย่ียม
แหงป 2558

รายไดรวม



บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

บรษัิท ผาแดงอนิดสัทร ีจำากัด (มหาชน) หรอื PDI เปน็บรษิทัเหมืองแรสั่งกะสีและถลุงแร่
สังกะสีอนัดับต้นของประเทศไทย มกีำาลังการผลิตสังกะสแีละอลัลอยรวมกัน 110,000 
เมตริกตัน ปัจจุบันมีเหมืองสังกะสีอยู่ท่ีอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโรงย่างแร่ท่ี
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังมีโรงถลุงแร่ที่จังหวัดตากด้วย

1,2010.43 เท่า
(ต�สุดในรอบ 5 ปี) เงินสดสุทธิ
หนี้สินต่อส่วนของผูถือหุน

เหมืองที่แม่สอด ไดรับรางวัล
Exellence of the King of 
Thailand Vetiver Awards 
&
Green Mining
Continuous Award

ลานบาท

บร�ษัท ผาแดงอินดัสทร� จํากัด (มหาชน) (PDI)





นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ CGH) 

จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก 

(Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเงิน ปัจจุบัน 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 7,015,571,370 บาท และทุนชำาระแล้ว 

4,336,768,278  บาท โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกิจการ

แล้ว บริษัทฯ มีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัท

หลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ CGS)  เป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท

แกน อกีท้ังมบีรษิทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากดั (มหาชน) 

(MFC) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) (PDI) และบริษัท 

คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (CGD) เป็นบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2517 โดยเป็นสมาชิกหมายเลข 3 ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติ

ให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี  2534 ต่อ

มาในปี 2552 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท 

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)"

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

2557 ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง

กิจการ โดยภายใต้แผนการปรับกิจการ บริษัทฯ ได้ทำาคำาเสนอ 

ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยแลกหลักทรัพย์ 

ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ของบรษิทัฯ โดยหลงัจากบรษิทัฯ ทำาคำาเสนอซือ้เปน็ผลสำาเรจ็ บรษิทัฯ  

ไดก้ลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษัทหลักทรัพยฯ์ และหุน้ของบรษิทั

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

1)  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำาของประเทศ ซึ่งเป็น

บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีศักยภาพการเติบโต

อย่างรวดเร็วและยั่งยืนแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 พันธกิจ
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ความเจริญ

กา้วหนา้แบบยัง่ยืนใหก้บัผู้ถอืหุน้ โดยมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างความสำาเรจ็

จากรากฐานที่มั่นคง และแข็งแกร่ง

• ลงทุนในพื้นท่ี และตลาดเกิดใหม่ที่มาพร้อมโอกาสใหม่ๆ 

ที่ยังไม่มีคนเข้าไปถึง นอกจากนี้ยังกระจายการลงทุนให้

ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท เพ่ือลดความเสี่ยงให้

เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนให้มาก

ที่สุด

• เน้นเครือข่ายที่มั่นคง และกว้างขวางทั่วโลก ตั้งแต่ผู้จัดการ 

กองทุน ตลอดจนผูน้ำารฐับาล และนกัธรุกจิแนวหน้า เพือ่สรา้ง 

ความได้เปรียบ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

• บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการลงทุนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

• บริหารการลงทุนแบบไม่หยุดนิ่ง เพ่ือการเจริญเติบโต และ

สร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ อย่างสม�เสมอ

• ความสามารถในการวิเคราะห์แบบเป็นเอกลักษณ์ ทำาให้

สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนสูง 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

 เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้นำาในธุรกิจโฮลดิ้งในประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นการ

สร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ มีบุคลากร

ที่มีศักยภาพในการดำาเนินงาน ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญ

ในหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถบริหารการลงทุนในธุรกิจท่ี

หลากหลาย เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีมั่นคง อีกทั้งยังมีบริษัทใน

เครือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ หลายประเภท 

และมีสภาพคล่องสูง เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

บริหารการลงทุน และพลังงาน ซึ่งทำาให้ บริษัทฯ มีโอกาส 

ในการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย

 เพื่อก้าวสู้ความเป็นผู้นำาในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการ

สร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลกำาไรให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งแสวงหา

ช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ โดยการขยายการลงทุนใน

ธุรกิจต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำาไรในระดับ

ความเส่ียงที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างการเติบโต 

อย่างยั่งยืน



26

รายงานประจำาป 2558

กลยุทธ์ในการดำาเนินการ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำาเนินการโดยการลงทุนทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว ในการลงทุนระยะสั้นเน้นกลุ่มธุรกิจที่สร้าง

รายได้สูง ในขณะเดียวกันการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่จะ

เน้นกลุ่มบริษัทท่ีมีรายได้ม่ันคง ท้ังน้ีเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ

เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยการลงทุนทั้งสองแบบอยู่

ภายใตก้ารบรหิารงานทีย่ดึการใชป้ระโยชนส์นิทรัพยท์ีมี่อยู่แล้วให้

เต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ การแสวงหาโครงการใหม่ในฐาน

ธุรกิจเดมิของบรษิทัฯ รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพภายในองคก์ร

ให้พรอ้มขบัเคลือ่นกลยทุธธ์รุกจิขององคก์รใหป้ระสบความสำาเรจ็

ตามเป้าหมายที่วางไว้

ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย

ให้ความสำาคัญกับการให้บริการ พร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีความคล่อง

ตัวในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาก

ขึ้นรวมถึงการพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยหลักทรัพย์ของ 

บรษิทัฯ แก่ลกูคา้ ในสภาวะการแขง่ขนัในธรุกจิหลกัทรัพยม์คีวาม

ปี พัฒนาการที่สำาคัญ

รุนแรงมากขึ้น รวมถึงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่า

ธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ และสามารถรักษาฐานรายได้ของ 

บรษิทัฯ ใหม้เีสถยีรภาพ รวมทัง้การสรา้งรายไดเ้พิม่เติมในสภาวะ

ทีม่กีารแขง่ขนัรนุแรงในธรุกจิหลักทรพัย์ บรษิทัฯ มแีผนงานขยาย

ธุรกรรมการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการ

ขยายฐานรายได้นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ การทำาธุรกรรมด้าน

ตราสารหนี้ การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

การทำาธรุกรรมดา้นกองทุนสว่นบุคคล รวมถงึการเนน้การบรหิาร

จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำาเนิน

งานเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับรายได้และผลกำาไรให้ดี

อย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมั่นคง

2)  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

• ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ จากจำานวน 3,149.55 ล้านบาท ให้คงเหลือ 2,330.81 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่

ยังไม่ได้จำาหน่ายจำานวน 818.74 ล้านหุ้น

• เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากจำานวน 2,330.81 ล้านบาท เป็น 3,189.79 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 858.98 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

• จดทะเบียนเพิ่มทุนจดชำาระแล้ว จากจำานวน 2,330.81 ล้านบาท เป็น 2,589.74 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

• แตง่ตัง้นางสาวสุดธดิา จริะพฒันส์กลุ และนายชนะชยั จลุจริาภรณ ์เปน็ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร แทน ดร.ประสทิธิ ์ศรสีวุรรณ 

ที่ลาออกไป โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

• แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เป็นกรรมการ (ไม่มีอำานาจในการจัดการ) แทน ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ลาออกไป 

โดยมีผลนับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

• แต่งตั้งนายทอมมี่ เตชะอุบล เป็นกรรมการ (มีอำานาจในการจัดการ) โดยมีผลนับแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

2556
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ปี พัฒนาการที่สำาคัญ

• จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ “บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การประกอบธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 

หลักทรัพย์ฯ

• แต่งตั้งนายทอมมี่ เตชะอุบล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 

8 มกราคม 2558

• ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำานวนไม่เกิน 863.25 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

• ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 จำานวนไม่เกิน 427.70 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือ 

หุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

• แต่งตั้งนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการ (ไม่มีอำานาจในการจัดการ) แทนนางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ ที่ลาออกไป 

โดยมีผลนับแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

• จดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วจาก จำานวน 2,566.23 ล้านบาท เป็น 4,336.77 ล้านบาท ตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท

• ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) รวมเป็นร้อยละ 20.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 

มีผลให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม

2558

2557

3)  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
99.30% 24.92% 20.69%
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รายงานประจำาป 2558

บริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2517 โดยเป็นสมาชิก

หมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นสามัญของบริษัทหลัก

ทรพัยฯ์ ไดร้บัอนมุตัใิหเ้ปน็หลกัทรพัยร์บัอนญุาตในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในปี  2534 ต่อมาในปี 2552 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ

เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)"

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดย

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แทน ด้วยทุนจดทะเบียน 2,589,743,484 บาท และ

หลังจากบริษัทฯ ทำาคำาเสนอซื้อเป็นผลสำาเร็จ บริษัทฯ ได้กลาย

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยถือหุ้นท้ังหมด 

ร้อยละ 99.30 ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ โดย

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ 8 ประเภท 

ดังต่อไปนี้

• การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

• การค้าหลักทรัพย์

• การจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

• การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

• การจัดการกองทุนรวม

• การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

• กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

• การจัดการเงินร่วมทุน

นอกจากนั้น ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบ

จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สำานักงาน ก.ล.ต.) อีกด้วย

นโยบายการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำาหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำาปี 2558 

แบ่งการดำาเนินงานออกเป็นดังนี้

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านการลงทุน และมี

บริษัทแกนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจดัง

ต่อไปนี้

• ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

• จัดหาเงินทุน เพื่อดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

• ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้อง และ 

ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ 

• ให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ แก่บริษัทในกลุ่ม

โดยบริษัทฯ จะใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจากบริษัทหลัก

ทรัพย์ฯ (Outsourcing) เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ท่ีมีอยู่ของบรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี 

โดยบริษทัหลกัทรพัย์ฯ จะใหค้ำาแนะนำาและบริการสนบัสนนุแกบ่รษิทัฯ 

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำากัดเฉพาะการให้คำาแนะนำาและบริการสนับสนุนให้

ด้านต่างๆ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

• การให้บริการในด้านการเงินและบัญชี

• การให้บริการในด้านการบริหารความเสี่ยง

• การให้บริการในด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

• การให้บริการด้านธุรการและการจัดซื้อ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือควบคุมนโยบาย

การลงทุนและนโยบายการควบคุมและกำากับดูแลกิจการหรือธุรกิจที่

บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับ

ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมของบริษัทฯ จะดำาเนินงานรับผิดชอบภายใต้นโยบายและ

หลักเกณฑ์การดำาเนินธุรกิจที่กำาหนดโดยบริษัทฯ 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

สถานที่ตั้ง : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000187

โทรศัพท์ : 0-2256-7999

โทรสาร : 0-2256-7888

เว็ปไซต์ : www.cgholdings.co.th

ทุนจดทะเบียน : 7,015,571,370 บาท 

ทุนชำาระแล้ว : 4,336,768,278 บาท

แบ่งออกเป็น : หุ้นสามัญ  4,336,768,278 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

สถานที่ตั้ง : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000572

โทรศัพท์ : 0-2205-7000

โทรสาร : 0-2205-7171

เว็ปไซต์ : www.cgsec.co.th

ทุนจดทะเบียน : 2,589,743,484 บาท

ทุนชำาระแล้ว : 2,589,743,484 บาท  

แบ่งออกเป็น : หุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน)

สถานที่ตั้ง : 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

  เขตคลองเตย กทม. 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

โทรศัพท์ : 0-2649-2000

โทรสาร : 0-2649-2100

เว็ปไซต์ : www.mfcfund.com

ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บาท

ทุนชำาระแล้ว : 120,436,875 บาท  

แบ่งออกเป็น : หุ้นสามัญ 120,436,875 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ชื่อบริษัท : บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)

สถานที่ตั้ง : 191/18-25 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กทม. 10110

ประเภทธุรกิจ : ทรัพยากร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000467

โทรศัพท์ : 0-2695-9499

โทรสาร : 0-2695-9495

เว็ปไซต์ : www.padaeng.com

ทุนจดทะเบียน : 2,260,000,000 บาท

ทุนชำาระแล้ว : 2,260,000,000 บาท  

แบ่งออกเป็น : หุ้นสามัญ 226,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ชั้น 4,7 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย

  เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2800

  โทรสาร 0-2359-1259

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชี : นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301          

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 

  183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวาเขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศัพท์ 0-2676-5700  โทรสาร 0-2676-5757

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ : ไม่มี

ภายใต้สัญญาการจัดการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ความสำาเร็จของ CGH ในปี 2558

ประสบความสำาเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากจำานวน 4,022 ล้านบาท เป็นจำานวน 7,016 ล้านบาท

01

ปรับโครงสร้าง CGS เป็น บริษัทโฮลดิ้ง

03

เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน MFC และ PDI

04

เตรียมขยายพื้นที่สำานักงานใหม่ 

05

ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 
จำานวน 855,408,275 หน่วย และ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำานวน 361,367,269 หน่วย

02
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก 

(Holdings Company) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทย่อยและประกอบธุรกิจ

หลัก โดยธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้

1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ท้ังประเภทตราสาร

ทุนและตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าในระยะสั้น และ 

เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยจัดให้มีคณะกรรมการการลงทุน

ทำาหน้าท่ีกำาหนดแนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ลงทุนที่ชัดเจนซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการกำาหนดวงเงิน และ

แผนกลยุทธ์

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ

- ค่านายหน้า

- ค่าธรรมเนียมและบริการ

- กำาไรจากเงินลงทุน

- ดอกเบี้ยและเงินปันผล

2. ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

3. รายได้อื่น*

ร�ยได้รวม

รายได
2558

ลานบาท ลานบาท ลานบาทรอยละของ
รายไดรวม

รอยละของ
รายไดรวม

รอยละของ
รายไดรวม

2557 2556

หลังการปรับโครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ�งส์ 
จำากัด และบริษัทย่อย

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเสียของบริษัท
หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุป จำากัด 

(มหาชน)

ก่อนการปรับ
โครงสรางกิจการ

867.15

60.64

110.74

63.17

18.39

65.80

1,185.88

73.12

5.11

9.33

5.33

1.55

5.55

100.00

1,024.70

61.72

99.04

68.29

60.41

286.21

1,600.37

64.03

3.86

6.19

4.27

3.77

17.88

100.00

1,695.68

39.59

66.15

90.96

86.42

90.03

2,068.84

81.96

1.91

3.20

4.40

4.18

4.35

100.00

1)  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หมายเหตุ: *รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และกำาไรจากตราสารอนุพันธ์

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 3 ดำาเนินธุรกิจให้บริการ

เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นตัวแทนซึ่งทำาหน้าที่เป็นนาย

หน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทนุ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยมสีำานกังานสาขาทีใ่ห้

บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค รวม 45 สาขา 

มทีมีงานดา้นการตลาด และดา้นวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ทีม่คุีณภาพและ

มีประสบการณ์ พร้อมให้คำาปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน

และปัจจัยทางเทคนิค

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถส่งคำาส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต บทวิเคราะห์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ สำาหรับนักลงทุน 
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่านทางแอพลิเคชั่น ด้วย

โทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิการ IOS และAndriod เพื่อความสะดวก

รวดเร็วต่อการตัดสินใจการลงทุน  นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ผ่านบริษัท 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชี

ท่ีวางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า เพื่อการชำาระราคาเต็ม

จำานวน (Cash Balance) และบัญชีมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ 

(Credit Balance) 

นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลัก

ทรัพย์ให้ลูกค้า

บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ไดมี้การกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัความเหมาะสมใน

การรับลูกค้า และพิจารณาวงเงินให้กับลูกค้าแต่ละรายตามความ

เหมาะสมของฐานะทางการเงนิ เพือ่ประเมินการบริการทีจ่ะนำาเสนอแก่

ลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกัน

ความเสี่ยงในการทำาธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดก้ำาหนดหลักเกณฑก์ารเปดิบญัช ีการ

พิจารณาอนุมตัวิงเงนิ และการตรวจสอบ เพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้กำาหนดให้ผู้แนะนำาการลงทุน

อำานาจอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดผู้มีอำานาจอนุมัติการเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพ่ือให้การพิจารณามีความถูกต้องเหมาะสม

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตารางต่อไปนี้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีบัญชีลูกค้า จำานวน 67,565 บัญชี 

โดยเป็นบัญชีที่มีการซื้อขาย (Active)1 อยู่ทั้งสิ้น 21,329 บัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11,777,210.10 10,193,179.07 9,997,371.75

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 553,458.69 946,111.84 768,097.75

มูลค่�ก�รซื้อข�ยของบริษัทหลักทรัพย์ฯ 1,070,610.18 632,781.88 539,076.30

ส่วนแบ่งตล�ด (ร้อยละ) 4.97 3.11 2.76

ไม่เกิน 2 ล้านบาท ผู้จัดการสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารสูงสุดของสาขา หรือสูงกว่า

ไม่เกิน 20 ล้านบาท ผู้บริหารสูงสุดสายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า

ไม่เกิน 30 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า

ไม่เกิน 150 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสูงกว่า

150 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริหาร

มูลค่าการซื้อขาย

วงเงินอนุมัติ

2558

ผูมีอำานาจอนุมัติ

25572556

หน่วย : ล้านบาท

ผู้ซึ่งดูแลลูกค้า มีหน้าที่ต้องทำาความรู้จักลูกค้าและประเมินก่อนการ

นำาเสนอบรกิาร เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์การลงทนุ ฐานะการเงนิ

ขอ้จำากดัของลกูค้าทัง้ในดา้นการลงทนุ เงือ่นไข และรปูแบบการลงทนุ

ทั้งนี้ ได้ให้ความสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการรับลูกค้าและ

อนุมัติวงเงินโดยมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการเตรียมการสำาหรับ

นโยบายเพือ่รองรบัมาตรการการปอ้งกนัการใชธ้รุกรรมหลกัทรพัย์เป็น

ช่องทางในการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ซึ่งเป็นมาตรการสำาคัญ เพ่ือรองรับนโยบายหลักของการกำากับดูแล

สถาบันการเงินของทางการ ในการพิจารณาการรับลูกค้า

1  บัญชีที่มีการซื้อขาย (Active) หมายถึงบัญชีที่มีการซื้อขายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
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3. ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัใบอนญุาตจากสำานกังาน ก.ล.ต. ใหป้ระกอบ

ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า โดยเริ่มทำาการซื้อขาย

ในวันที่ 22 กันยายน  2551 ในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริการรับส่งคำาสั่งซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า ผ่านทางผู้แนะนำาการลงทุน และได้พัฒนาระบบให้

สามารถรองรับคำาสั่งซื้อขาย ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การรับคำาสั่งซื้อ

ขายผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้แนะนำาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ 

ในทุกสาขาท่ัวประเทศ ผ่านระบบอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค และอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่อื่นๆ   

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีส่วนแบ่งการ

ตลาดเป็นร้อยละ 1.49 ซ่ึงสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีส่วนแบ่งการตลาด

โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.26 

นอกจากนี้ ปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง

 A  50

 B  60

 C  70

 F  100

 N  0

กลุ่มลูกคา อัตรามาร์จิ�น (รอยละ)

คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัท

หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

1. กรรมการบริหาร 1 ท่าน

2. ผู้บริหารสูงสุดของสายตราสารทุน 2 ท่าน

3. ผู้บริหารสูงสุดของสายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 1 ท่าน

4. ผู้บริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน

การอนมัุตขิองคณะกรรมการพจิารณาวงเงนิใหถ้อืเป็นมต ิเม่ือกรรมการ

มีการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นโยบายการกำาหนด มาร์จิ้น ของหลักทรัพย์

นโยบายการกำาหนดอัตรามาร์จิ้น ของหลักทรัพย์ โดยจะกำาหนดราย

ชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบ

การดี และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการ

ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อพร้อมอัตรามาร์จิ้น เริ่มต้น

ของแต่ละหลักทรัพย์ ตามช่องทางการสื่อสารของบริษัท โดยเป็นไป

ตามกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทำา

หน้าที่พิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น เพื่อให้

ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินให้กู้ยืมในบัญชีมาร์จิ้น ในระบบ

เครดติบาลา๊นซ ์คณะกรรมการดงักลา่วประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร

1 ทา่น ผูบ้รหิารสงูสดุสายธรุกจิตราสารทนุ  2 ทา่น ผูบ้รหิารสงูสุดสาย

บริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 1 

ทา่น และผู้บรหิารสงูสดุของฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 1 ทา่น ใหถ้อืเปน็

มต ิเมือ่กรรมการลงมติเห็นชอบรว่มกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 6 ของกรรมการ

ดังกล่าวและจะทำาการทบทวนอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นอย่างน้อยไตรมาส

ละ 1 ครั้ง หรือพิจารณาเป็นกรณีให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำาหนดอัตรา มาร์จิ้น

เริ่มต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

หมายเหตุ : - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จัดเป็นหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ และนำามาเป็นหลักประกันได้ (Marginable Securities) ตามอัตราในตารางข้างต้น
 - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม N จัดเป็นหุ้นที่ไม่ให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น และไม่รับเป็นหลักประกัน (Non - Marginable Securities)

ต่อเน่ือง ทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาด 

TFEX ภายในบริษัทให้แก่เจ้าหน้าท่ีการตลาด พร้อมทั้งจัดสัมมนา

อบรมให้ลูกค้าและร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมความรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและจัดสัมมนาที่บริษัทฯ และอาคารตลาด

หลักทรัพย์ฯ ให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี

ในป ี2559 บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ มเีปา้หมายในการเพิม่สว่นแบง่การตลาด

สำาหรับธุรกิจตราสารอนุพันธ์เป็นร้อยละ 2 จึงมีแผนงานในการขยาย

ฐานลูกค้ารายย่อยทั่วไปให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มปริมาณของผู้แนะนำาการ

ลงทุนตราสารอนพุนัธ ์ใหม้ากขึน้ตามลำาดบั เพือ่รองรบัการเตบิโตของ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพิ่ม

ส่วนแบ่งการตลาด ในปี 2559 และปีต่อไป

4. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการ

ลงทุนจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในการให้คำาแนะนำาที่เหมาะสมกับลูกค้า
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เก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยมีลักษณะช้ีให้เห็นถึงคุณค่า

หรือความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ โดยประเมิน

จากวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ

เส่ียง ประสบการณ์การลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน 

ความต้องการและข้อจำากัดในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้า

ยอมรับได้ และดำาเนินการจัดทำาข้อมูลให้บริการคำาแนะนำาการลงทุน

แก่ลูกค้าต่อไป

5. ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในผู้นำาให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจที่

เปน็ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง โดยมีทมีงานทีมี่ประสบการณแ์ละเชีย่วชาญ 

ทำาให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในบริการจากลูกค้าเป็น

อย่างดี

 5.1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มจัดตั้งสายงานวาณิชธนกิจ ตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา โดยได้เข้าเป็นสมาชิกกับชมรมวาณิช

ธนกิจเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 และได้รับความเห็นชอบใน

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินจากสำานักงาน ก.ล.ต. ต้ังแต่วันที่ 

21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ปัจจุบัน มีทีมวาณิช 

ธนกจิทีม่คีวามสามารถ มีประสบการณ์ทีค่รอบคลมุงานดา้นวานชิ

ธนกิจทั้งหมด และพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก 

ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

การให้บรกิารงานทีป่รึกษาทางการเงนิครอบคลมุการใหค้ำาปรกึษา

ดา้นตา่งๆ แกบ่ริษัทท่ัวไป อกีทัง้ใหค้วามสำาคญัในดา้นการบรกิาร

และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�เสมอ พร้อม

ทั้งการให้คำาแนะนำาอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า งานที่บริษัทให้บริการอยู่

สามารถจำาแนกได้พอสังเขป ดังนี้

• การเปน็ทีป่รกึษาในการนำาหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนใน 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การเปน็ทีป่รกึษาในการออกตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

 ผ่านตลาดเงินและตลาดทุน

• การเป็นที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการทั้งในและ 

 ต่างประเทศ

• การ เป็น ท่ีป รึกษาในการประ เ มิน มูล ค่ากิ จการ 

 การปรับปรุงโครงสร้างทุนและโครงสร้างทางการเงิน

• การเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาผู้ร่วมทุน

• การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็น 

 ต่างๆ 

• งานด้านวาณิชธนกิจอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการ 

 ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

5.2 บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในผู้นำาให้บริการ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัยใ์นการประกอบธรุกจิดงักลา่ว

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจาก

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าไปร่วมกับสถาบัน

การเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นในการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ 

ซึง่อาจเปน็ทัง้ผูจ้ดัการการจดัจำาหนา่ยและรบัประกนัการจำาหนา่ย 

(Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดจำาหน่ายและรับประกันการ

จำาหน่าย (Co-Underwriter)

6. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถ

ประกอบธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรพัยไ์ดเ้มือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 

2553 โดยลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถที่จะนำาหลักทรัพย์

ที่ปลอดภาระ มาให้ยืมได้ทั้งพอร์ตการลงทุน ลูกค้าจะได้รับรายได้

จากค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ในส่วนของลูกค้าท่ีทำาการ

ขอยืมหลักทรัพย์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์ โดย

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายขั้นตอนธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลัก

ทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า

ทำาการขายชอร์ต โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นหลัก

ทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ตได้ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ 

ใน SET100 และ ETF

2. ในปัจจุบัน การขายชอร์ตสามารถกระทำาผ่านบัญชีเงินสด 

เท่านั้น โดยในอนาคตจะสามารถทำาการขายชอร์ตได้เพิ่มใน

บัญชีแคชบาลานซ์ และเครดิตบาล๊านซ์ 

3. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัท 

หลักทรัพย์ฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์

จากบริษัทหลักทรัพย์ฯ

4. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำามาให้ยืมยังคงเป็น 

ของผู้ให้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการยืม

หลักทรัพย์และให้ยืมหลักทรัพย์ เพ่ือการขายชอร์ต ซึ่งเป็นการเพิ่ม
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ทางเลือกในการลงทุนและใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

ของลกูคา้โดยเฉพาะในยามทีส่ภาวะการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มี

ความผนัผวน โดยมัน่ใจวา่ธรุกจิการเปน็ตวัแทนการยมืและใหย้มืหลกั

ทรัพย์ จะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ฯ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะเพ่ิม

มากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นในการ

พัฒนาและกำาหนดแผนงาน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการยืมและให้ยืม

หลกัทรพัย์ เพ่ืออำานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้มากยิง่ขึน้โดยกำาหนด

แผนงานสำาหรับปี 2559 ดังนี้

 1. พัฒนาระบบ เพือ่เปน็การเพิม่ทางเลอืกในการลงทนุให้แกล่กูคา้ 
 ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

 2. ขยายฐานลูกค้าทั้งรายสถาบันและรายย่อย ท่ีมีแนวโน้มสนใจ 
 จะยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น  

7. ธุรกิจตัวแทนสนันสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วย

ลงทนุของบรษิทัชัน้นำา จัดการกองทนุรวมชัน้นำา จำานวน 13 บรษิทั โดย

มกีองทนุรวมทกุประเภทมากกวา่ 200 กองทนุ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถ

เลือกสรรกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยมี 

ผู้แนะนำาการลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ พร้อมให้คำาปรึกษา และ

ให้บริการที่ดี โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำาคัญ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุทีบ่รษิทัหลัก

ทรพัย์ฯ เปน็ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทุน มดีงันี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำากัด

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำากัด

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำากัด

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด

7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 

8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด

10. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำากัด

11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำากัด

12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด

13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำากัด

8. ธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีนโยบายเพ่ิมธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ขึ้นเพื่อ

เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการลงทุนท่ีให้ 

ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต� อีกทั้งยังเลือกระยะเวลาการลงทุนได้

การซื้อขายตราสารหนี้สามารถทำาได้หลายระดับ โดยลูกค้าสามารถ

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อทำาการตกลงซื้อขายระหว่างกันเองหรือ

กับผู้ค้าตราสารหนี้ เพื่อตกลงราคาและปริมาณตราสารหนี้ที่ลุกค้า

ต้องการซื้อขาย โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะจัดทำาใบยืนยันการซื้อและ

ส่งยอดตราสารหนี้คงเหลือในบัญชีให้ทางจดหมายหรือทางอีเมล์ให้

ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับ

ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกระยะเวลาการ

ลงทุนตามที่ตนเองต้องการได้  

ความสามารถในการดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพ

คล่องสุทธิ

ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่กำาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ 

ต้องดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถดำารงอัตราส่วนดังกล่าว

คิดเป็นร้อยละ 88

3) การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นท่ีจะเป็นผู้นำาในธุรกิจโฮลดิ้งในประเทศไทย 

ที่ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท และมีสภาพคล่องสูง เพื่อ

สร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งแสวงหาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น 

การเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีความ

ชำานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ยังมี 

แผนงานมุ่งเน้นการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่มีการให้บริการที่ดีท่ีสุด

และครบวงจร รวมถึงรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีแผนงานตลาดดังนี้

• พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบการซื้อขายตราสาร

อนพุนัธใ์หม้ปีระสทิธภิาพและมเีสถยีรภาพ เพือ่รองรบัปรมิาณการ

ซือ้ขายของลูกค้าในระยะยาว และให้ลูกค้าไดร้บัความสะดวกสบาย

ในการใช้บริการ 

• พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า และให้ลูกค้าสามารถเลือกบริหารจัดการการ

ลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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• จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพในการให้คำา

แนะนำาในการลงทุน และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ปรับปรุงโครงสร้างภายใน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างเร็วที่สุด

• ออกบูธ และจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนและลูกค้า รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่การตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่อ

เนื่องตลอดทั้งปี และจัดอบรมให้ความรู้เป็นกรณีไปเมื่อตลาดหลัก

ทรพัยฯ์ มกีารออกผลติภัณฑใ์หม่ๆ  เพือ่เปน็การกระตุน้ใหน้กัลงทนุ

หน้าใหม่เกิดความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันจะ

เป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นการรักษาฐาน

ลูกค้าเดิมเอาไว้ด้วย

สภาพการแข่งขัน

นับจากที่มีการเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าเต็มรูปแบบในปี 2555

การแข่งขันของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากการปรับตัวลดลงของอัตราค่านายหน้า

การโยกย้ายของเจา้หนา้ทีผู่แ้นะนำาการลงทนุ  และการเพิม่จำานวนขึน้

ของบริษัทหลักทรัพย์ 

สัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศดังนี้

ลักษณะลูกค้า-การพึ่งพิงเจ้าหน้าที่การตลาด

ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคล

ธรรมดาทีเ่ปน็คนไทยและตา่งชาต ิสว่นลูกค้านติบุิคคลทีเ่ป็นสถาบนัมี

จำานวนไมม่าก บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มไิดพ้ึง่พงิลกูคา้รายใหญร่ายใดราย

หนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ ในอนาคตมีแผนจะมุ่งเน้นลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

มากขึ้น และมีแผนงานในการจัดต้ังธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วน

บุคคล ในปี 2559 โดยวางเป้าหมายว่าภายใน 3 ปีจะมีสัดส่วนลูกค้า

สถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 เพ่ือลดความเสี่ยง

จากการพ่ึงพารายได้จากค่านายหน้าที่ผันผวนตามบรรยากาศการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บัญชีเงินลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์ 33 21  0.10  164,158,180,425.00  662,690.00

ลูกค้าบุคคลธรรมดา - ไทย 65,306  20,764  97.35  1,012,788,071,322.74  2,286,940.00 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา - ต่างชาติ 1,419  249  1.17  5,834,073,606.65  -

ลูกค้านิติบุคคล - ไทย 154  31  0.15  5,994,384,895.71  - 

ลูกค้านิติบุคคล - ต่างชาติ 7  -    -    -    - 

ลูกค้าสถาบัน - ในประเทศ 603  264  1.24  65,520,728,623.99  -   

ลูกค้าสถาบัน - ต่างประเทศ 43  -    -    -    -   

รวม 67,565  21,329  100.00  1,254,295,438,874.09  2,949,630.00

ประเภทลูกคา

จำานวนลูกคา
ทั้งหมด ที่ยังเปิด
บัญชี ซื้อขายอยู่

จำานวน
ลูกคา

Active
(บัญชี)

มูลค่า Equity 
(บาท)

TFEX 
(สัญญา)

สัดส่วน
รอยละ

มูลค่าการซื้อขายแต่ละ
ประเภทบัญชี

อยา่งไรกต็าม จากการแข่งขนัในอตุสาหกรรมทีเ่พิม่สงูขึน้ ทำาใหบ้ริษทั

หลักทรัพย์ฯ จะต้องพยายามสร้างฐานรายได้ใหม่เพิ่มเติม โดยขยาย

ไปยงัธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร

จากธุรกิจวาณิชธนกิจ เป็นต้น

หมายเหตุ: จำานวนลูกค้า รวมที่ปิดบัญชีระหว่างปี
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ภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปิด ณ สิ้นปี 2558 ที่ระดับ 1,288.02 จุด ปรับลดลง ร้อยละ 14 

จากระดับ 1,497.67 จุด ณ สิ้นปี 2557 โดยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นในช่วง

ต้นปี โดยไปแตะระดับปิดสูงสุดที่ 1,615.89 จุด ก่อนที่จะปรับลง 

ลงต่อเนื่อง และต�สุดที่ระดับ 1,251.99 จุด มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อ

วันอยู่ที่ 41,141 ล้านบาท     

ทั้งนี้ ปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการผันผวนของการลงทุนนั้น ได้แก่

• ความกงัวลเศรษฐกจิในประเทศจะชะลอตวัมากกวา่ปทีีผ่า่นมา เชน่ 

การเบิกจ่ายงบประมาณลา่ชา้ และโครงการกอ่สร้างสาธารณปูโภค

ตา่งๆ ยังไมม่คีวามชดัเจน รวมถึง ภาวะภัยแลง้ ทีอ่าจมีผลต่อการ

บริโภคโดยรวม         

•  ความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed : Federal Reserve จะ

มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate  ทำาให้นักลงทุนเกรง

วา่จะเกดิเมด็เงนิการลงทนุในตลาดหุน้ไหลกลบัไปยังตลาดเงนิของ

สหรัฐ  ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจผันผวนหนัก     

• ความกังวลของการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนซึ่งส่วน

หนึ่งเป็นผลจากนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่

ต้องการลดบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการลงทุน และ

หันมาส่งเสริมการบริโภคมากขึ้น รวมท้ังเปลี่ยนจากการพึ่งพา

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกมาเพิ่มบทบาทของภาค

บริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นนี้ย่อมส่งผลกระ

ทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน กระทบ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้งในประเทศจีนเอง

และในภูมิภาค และสร้างความไม่แน่นอนซึ่งกระทบต่อตลาด

เงินและตลาดทุน ทำาให้นักเศรษฐศาสตร์มองว่าจีนกำาลังเผชิญ 

ภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจ โดย GDP มีแนวโน้มท่ีจะต�กว่า 7% 

ดัชนีตล�ดหลักทรัพย์ไทย 

ปิดสิ้นปี 2558 ที่ระดับ 1,288.02 จุด
ลดลง จาก ณ สิ้นปี 2557 ร้อยละ 14  
ค่าสูงสุดของดัชนีฯ (ปิด) 1,615.89 จุด 
ค่าต�สุดของดัชนีฯ (ปิด) 1,261.66 จุด
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน 41,141 ล้านบาท

จากปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีทำาให้การเคล่ือนไหวของตลาดหุ้นทั้งในครึ่ง 

ปีแรก และครี่งปีหลังจึงเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง

คร่ึงแรกของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามตลาดหุ้น

ทัว่โลกทีป่รบัตวัดขีึน้ เน่ืองจากกระแสการคาดการณม์าตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสลับซื้อ 

และสลับขายในแต่ละเดือนในช่วงคร่ึงปีแรก ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่ม

ปรับตัวลดลงต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ดัชนตีลาดหลักทรพัยฯ์ ออ่นตัวลง

จากระดับสูงสุดที่ 1,619 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์  และฟื้นตัวมาปิดที่ 

1,504 จุดในเดือนมิถุนายน โดยนักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิ 

(Net Sell) ในเดือนมิถุนายนกว่า 1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการเกิด

ความกังวลของภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีมากขึ้น เมื่อธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศตัวเลขการส่งออกที่ติดลบอย่างต่อเนื่อง 

คร่ึงหลังของปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ผันผวนรุนแรง โดยมีปัจจัย

ลบทั้งจากนอกประเทศและในประเทศ ได้แก่ 1) คาดหมายการขึ้น

ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั 2) ปญัหาการผดินดัชำาระหนีข้องกรซี  

3) ราคาน�้มนัดบิทีป่รบัตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 4) ผลดำาเนนิงานบรษิทั

จดทะเบยีนทีม่แีนวโนม้ลดลงจากปก่ีอน ฯลฯ โดยปจัจยัลบต่างๆ เหลา่นี ้

สร้างความกังวลแผ่ขยายไปสู่สินทรัพย์เส่ียงทำาให้เกิดในแรงขาย 

(Sell-Off) นำาโดยตลาดหุ้นจีน และต่อเนื่องไปยังตลาดหุ้นประเทศ

ต่างๆ พากันปรับตัวลดลงตามอย่างถ้วนหน้า

บริษัทจดทะเบียนใหม่ ในปี 2558 มีบริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนใหม่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai จำานวนรวมทั้งสิ้น 36 

บริษัท ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่มีจำานวนรวม 37 บริษัท โดยเป็นบริษัท

จดทะเบยีนใหม ่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 23 บรษิทั และใน mai 13 บรษิทั

การตลาดและการแข่งขัน
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ตารางแสดงมูลค่าซื้อ (ขาย) สุทธิ รายปี และรายเดือน  ในปี 2558 ของนักลงทุนแต่ละประเภท

ตารางสถิติตัวเลขที่สำาคัญ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งข้อมูล: BOT, SET, บริษัทหลักทรัพย์ฯ

รายปี นักลงทุน
สถาบัน

นักลงทุน
ต่างประเทศ

นักลงทุน
ต่างประเทศ

นักลงทุน
ภายใน
ประเทศ

นักลงทุน
ภายใน
ประเทศ

นักลงทุน
สถาบัน

รายเดือน
ปี 2558

บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์

บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์

2548  (51,204) (121) 118,542  (67,217) มกราคม 9,785  8,260 (4,300) (13,745)

2549   (12,757) 1,084 83,446 (71,772)  กุมภาพันธ์  (3,528)     (1,631) (6,898) 12,057 

2550       3,764      (1,601)         55,018 (57,181)  มีนาคม  (2,657)     (8,848) 2,742  8,764 

2551     45,177 924 (162,346) 116,246   เมษายน  16,437        5,724 130  (22,291)

2552     (2,303) 1,388 38,231 (37,316)  พฤษภาคม 4,366 (9,763) 3,147 2,250 

2553   (15,200) (449) 81,724 (66,075) มิถุนายน 8,259 1,010 (10,488) 1,219

2554   (29,149) 1,307 (5,119) 32,962 กรกฎาคม    9,018      (4,738)  (26,425) 22,145 

2555   (24,302) 7,256 76,388 (59,342) สิงหาคม 13,888 91 (44,301) 30,322 

2556 108,163 (1,723)     (193,911)  87,471 กันยายน 1,685 (1,566) (21,150) 21,031

2557 71,424        3,582        (36,584) (38,421) ตุลาคม (5,201) 9,179 209 (4,186)

2558 79,055 (6,418) (154,346) 81,709   พฤศจิกายน 7,920 (512) (14,483) 7,074

      ธันวาคม  19,084  (3,625)      (32,528) 17,069

GDP Growth (ณ ราคาคงที่ปี 2531) 0.1% 6.5% 2.9% 0.7% 2.8%

Market Capitalization (Btm) 8,407,696 11,831,448 11,496,765 13,856,283 12,282,754

Market Turnover (Btm) 7,040,457 7,615,637 11,777,210 10,193,179 9,997,371

การซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (SET) 28,854 31,084 48,070 41,604 41,141

ดัชนีตลาดปิด (High) 1,144 1,397 1,643 1,600 1,615

ดัชนีตลาดปิด (Low) 855 1,036 1,275 1,224 1,261

P/E (เท่า) 12.07 18.25 14.60 17.81 22.57

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.72 2.98 3.24 2.94 1.74
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มูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุน ปี 2558 พบว่า บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ มียอดขายสุทธิ โดยบัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ ขายสุทธิอยู่ที่ 6,418 ล้านบาท ส่วนกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 154,346 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน

และกลุ่มนักลงทุนในประเทศ มียอดซื้อสุทธิในจำานวนท่ีใกล้เคียง โดยนักลงทุนกลุ่มสถาบัน มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 79,055 ล้านบาท และกลุ่ม

นักลงทุนภายในประเทศ มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 81,709 ล้านบาท
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แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนกลยทุธห์ลกัในป ี2559 

โดยมุ้งเน้นขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. มุ่งขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืน

ควบคู่กับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

2. สร้างความแข็งแกร่งให้ SME โดยการผลักดันบริษัทขนาดกลาง 

ขนาดเลก็ และธุรกจิในครอบครัวใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงินทนุและโอกาส

ทางธุรกิจให้กับSME เพื่อสร้างการเติบโตของตลาดทุนไทย และ

สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน  

3. ส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงส่ิง

แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การ

เติบโตที่มั่นคงยั่งยืน ดังนั้น ในธุรกิจกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ที่มี

ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง จึงน่าที่

จะได้รับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและมีการเติบโตตามไปด้วย

ทั้งนี้ การขึ้นดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐฯ ในปลายปี 2558 ต่อเนื่อง

ถึงต้นปี 2559 ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ดัชนีตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงมากจนถึงจุดที่น่าลงทุน จึงน่าจะเป็นช่วง

จังหวะท่ีนักลงทุนจะกลับเข้ามาและมีการซื้อขายมากขึ้นในตลาด

หลักทรัพย์ฯ แต่ยังต้องคำานึงถึงปัจจัยความผันผวนในประเทศและ

ต่างประเทศ อาจจะยังเป็นปัจจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจไทย

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์

การกำาหนดกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความ

สำาคัญและส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น สภาพ

แวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ การเมือง 

กฎระเบยีบของ สำานักงาน ก.ล.ต. ลว้นแลว้แตมี่ผลกระทบตอ่การเพิม่

รายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อย่างมาก

สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมา มีความรุนแรงยิ่งขึ้น แนวโน้มการ

แข่งขันในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย

ปัจจุบันมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลัก

ทรัพย์มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 42 บริษัท ซึ่งแต่ละรายดำาเนินกิจการในรูป

แบบที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการแข่งขันทางด้านราคา

แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังคำานึงถึงการแข่งขันทางด้านคุณภาพและ

การให้บริการ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วง

ชงิสว่นแบง่การตลาด และพยายามรักษาสว่นแบง่การตลาดท่ีมอียู่เดมิ

ด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแผนกลยุทธ์หลักในปี 2559 โดยมุ้ง

เน้นส่งเสริมคุณภาพและขยายฐานผู้ลงทุนบุคคล ด้วยการพัฒนา 

ช่องทางการตลาดเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนในต่างจังหวัดและเชื่อมโยง 

การพัฒนาตลาดทุนในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้�โขง (GMS) โดยต้ัง 

เป้าเพิ่มผู้ลงทุนในหุ้นอีก 110,000 ราย ในตราสารอนุพันธ์อีก 10,000 

ราย และเพิ่มบัญชีออนไลน์ อีก 180,000 บัญชี บริษัทหลักทรัพย์ฯ 

มีการเตรียมพร้อมที่จะรองรับและสนับสนุนอย่างเต็มที่กับแผน

กลยุทธ์นี้ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีบริการที่ครบวงจรและ 

 มสีาขาครอบคลมุทัว่ประเทศ 45 สาขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโซนกลุม่ 

ลุม่แมน่�้โขง (GMS) ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของบรษิทัหลักทรพัยฯ์ 

มากยิ่งขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีแผนกลยุทธ์ที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งราย

ได ้โดยบรษัิทหลกัทรพัยฯ์ ไมอ่าจพึง่พารายไดค่้านายหนา้แต่เพยีง

อย่างเดียว

• มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า เพ่ือให้เข้าใจและมั่นใจใน

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

• การพัฒนาระดับความสามารถของพนักงานให้สามารถให้คำา

ปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ละบริการของบริษัทหลัก

ทรัพย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจ

จะเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงวิธีการป้องกัน และ 

ลดความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

1) ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
หลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บรษิทัฯ มกีารลงทนุในบรษิทัยอ่ย 1 บรษิทั คอืบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ และ

บริษัทร่วม 3 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 

จำากัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) และ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ 

รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม และรับรู้กำาไรจากบริษัทย่อย 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนั้นผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงมีผลกระทบ

โดยตรงต่อความสามารถในการทำากำาไร และความสามารถในการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำาหนดนโยบายการ

ลงทุนของบริษัทฯ ในการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต โดยจะ

เลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสามารถให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

และมคีวามเสีย่งท่ียอมรับได ้พร้อมทัง้มีโอกาสในการเตบิโตในอนาคต 

2) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจในสายงาน 
การลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาวการณ์ต่างๆ 

ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในหลัก

ทรัพย์ ส่งผลให้ไม่ได้รับผลตอบแทนของเงินลงทุนตามที่คาดการณ์ไว้ 

จึงได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการการลงทุน ทำาหน้าท่ีกำาหนดแนวทาง 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนการลงทุนโดยพิจารณาทบทวนนโยบาย 

และมาตรการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน 

ของบรษิทัฯ ภายใตน้โยบายของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่

ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตาม

กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำาหนด

3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการเป็นนายหน้า

ซ้ือขายหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์และค่า

ธรรมเนียมของลูกค้า โดยหลังจากที่มีการเปิดเสรีอัตราค่านาย

หน้าแบบเต็มรูปแบบต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่าการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์ฯ 

ต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการแข่งขันใน

ด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การขยายสาขาของ

คู่แข่ง การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ และการแข่งขันการให้บริการ

ลูกค้า บริษัทฯ จึงต้องดำาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ

มารว่มงานกบับรษิทัฯ พรอ้มทัง้การเนน้การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขยายฐานลกูค้าและสรา้งปรมิาณการซือ้ขายทีเ่พิม่ข้ึน โดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สามารถต่อสู้กับสภาวะการแข่งขัน

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านบุคคลากรและพัฒนาระบบงานเพื่อ 

ลดความเสี่ยงในธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

• มุ่งเน้นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยจะเน้นคัดเลือกรับ

บคุลากรท่ีมปีระสบการณด์า้นธรุกจิหลักทรพัยห์รอืธรุกจิใกลเ้คยีง

• มีแผนการขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นปริมาณการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถของ

เจ้าหน้าที่การตลาด โดยการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมตลอด 

ทัง้ป ีโดยเฉพาะกรณทีีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ มผีลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ใหม่ๆ  บริษทัหลักทรพัยฯ์ จะมกีารจดัอบรมขอ้มลูใหก้บัเจา้หนา้ที่

การตลาด มกีารสือ่สารระหวา่งผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีก่ารตลาด

อย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ 

ในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานวิเคราะห์ให้ตอบสนอง

ความต้องการของนักลงทุนและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำาระเงินของลูกค้า

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มลีกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย์

ทีร่ะงบัการรบัรูร้ายไดจ้ำานวน 305.31 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ 23.29 

จากปีก่อน ซึ่งหนี้ที่มีปัญหาจำานวนดังกล่าวนี้ได้มีการตั้งสำารองค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญหลังจากหักมูลค่าหลักประกันไว้ครบถ้วนแล้ว



42

รายงานประจำาป 2558

ปัจจุบัน มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชำาระ

ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือผิดนัดชำาระการวางหลักประกันของลูกค้า 

เพื่อให้ได้ลูกค้าท่ีมีคุณภาพ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการคัด

เลือกนักลงทุนที่เปิดบัญชี และกำาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามฐานะการเงิน ความสามารถ

ในการชำาระหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน และประสบการณ์การลงทุน

ของลกูคา้ อกีทัง้ยังมกีารทบทวนสถานะของลกูคา้ และควบคมุการใช้

วงเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งควบคุมดูแลสัดส่วนของมูลค่าหลักประกัน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีท่ีลูกค้าผิดนัดชำาระเงิน บริษัทฯ จะดำาเนินการห้ามซื้อ 

หลักทรัพย์เพิ่มเติม จนกว่าจะมีการชำาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ครบ

ถว้น โดยมหีนว่ยงานดา้นชำาระราคาและหนว่ยงานดา้นการตลาดรว่ม

กันรับผิดชอบในการติดตามลูกค้า ซ่ึงหากการชำาระราคาไม่สามารถ

ดำาเนินการภายในระยะเวลาที่กำาหนดหรือการติดตามไม่ได้ผลจะ 

แจ้งให้สำานักกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำาเนินการตามขั้นตอน

ของกฎหมายต่อไป

5) ความเส่ียงจากการโยกย้ายบัญชขีองลูกคา้ไปยัง
บริษัทอื่น

ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป บุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล สถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 มีจำานวนบัญชีลูกค้าทั้งสิ้น 67,565 บัญชี โดยเป็น

จำานวนบัญชีที่ลูกค้าทำาการซื้อขาย (Active) จำานวน 21,329 บัญชี 

มีสัดส่วนรายได้จากค่านายหน้าประมาณร้อยละ 66.54 โดยบริษัทฯ 

ยังตระหนักถึงนโยบายการส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาระบบงาน

ในหัวข้อที่ 3 “ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์” เพื่อลด

ความเสี่ยงจากโยกย้ายบัญชีลูกค้า

6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลากรที่ มีความรู้ รวมถึง 

ประสบการณ ์และความชำานาญ เปน็ปัจจยัทีส่ำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ขอ

งบรษิทัฯ ในสภาพการแขง่ขนัทีมี่อยู่สงูในปจัจบุนั การแยง่ตวับคุลากร

ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น หากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ

ชำานาญถูกแย่งตัวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วน บริษัทหลัก

ทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ จึงได้มีการอบรมพัฒนาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง และมกีารกำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและเหมาะสม

โดยให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมถึงเป็นไปตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7) ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจไม่ได้รับผลตอบแทนของ

เงินลงทุนตามที่คาดการณ์ไว้ จึงจัดต้ังให้มีคณะกรรมการการลงทุน 

ทำาหน้าที่กำาหนดแนวทาง สัดส่วนการลงทุน หลักเกณฑ์ และระเบียบ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่ชัดเจน 

ประเมินและควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเส่ียงด้าน

ตลาด โดยมีการกำาหนดเพดานความเสี่ยง ได้แก่ การกำาหนดระดับ

ผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss limit) และมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่

ยอมรบัได ้(Position Limit) โดยมุง่เน้นการลงทุนในหลักทรพัยท์ีม่ปีจัจยั

พ้ืนฐานด ีมคีวามเส่ียงต� ปรบัเปล่ียนกลยทุธใ์นการลงทนุใหส้อดคลอ้ง

กับภาวการณ์ในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม�เสมอ

8) ความเส่ียงจากการทำาธุรกรรมการจัดจำาหน่าย
และรับประกันการจำาหน่ายหลักทรัพย์

ในการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจส่วนการจัดจำาหน่ายและรับประกัน

การจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความเสี่ยงในกรณี

ที่ไม่สามารถจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันการจัด

จำาหน่ายไว้ ซึ่งอาจเกิดจากนักลงทุนขาดความมั่นใจต่อภาวะการ

ลงทนุ ความผนัผวนของตลาดเงนิและตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเกดิจาก

การรบัประกนัการจดัจำาหน่ายหลกัทรพัยใ์นจำานวนและราคาไมเ่หมาะ

สม ทำาใหต้อ้งรบัหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืเขา้บญัช ีและตอ้งรบัผลขาดทนุ ดงั

นั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว สิ่งที่คำานึงถึงเป็นอย่างแรกคือ บริษัท

หลักทรัพย์ฯ จะทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้ออกหลัก

ทรัพย์และความสนใจของผู้ลงทุนต่อหลักทรัพย์อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ 

ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการการจดัจำาหนา่ยหลกัทรพัย ์(Underwriting 

Committee) เพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณาและอนมุตักิารทำาธรุกรรมการจัด

จำาหน่ายและการรับประกันการจำาหน่ายหลักทรัพย์

9) ความเส่ียงจากการให้เงนิกู้ยืมเพือ่ซ้ือหลักทรพัย์

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ำาหนดแนวทางการปฏบิติั ในการควบคมุความ

เสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาวงเงินให้มี

ความเหมาะสมกบัฐานะทางการเงนิ และความสามารถในการชำาระหนี้

ของลูกค้า รวมทั้งมีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับวงเงินให้

เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาวงเงินซ่ึง 

จดัประชมุอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ รวมทัง้กำาหนดแนวทางการปฏบัิติ

ในการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับหลักประกัน 

โดยจะควบคุมใหเ้ปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนดอยา่งเครง่ครดัเพือ่ปอ้งกนั

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ฯ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มียอดลูกหนี้เงิน 

กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ มีมูลค่าเท่ากับ 486.68 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 23.19 จากปีก่อน

10) ความเส่ียงจากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ 

มีความเส่ียงจากการที่เงินหลักประกันของลูกค้าที่วางไว้อาจไม่เพียง

พอที่จะชำาระหนี้กับสำานักหักบัญชี อันเนื่องมาจากลูกค้าขาดทุนจาก

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

ทีจ่ะเกดิขึน้ จึงมมีาตรการควบคมุความเสีย่งโดยจะคดัเลือกลกูคา้ทีม่ี

ความรู ้มปีระสบการณก์ารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามเกณฑ์

ที่กำาหนด และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถ 

ในการชำาระหนี้ของลูกค้า และกำาหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกัน

เป็นเงินสดก่อนการส่งคำาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท 

หลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม�เสมอ และคอย

ติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

รวมถงึการควบคมุความเพยีงพอของหลกัประกนัให้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำาหนดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำานวน

มากในบัญชีลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) 

โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด 

11) ความเส่ียงจากผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์
ฉุกเฉิน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียงจาก

เหตกุารณวิ์กฤตตา่งๆ เชน่ เหตอุบุตัภัิยธรรมชาต ิเหตจุลาจล  เปน็ตน้ 

อีกทั้งได้มีการวางแผนการป้องกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย

และทบทวนแผนสำารองฉุกเฉินทุกปี และได้จัดให้มีการทำาประกันภัย

ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยต่างๆ รวมทั้งภัยธรรมชาติ 

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบันมีวงเงินคุ้มครองรวมกันกว่า 

295.65 ล้านบาท
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 7,015,571,370 หุ้น เรียกชำาระแล้ว 4,336,768,278 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็น

วีดีอาร์ จำากัด (Thai NVDR) จำานวนร้อยละ 1.55 และเป็นการถือครองหุ้นต่างด้าวจำานวนร้อยละ 20.06 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1 ครอบครัวเตชะอุบล1  1,035,543,294 23.88

2 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 363,382,000 8.38

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 300,000,000 6.92

4 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 249,653,400 5.76

5 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 153,061,800 3.53

6 นาย สำาเริง มนูญผล 145,243,022 3.35

7 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 135,000,000 3.11

8 น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 120,000,000 2.77

9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 116,588,600 2.69

10 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 73,109,400 1.69

11 อื่นๆ 1,645,186,762 37.94

 ลำาดับที่ ชื่อ  จำานวนหุน  รอยละ

  1,035,543,294 23.88

2 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 363,382,000 8.38

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 300,000,000 6.92

4 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 249,653,400 5.76

 153,061,800 3.53

 145,243,022 3.35

7 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 135,000,000 3.11

8 น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 120,000,000 2.77

9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 116,588,600 2.69

10 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 73,109,400 1.69

11 อื่นๆ 1,645,186,762 37.94

 ชื่อ  จำานวนหุน  ชื่อ  จำานวนหุน  รอยละ รอยละ

1 ครอบครัวเตชะอุบล

2 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 363,382,000 8.38

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 300,000,000 6.92

4 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 249,653,400 5.76

5 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

6 นาย สำาเริง มนูญผล

7 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 135,000,000 3.11

8 น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 120,000,000 2.77

9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 116,588,600 2.69

10 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 73,109,400 1.69

11 อื่นๆ 1,645,186,762 37.94

 ลำาดับที่ ลำาดับที ่ ชื่อ  จำานวนหุน  ชื่อ  จำานวนหุน 

หมายเหตุ 1ประกอบด้วยนายสดาวุธ เตชะอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 13.94) นายทอมมี่ เตชะอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97) และนายเบน เตชะอุบล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97)
 ณ มิถุนายน 2558 บริษัทมีสัดส่วนจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 54.91

1 บริษัท คันทรี่  กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 2,571,602,972 99.30

2 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำากัด 3,988,351 0.15

3 นาย สมชัย มิ่งมั่นคง 1,580,087 0.06

4 น.ส. เพ็ญประภา จันทร์เทพ 1,015,178 0.04

5 Mr. Pai, Wen-Cheng 837,790 0.03

6 นาย วรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ 642,553 0.02

7 Mr. Lin, Wen-Ye 494,271 0.02

8 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำากัด (มหาชน) 437,171 0.02

9 HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 308,918 0.01

10 นาย สุมิตร เพชราภิรัชต์ 250,224 0.01

11 อื่นๆ 8,585,969 0.33

 2,571,602,972 99.30

 3,988,351 0.15

3 นาย สมชัย มิ่งมั่นคง 1,580,087 0.06

4 น.ส. เพ็ญประภา จันทร์เทพ 1,015,178 0.04

5 Mr. Pai, Wen-Cheng 837,790 0.03

6 นาย วรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ 642,553 0.02

7 Mr. Lin, Wen-Ye 494,271 0.02

 437,171 0.02

9 HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 308,918 0.01

10 นาย สุมิตร เพชราภิรัชต์ 250,224 0.01

11 อื่นๆ 8,585,969 0.33

1 บริษัท คันทรี่  กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

2 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำากัด

3 นาย สมชัย มิ่งมั่นคง 1,580,087 0.06

4 น.ส. เพ็ญประภา จันทร์เทพ 1,015,178 0.04

5 Mr. Pai, Wen-Cheng 837,790 0.03

6 นาย วรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ 642,553 0.02

7 Mr. Lin, Wen-Ye 494,271 0.02

8 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำากัด (มหาชน)

9 HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 308,918 0.01

10 นาย สุมิตร เพชราภิรัชต์ 250,224 0.01

11 อื่นๆ 8,585,969 0.33

บริษัทหลักทรัพย์

 ลำาดับที่ ชื่อ  จำานวนหุน  รอยละ
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ไม่เกิน  863,247,828 หน่วย

จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 863,247,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ วันที่ 6 มกราคม 2558

อัตราการใช้สิทธิ  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น (โดยอัตราการ 

   ใช้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จากสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   1 หุ้น เป็นสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น)

ราคาใช้สิทธิ  1 .624 บาท ( โดยราคาการใช้สิทธิ มีการ เป ล่ียนแปลงเมื่ อวันที่  

   7 พฤษภาคม 2558 จาก 1.80 บาท เป็น 1.624 บาท) 

วันกำาหนดใช้สิทธิ  ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   ได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลังจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   โดยกำาหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก (“วันกำาหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก”) 

   คือวันที่  31 พฤษภาคม 2558 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำาหนด

   ใช้สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 5 มกราคม 2561 

ข้อจำากัดการโอน  ไม่มี

ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ไม่เกิน  863,247,828 หน่วย

จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 863,247,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ วันที่ 6 มกราคม 2558

อัตราการใช้สิทธิ  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น (โดยอัตราการ 

   ใช้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จากสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   1 หุ้น เป็นสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.108 หุ้น)

ราคาใช้สิทธิ  1 .624 บาท ( โดยราคาการใช้สิทธิ มีการ เป ล่ียนแปลงเมื่ อวันที่  

   7 พฤษภาคม 2558 จาก 1.80 บาท เป็น 1.624 บาท) 

วันกำาหนดใช้สิทธิ  ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   ได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลังจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   โดยกำาหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก (“วันกำาหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก”) 

   คือวันที่  31 พฤษภาคม 2558 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำาหนด

   ใช้สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 5 มกราคม 2561 

ข้อจำากัดการโอน  ไม่มี

ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CGH-W1)

ตามที่ ที่ประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “CGH-W1”) จำานวนไม่เกิน 863,247,828 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

ชนิดของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือ
   และโอนเปลี่ยนมือได
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รายงานประจำาปี 2558

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ไม่เกิน 427,704,853 หน่วย

จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 427,704,853 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

อัตราการใช้สิทธิ  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิ

   อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ  1.60 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ

วันกำาหนดใช้สิทธิ  ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   ได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลังจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   โดยกำาหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก (“วันกำาหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก”) 

   คือวันที่  29 มกราคม 2559 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำาหนดใช้

   สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

ข้อจำากัดการโอน  ไม่มี

ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ไม่เกิน 427,704,853 หน่วย

จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 427,704,853 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

อัตราการใช้สิทธิ  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิ

   อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ  1.60 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ

วันกำาหนดใช้สิทธิ  ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   ได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลังจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

   โดยกำาหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก (“วันกำาหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก”) 

   คือวันที่  29 มกราคม 2559 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำาหนดใช้

   สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

ข้อจำากัดการโอน  ไม่มี

ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ชนิดของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือ
   และโอนเปลี่ยนมือได

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CGH-W2)

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “CGH-W2”) จำานวนไม่เกิน 427,704,853 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

แผนผังองค์กร

หมายเหตุ : *สายตรวจสอบกิจการภายในและกำากับดูแล ทำาหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบภายใน และกำากับดูแลให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อทราบเท่านั้น โดยมิได้อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายการลงทุน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดขอตอบแทน

สายบริหารความเสี่ยง

สายเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย

สายกำากับดูแล*

สายตรวจสอบ
กิจการภายใน*

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายการลงทุน

สายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการเงิน

สายกลยุทธองค์

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
การลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ

บริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
 มีนางธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา และนายทอมมี่ 

เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล    ประธานกรรมการบริษัท

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    รองประธานกรรมการ

3.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล    กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

5. นาย เดช นำาศิริกุล    กรรมการอิสระ

6.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    กรรมการอิสระ

7.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   กรรมการอิสระ

8.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    กรรมการอิสระ

9.  นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล*    กรรมการ

1.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   ประธานกรรมการ

2.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    กรรมการ

3.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    กรรมการ

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล    ประธานกรรมการบริษัท

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    รองประธานกรรมการ

3.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล    กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

5. นาย เดช นำาศิริกุล 

6.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    กรรมการอิสระ

7.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   กรรมการอิสระ

8.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    กรรมการอิสระ

9.  นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล*    กรรมการ

1.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   ประธานกรรมการ

2.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    กรรมการ

3.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    กรรมการ

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล    ประธานกรรมการบริษัท

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    รองประธานกรรมการ

3.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล    กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

   กรรมการอิสระ

6.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    กรรมการอิสระ

7.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   กรรมการอิสระ

8.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    กรรมการอิสระ

9.  นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล*    กรรมการ

1.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   ประธานกรรมการ

2.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    กรรมการ

3.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    กรรมการ

ลำาดับ ชื่อ    ตำาแหน่ง

ลำาดับ ชื่อ    ตำาแหน่ง

โครงสร้างการจัดการ
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1.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    ประธานกรรมการ

2.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

3.  น.ส. ดวงธิดา พันธ์เกษมสุข    กรรมการ

1.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    ประธานกรรมการ

2.  นาย เดช นำาศิริกุล     กรรมการ

3.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร*   กรรมการ

1. นาย สมคาด สืบตระกูล   ประธานกรรมการ

2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา   กรรมการ

3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล   กรรมการ

1.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    ประธานกรรมการ

2.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

3.  น.ส. ดวงธิดา พันธ์เกษมสุข    กรรมการ

1.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    ประธานกรรมการ

2.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

3.  น.ส. ดวงธิดา พันธ์เกษมสุข    กรรมการ

1.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    ประธานกรรมการ

2.  นาย เดช นำาศิริกุล 

3.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร*   กรรมการ

1.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    ประธานกรรมการ

    กรรมการ

3.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร*   กรรมการ

1. นาย สมคาด สืบตระกูล   ประธานกรรมการ

2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา   กรรมการ

3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล   กรรมการ

1. นาย สมคาด สืบตระกูล   ประธานกรรมการ

2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา   กรรมการ

3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล   กรรมการ

ลำาดับ ชื่อ   ตำาแหน่ง

ลำาดับ ชื่อ   ตำาแหน่ง

ลำาดับ ชื่อ   ตำาแหน่ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จำานวน 1 ท่าน ดังนี้

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

5. คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น โดยมกีรรมการอสิระ จำานวน 2 ท่าน ดงันี้

6. คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    ประธานกรรมการ

2.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์    กรรมการ

3.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

1.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    ประธานกรรมการ

2.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์    กรรมการ

3.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

1.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    ประธานกรรมการ

2.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์    กรรมการ

3.  นาย สมคาด สืบตระกูล    กรรมการ

ลำาดับ ชื่อ   ตำาแหน่ง

หมายเหตุ:  *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทั มกีารประชมุเปน็ประจำาทกุเดอืน และอาจมกีาร

จัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็น โดยการประชุมและ

การลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายสำาหรับ

จำานวนองค์ประชุมขั้นต�ไว้ โดยมีนโยบายให้จะต้องมีคณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม สำาหรับ

ตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการกำาหนดไว้ลว่งหนา้ตลอด

ทั้งปี  และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อน

ประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ทำาการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการ

ศึกษามาก่อนล่วงหน้า

1. นาย สดาวุธ  เตชะอุบล   15/15 - - -

2. นาย สุรพล  ขวัญใจธัญญา   15/15 - 2/2 10/10

3. นาย ทอมมี่  เตชะอุบล 15/15 - - 10/10

4. นาย สมคาด สืบตระกูล 15/15 - 2/2 10/10

5. นาย เดช  นำาศิริกุล 15/15 - - -

6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี 14/15 3/4 - -

7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   15/15 4/4 2/2 -

8. นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์ 14/15 3/4 - -

9. นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล* 5/5 - - -

10. นางสาว ณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ** 9/9 - - -

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ�งส์ จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ ชื่อ การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ

การลงทุน

หมายเหตุ:  *ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
 **ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการ

อิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ

เหมาะสม เพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจดัการที่อยู่ในความ

สนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2558 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ครั้ง 

และการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่การประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการการลงทุน 10 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริษัท

2.  นาย เดช นำาศิริกุล  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3.  พล.อ. วัฒนา สรรพานิช  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี  กรรมการอิสระ

5.  นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย  กรรมการอิสระ

6.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  กรรมการ

7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา  กรรมการ

8.  นาย ฮองไซ ซิม  กรรมการ

9.  นาย สมคาด สืบตระกูล  กรรมการ

10. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์กุล  กรรมการ

11.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี  กรรมการอิสระ

12.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์  กรรมการอิสระ

13.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล  กรรมการ

14.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์  กรรมการ

1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริษัท

2.  นาย เดช นำาศิริกุล 

3.  พล.อ. วัฒนา สรรพานิช  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี  กรรมการอิสระ

5.  นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย  กรรมการอิสระ

6.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  กรรมการ

7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา  กรรมการ

8.  นาย ฮองไซ ซิม  กรรมการ

9.  นาย สมคาด สืบตระกูล  กรรมการ

10. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์กุล  กรรมการ

11.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี  กรรมการอิสระ

12.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์  กรรมการอิสระ

13.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล  กรรมการ

14.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์  กรรมการ

1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริษัท

 รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3.  พล.อ. วัฒนา สรรพานิช  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี  กรรมการอิสระ

5.  นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย  กรรมการอิสระ

6.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  กรรมการ

7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา  กรรมการ

8.  นาย ฮองไซ ซิม  กรรมการ

9.  นาย สมคาด สืบตระกูล  กรรมการ

10. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์กุล  กรรมการ

11.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี  กรรมการอิสระ

12.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์  กรรมการอิสระ

13.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล  กรรมการ

14.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์  กรรมการ

ลำาดับ ชื่อ   ตำาแหน่ง

หมายเหตุ: มี นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ดำารงตำาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือ นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำาคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล และ นายทอมมี่ เตชะอุบล

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1.  ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 12/12 - - -

2.  นาย เดช นำาศิริกุล 12/12 - 11/11 -

3.  พล.อ. วัฒนา สรรพานิช 11/12 - - -

4.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 12/12 - 11/11 1/1

5.  นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 10/12 - 11/11 1/1

6.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล 12/12 12/12 - -

7.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา 12/12 12/12 - -

8.  นาย ฮองไซ ซิม 11/12 - - 1/1

9.  นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา* 0/2 - - -

10.  นาย สมคาด สืบตระกูล   12/12 - - -

11.  นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์กุล 11/12 12/12 - -

12.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี 11/12 - - -

13.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 12/12 - - -

14.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 12/12 - - -

15.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์ 10/12 11/12 - -

 การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม
 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
    และพิจารณาค่าตอบแทน
   

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ ชื่อ 
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รายงานประจำาปี 2558

2) ผู้บริหาร
บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 7 ท่าน ดังนี้

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  ประธานกรรมการบริหาร

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

3.  นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)

4.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.  นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร*  กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ

6.  นาย พิษณุ วิษิตชลชัย  กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

7.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร**  กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำากับดูแล

8.  นาง ศรีสกุล บุญศิริ  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

9.  นาย รณกฤต สารินวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการสายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย

10.  นางสาว สุวินันท์ ชวพันธ์ศิริพร  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

11.  นาย สมชาย ธีรธรรม  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

12.  นาย ฉัฐพรรษ สุทธิทักษ์  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

13.  นางสาว ศิริวรรณ ธิติสิริเวช  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

14. นาย แฉล้ม เสมสฤษดิ์*** รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

15.  นาย ภาณุพงศ์ เตชะเพชรไพบูลย์****  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ

16.  นาย อัสวานี อาฮุจา  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ

17.  นาย จำารัส ควรหา  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้

18.  นาย สมบัติ จันทร์เจริญสิน รองกรรมการผู้จัดการสายวางแผนกลยุทธ์องค์กร

19.  นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  ประธานกรรมการบริหาร

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

3.  นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)

4.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.  นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร*  กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ

6.  นาย พิษณุ วิษิตชลชัย  กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

7.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร**  กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำากับดูแล

8.  นาง ศรีสกุล บุญศิริ  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

9.  นาย รณกฤต สารินวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการสายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย

10.  นางสาว สุวินันท์ ชวพันธ์ศิริพร  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

11.  นาย สมชาย ธีรธรรม  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

12.  นาย ฉัฐพรรษ สุทธิทักษ์  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

13.  นางสาว ศิริวรรณ ธิติสิริเวช  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

14. นาย แฉล้ม เสมสฤษดิ์*** รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

15.  นาย ภาณุพงศ์ เตชะเพชรไพบูลย์****  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ

16.  นาย อัสวานี อาฮุจา  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ

17.  นาย จำารัส ควรหา 

18.  นาย สมบัติ จันทร์เจริญสิน รองกรรมการผู้จัดการสายวางแผนกลยุทธ์องค์กร

19.  นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  ประธานกรรมการบริหาร

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

3.  นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)

4.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.  นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร*  กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ

6.  นาย พิษณุ วิษิตชลชัย  กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

7.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร**  กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำากับดูแล

8.  นาง ศรีสกุล บุญศิริ  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

9.  นาย รณกฤต สารินวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการสายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย

10.  นางสาว สุวินันท์ ชวพันธ์ศิริพร  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

11.  นาย สมชาย ธีรธรรม  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

12.  นาย ฉัฐพรรษ สุทธิทักษ์  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

13.  นางสาว ศิริวรรณ ธิติสิริเวช  รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

14. นาย แฉล้ม เสมสฤษดิ์*** รองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน

15.  นาย ภาณุพงศ์ เตชะเพชรไพบูลย์****  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ

16.  นาย อัสวานี อาฮุจา  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ

 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้

18.  นาย สมบัติ จันทร์เจริญสิน รองกรรมการผู้จัดการสายวางแผนกลยุทธ์องค์กร

19.  นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

ลำาดับ  ชื่อ    ตำาแหน่ง

ลำาดับ  ชื่อ    ตำาแหน่ง

หมายเหตุ :  *ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558
 **ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 ***ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
 ****ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 19 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ :  *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 **ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำากับดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
 ***ได้ลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
  ****ได้ลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

1.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  นาย วีรพัฒน์ เพชรคุปต์*  ผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุน ด้านตลาดทุน

3.  นาย กวีวัฒน์ โพธานันท์**  ผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์

4. นาย อรรณพ เกษตระทัต***  ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

5.  นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์****  ผู้อำานวยการฝ่ายการลงทุน ด้านตลาดทุน

6.  นาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์  ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน

7.  นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ  รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
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3) เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นาง ธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม

“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ท้ังน้ี บริษัทฯได้แจ้งช่ือพร้อมกับสถานท่ีจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558

4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำาหนด

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
ตามมตทิีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจำาป ี2558 เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2558 ไดม้มีตอินมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย

ในอัตราเท่ากับที่เคยได้รับในปี 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะ ได้รับ

ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะ

กรรมการที่เข้าประชุมและจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มิได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 มีดังนี้

ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)

ปี 2558

ประธานกรรมการ  100,000

รองประธานกรรมการ  50,000

กรรมการ  35,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000

กรรมการตรวจสอบ  20,000

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

- ประธาน 30,000

- กรรมการ 20,000

ร�ยละเอียดของเลข�นุก�รบริษัท

ชื่อ   นาง ธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์ (43 ปี)

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว ไม่มี
ระหว่�งกรรมก�ร และผู้บริห�ร

วุฒิท�งก�รศึกษ�  - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น : ปี 2558 - ปัจจุบัน  - เลขานุการบริษัท บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

  ปี 2555 - 2558  - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง

     (ไทยแลนด์)

  ปี 2554 - 2555  - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. เวีย การ์ด (ประเทศไทย)

  ปี 2546 - 2554 - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย)
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รายงานประจำาปี 2558

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2558 มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

1.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล  1,200,000     -     -    - - 1,200,000

2.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    600,000  -  60,000 200,000  - 860,000

3.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล      -   -     -    - - -

4.  นาย สมคาด สืบตระกูล    420,000  -     40,000  300,000  - 760,000

5.  นาย เดช นำาศิริกุล    385,000    -     -    - - 385,000

6.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    385,000    80,000     - - - 465,000

7.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์    420,000    90,000  40,000  - - 550,000

8.  นาย ปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์    385,000    60,000     - - - 445,000

9. นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล*    175,000    -     -    - - 175,000

10.  นางสาว ณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ**    210,000    -     -    - - 210,000

 รวม  4,180,000  230,000  140,000  500,000  -  5,050,000

หมายเหตุ:  *ได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
 **ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้

พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำาหรับค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารรวม 6 คน ประจำาปี 2558 ได้แก่

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 11.68 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 

0.26 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำางาน ตามอัตรา ดังนี้

ระยะเวลาการทำางาน       อัตราจ่ายเงินสะสมเขากองทุน (รอยละ)

ไม่เกิน 3 ปี 3

มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4

มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 5

ลำาดับ ชื่อ   กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าบำาเหน็จ รวม
     บริษัท ตรวจสอบ สรรหา ลงทุน กรรมการ
       และพิจารณา   
       ค่าตอบแทน 

หน่วย : บาท
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ค่าเบี้ยประชุม

ลำาดับ ชื่อ   กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่าบำาเหน็จ รวม
     บริษัท ตรวจสอบ สรรหา ลงทุน กรรมการ
       และพิจารณา   
       ค่าตอบแทน 

1.  ศ. ประยูร จินดาประดิษฐ์ 1,200,000     -    -   -   400,000  1,600,000

2.  นาย เดช นำาศิริกุล    600,000  240,000     -   -   200,000  1,040,000

3.  พล.อ. วัฒนา สรรพานิช    600,000     -    -   -   200,000     800,000

4.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี    420,000  360,000     20,000  -   175,000     975,000

5.  นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย    420,000  240,000     30,000  -   175,000     865,000

6.  นาย สดาวุธ เตชะอุบล    420,000     -    -   -   140,000     560,000

7.  นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา    420,000     -    -   -   140,000     560,000

8.  นาย ฮองไซ ซิม    420,000     -    20,000  -   140,000     580,000

9.  นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา*     70,000     -    -   -     -     70,000

10.  นาย สมคาด สืบตระกูล    420,000     - - 360,000     175,000     955,000

11.  นางสาว สุดธิดา จิระพัฒน์กุล    420,000     -    -   -   140,000     560,000

12.  พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี    420,000     -    -   -   140,000     560,000

13.  นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์    420,000     -    -   -   140,000     560,000

14.  นาย ทอมมี่ เตชะอุบล    420,000     -    -   -   140,000     560,000

15.  นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์    420,000     -    -   -   140,000     560,000

 รวม  7,090,000  840,000  70,000  360,000  2,445,000  10,805,000

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ: *ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท
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2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา รวม

ถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 4 ท่านและผู้บริหารจำานวน 

15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นรวมทั้งสิ้น 113.09 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 

18 ราย รวมทั้งสิ้น 1.58 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำางาน

5) บุคลากร
จำานวนและค่าตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดจำานวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ประจำาระหว่างปี 2557 - 2558 ดังนี้

    จำานวนพนักงาน

   2557 2558

1. สายบริหาร เนื่องจากบริษัทฯ 2

2. สายกลยุทธ์องค์กร ถูกจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 2

3. สายการลงทุน พฤษภาคม 2557 ดังนั้น 5

4. สายเลขานุการบริษัท และกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1

5. สายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน 2557 จึงยังไม่มีพนักงาน 1

6. สายบริหาร และอื่นๆ   -

7. พนักงานของบริษัทย่อย  728  673

รวม   728  684

ค่�ตอบแทนพนักง�น (ล้�นบ�ท)  690.54  623.98

สายงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
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การกำากับดูแลกิจการ

1) นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนักถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการ

และเชือ่มัน่ว่าระบบการกำากบัดแูลกจิการทีด่จีะเปน็ปจัจัยสำาคัญตอ่การ

ดำาเนินธุรกิจ ในการนำาบริษัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่

มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว จากเหตุผลดัง

กลา่ว คณะกรรมการบริษัท จงึไดก้ำาหนดนโยบายทีจ่ะสง่เสริมและผลกั

ดนัใหเ้กิดระบบการกำากบัดแูลกจิการทีด่กีบัหนว่ยงานและบุคลากรของ 

บริษทัฯ อย่างตอ่เน่ืองภายใตห้ลกัของการบริหารจดัการทีซ่ือ่สตัยส์จุรติ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมี

การเปดิเผยขอ้มลูทีถู่กต้อง ครบถว้น และทันกาล ระมัดระวงัและรกัษา

ผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

รวมถงึ คำานงึถงึความรบัผดิชอบต่อสังคม  โดยนโยบายการกำากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี 

แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เปน็ตน้ เพือ่อำานวยความสะดวก 

ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบัน 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 

ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ 

 รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- ไม่มีข้อจำากัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นน้ัน

เป็นเหตุทำาให้บริษัทฯ มีจำานวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่

สัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่ออก

จำาหน่ายทั้งหมด

- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

- สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการ

ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำาคัญ 

ของบริษัทฯ 

- สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

• เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

• แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

• การจัดสรรเงินปันผล

• การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

• การลดทุนหรือเพิ่มทุน

• การอนุมัติรายการพิเศษ

• เรื่องอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย 

 กำาหนด

1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับ

วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและ

รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำานาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

เร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

และทันเวลา

1.3 บริษัทฯ จะอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้า

ร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอำานวยความ

สะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพ่ือให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด

1.4 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการเกี่ยว

โยง การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการ

เลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น 

1.5 กำาหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรม

การและประธารกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่

ชี้แจงหรือตอบคำาถามต่อผู้ถือหุ้น

1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพ่ิมเร่ืองในวาระ

การประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถต้ังคำาถามขอคำาอธิบายและ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิท 

จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.7 ผูถื้อหุน้จะไดรั้บทราบกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุขัน้ตอน

การออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบ

วาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม 
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ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถาม 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

1.8 กำาหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบใน

แตล่ะวาระ และมกีารบนัทกึการประชมุตลอดจนบันทึกประเดน็

ซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถ

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำาปีได้ที่เว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ 

1.9 กำาหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการ ในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลาย

รายการ และให้บันทึกคำาถามคำาตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็น

อย่างไร รวมถึง ให้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

และกรรมการที่ลาประชุมด้วย

1.10 กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทกุคนของบรษิทัฯ เปดิ

เผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ 

1.11 กำาหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสยีงในการประชมุผู้ถอืหุน้ และเปดิเผยให้ท่ีประชมุทราบ

พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

1.12 ประธานในทีป่ระชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสรมิใหผู้้

ถอืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้คำาถามตอ่ทีป่ระชมุ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ได้แก่

1)   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 

1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชมุครบทัง้ 9 ทา่น 

ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจ

สอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้า

รว่มประชมุอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั รวมทัง้ จดัใหผู้ส้อบบัญช ีนาย

ชวาลา เทียนประเสริฐ จากบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จำากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และที่

ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก คุณวิทยา แก้วกังสดาล จาก

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด เข้าร่วมประชุม 

ในฐานะผู้สังเกตการณ์

2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส 

กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และฝา่ยบรหิาร

ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง 

จดัใหผู้ส้อบบญัช ีนายชวาลา เทยีนประเสรฐิ จากบรษิทั ดลีอยท ์

ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจำากัด ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ือตอบขอ้ 

ซักถาม และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก คุณเพียงพนอ 

บุญกล� จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด 

เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

 ในวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำาปี ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานกุารบรษิทัไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถึงวิธลีงคะแนนเสยีง

และสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมดำาเนินการ

ไปตามลำาดบัตามระเบยีบวาระการประชมุทีก่ำาหนดไวใ้นหนงัสอื

เชิญประชุม ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและ

ตรวจสอบการดำาเนนิงานของบรษิทัอย่างชดัเจน แสดงความคดิ

เห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติ

ในแต่ละระเบียบวาระในการประชุม

 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ

กฎหมายได้จัดทำารายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำาคัญ

อย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวม

ถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ท้ังน้ี มติท่ี

ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้ง 

ได้นำารายงานการประชมุดงักลาวเผยแพรผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

www.cgholdings.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือ

หุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 ก�รจดัก�รประชมุผูถ้อืหุ้นทีส่นบัสนุนใหม้กี�รปฏบิตัติอ่ผูถื้อหุน้ 

 ทุกร�ยเท่�เทียมกัน ดังนี้

- บรษิทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จะเผย

แพรข่อ้มลูเกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมไว้

ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ กอ่นท่ีบรษิทัฯ จะจดัสง่เอกสารใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
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และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ได้ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำาเป็นภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง

คำาถามเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บรษิทัฯ จะจดัใหมี้การประกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนัตดิตอ่

กันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ 

ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้

แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

อย่างกะทันหนัจนทำาใหผู้้ถอืหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได้

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ

ฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลง

คะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็น

ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำานวนการถือหุ้นของผู้เข้า

ร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการ

ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

- หุน้แตล่ะหุน้มสีทิธแิละเสยีงเท่ากนั ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้มสิีทธอิอก

เสียงลงคะแนนตามจำานวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียม

กันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 

- ประธานในที่ประชุมจะเร่ิมการประชุมตามลำาดับวาระที่

กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ได้อย่างเต็มที่

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้

บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะ

ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลง

คะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็น

ด้วย และสิทธิงดออกเสียง

- คณะกรรมการบรษัิท จะเปดิโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ใชส้ทิธใินการ

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

2.2 นโยบ�ยก�รป้องกันไม่ให้กรรมก�ร และผู้บริห�รใช้ตำ�แหน่ง

หน้�ที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในท�งที่มิชอบ

- กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  รายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 

59 แหง่พระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 

2535 

 โดยบริษัทฯ ได้ จัดให้กรรมการบริษัทรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท 

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ซึ่งในปี 2558 

ไม่มีกรรมการท่านใดมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลัก

ทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล

ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำารายงานทางการเงินหรือข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบ

การเงิน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 

1/2557 ได้กำาหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบาย

การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำากับดูแลการใช้ข้อมูล

ภายในอยา่งมปีระสิทธภิาพ และปอ้งกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลูภายใน

แสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเองหรอืเอือ้ประโยชนแ์กบ่คุคลอืน่ใน

ทางมิชอบ

2.3 นโยบ�ยคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้าม

ไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง

การทำารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการ

เช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำารายการนั้น มี

ความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้

ส่วนเสียในรายการน้ัน จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่าง

น้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุม รวมทั้ง จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ 



63

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 

ในกรณีท่ีเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของ

สำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ

กรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี

การ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

2.4 นโยบ�ยร�ยก�รระหว�่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับคุคล 

 ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ม�ตรก�รควบคุมก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความโปร่งใสในการทำารายการระหวา่งกนัขอ

งบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำาหนดมาตรการควบคุมการทำา

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ สำานักงาน 

ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ 

และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณา

จากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติ

ในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้

เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปประกอบการให้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณ ี

ซึง่ผู้ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสว่นไดเ้สียในการ

ทำารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำา

รายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง บริษทัฯ จะดำาเนนิการเปดิเผยขอ้มูลและปฏบิตัติามขอ้

กำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน

รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมี

การเข้าทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติ

และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดย

ทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ 

ไดก้ำาหนดนโยบายในการทำารายการระหว่างกนัใหม้เีงือ่นไขตา่งๆ 

เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ซึ่ง

สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซ่ึง

เป็นไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2557 ตามที่กำาหนดไว้ในพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ปฏิบัติตาม

สัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำาหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำาให้ปริมาณการเข้าทำารายการระหว่างกัน

ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ 

อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดย

รายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำารายการใหม่หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำากับ

ดูแลจะทำาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำารายงาน เพื่อให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำารายการ

ดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำาหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและ

รายการสนบัสนนุธรุกจิปกตแิละรายการระหวา่งกนัอืน่ๆ บรษิทัฯ 

จะดำาเนินการตามมาตรการควบคุมการทำารายการระหว่างกัน

ที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการ

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน

ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยอนโุลม และใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตาม

ที่กฎหมายกำาหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร 

พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
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รายงานประจำาป 2558

ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครองและ

ปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1 นโยบ�ยก�รดูแลเรื่องคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัย

บริษัทฯ ดำาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรับพื้นที่

การทำางานใหมี้ความเหมาะสม ไม่มีความแออัดในสถานทีท่ำางาน 

เพ่ือให้พนักงานมคีณุภาพชวีติทีด่ ีและเพือ่ใหพ้นกังานสรา้งสรรค์

ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อีก

ทั้ง บริษัทฯ ได้ทำาประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน

3.2 นโยบ�ยก�รดูแลเรื่องค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รของพนักง�น

บริษัทฯ มีนโยบายดูแล เรื่องค่าตอบแทน โดยนำาระบบ Key 

Performance Indicator (KPI) มาใชใ้นการพจิารณาคา่ตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และ

เป็นธรรม 

โดยใน เดือนธันวาคม 2558 สายทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มี

การประเมินผลการทำางานโดยใช้ระบบ KPI และนำามาประกอบ

การพิจารณาเพ่ิมคา่ตอบแทนประจำาปใีหแ้กพ่นกังาน โดยอา้งองิ

อัตราคา่ตอบแทนท่ีเปน็มาตรฐานของบรษิทัในกลุ่มธรุกจิการเงนิ

และหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านค่าตอบแทน

ที่มีชื่อเสียง

3.3 ก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�น

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกัน

จัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียก

ว่า "เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า  

"เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วย

ลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง

จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง ทำางานให้กับนายจ้างนานๆ โดย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) กับกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำากัด (มหาชน) เมื่อวัน

ที่ 17 กรกฎาคม 2557 

3.4 นโยบ�ยพัฒน�บุคล�กรของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ

คัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของ 

บรษิทัฯ ไปอบรมภายนอก เพือ่พฒันาความสามารถในการทำางาน 

รวมทัง้ สง่เสรมิใหพ้นักงานมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏบิตัิ

งานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ 

และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ทัง้นี ้ในป ี2558 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการอบรมทัง้ภายในบรษิทัฯ และจดั

ใหพ้นกังานเขา้รบัการอบรมกบัผูจ้ดัฝกึอบรมภายนอกดงัตอ่ไปนี้

1. ก�รฝึกอบรมของกรรมก�ร

- นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program จัดขึ้นโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 

Corporate Governance for Capital Market จัดขึ้น

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

- พลตำารวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี เข้ารับการฝึกอบรม

หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 

จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- นายปตินินัท ์ มตธินวริฬุห ์เขา้รบัการฝกึอบรมหลกัสตูร 

Director Accreditation Program จดัขึน้โดยสมาคมสง่

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. ก�รฝึกอบรมของพนักง�น

-  การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ จำานวน 2 ครั้ง

- การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบร

ภายนอก จำานวน 12 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง 

โยกย้าย หรือเล่ือนตำาแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็น

ธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะ

สม เพือ่เป็นแรงจงูใจใหพ้นกังานทำาให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากยิง่

ขึน้ โดยในป ี2558 บรษิทัฯ ไดท้ำาการประเมนิผลงานโดยระบบ KPI 

3.5 นโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

- สนบัสนุนและเคารพการปกปอ้งสิทธมินษุยชน ดแูลมใิหธ้รุกจิ

ของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced 

Labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)

- ใหค้วามเคารพนับถอื และปฏบิติัต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ย

ความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่

เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว 

ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล โดยบริษัทฯ 

ได้กำาหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการ

ทำางาน ฉบับนำาส่งกรมสวัสดิการและแรงงานสังคม ลงวันที่ 
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3.6 นโยบ�ยก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

 บรษิทัฯ สนบัสนนุและสง่เสรมิการดำาเนนิการทางธรุกจิอยา่งเปน็

ธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน

ทางการที่กำากับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกท้ัง ไม่แสวงหาข้อมูลที่

เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย 

และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำา

การใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

3.7 นโยบ�ยก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้�

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขใน

สัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำาไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือ

ขดัตอ่กฎหมายใดๆ ไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปญัญา เชน่ การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น

3.8 นโยบ�ยก�รคัดเลือกคู่ค้�

 บรษิทัฯ จะดำาเนนิการใหก้ารจดัหาสนิคา้ และบริการ เปน็ไปอย่าง

มีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่

ยัง่ยนืกบัคูค่า้และคูส่ญัญาทีม่วีตัถปุระสงคช์ดัเจนในเรือ่งคณุภาพ

ของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้าน

เทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี

กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการ

ดังนี้

- มีการแข่ง ขันจากผู้เสนอราคาบนข้อมูลที่ ได้ รับอย่าง 

 เท่าเทียมกัน

- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่ 

 เหมาะสมและเป็นธรรม

- จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการ 

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการ 

 ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

3.9 นโยบ�ยก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้�หนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง

ที่กำาหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือการซื้อสินค้าและ

บรกิาร ในการชำาระคนืเงนิตน้ ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนั

และการชำาระค่าซื้อสินค้าและบริการ

3.10 นโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�หรือลิขสิทธิ์

- บริษัทฯ ต้องดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน

ภายใต้กฎหมายหรอืขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วกบัสิทธใินทรพัยส์นิทาง

ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นท่ี

กฎหมายกำาหนด

- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการ

สรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งอสิระภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานตามหนา้ทีห่รอืงานทีใ่ช้ข้อมูล

ของบริษัทฯ หรืองานที่ทำาขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่าง

ชดัเจนวา่ใหถ้อืเปน็ผลงานของผูคิ้ดค้น ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรอื

บุคคลอื่นได้

- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

- การนำาผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่น

3.11 นโยบ�ยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตและ 

 ห้�มรับ/จ่�ยสินบน (คอร์รัปชั่น) เพ่ือผลประโยชน์ท�งธุรกิจ 

 ของบริษทัฯ ต�มมตท่ีิประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2557

- จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสีย่งที่

มปีระสทิธภิาพและเหมาะสม เพือ่ปอ้งกนัการทจุริต ตลอดจน

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคล

ภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

- สง่เสรมิการสรา้งคา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติ และความรบัผดิ

ชอบใหเ้ปน็วฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้ยกระดบัความตระหนกั

แก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

- จดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิทีโ่ปรง่ใสและถกูตอ้ง

ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

- จดัใหม้ชีอ่งทางในการส่ือสารใหพ้นกังานและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง

สามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณี

เก่ียวกับการทุจริต สำาหรับพนักงานสามารถแจ้งโดยตรงได้

ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับ

บรษิทัฯ สามารถแจง้โดยตรงต่อสายกำากับดแูล คุณจกัรกฤษณ ์

จินตานนท์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 7999 ต่อ 1303 หรือ 
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email address: jakkrit@cgholdings.co.th อีกทั้ง บริษัทฯ 

ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสให้มีสิทธิที่จะ

เปดิเผยตวัตนของผู้แจง้เบาะแสหรือไม่กไ็ด ้แตต่อ้งมเีหตแุหง่

เบาะแส และข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอในการปฏิบัติสืบสวน 

สอบสวนต่อไป 

- เมือ่บรษิทัฯ ไดร้บัแจง้เหตแุหง่การทจุรติและคอรร์ปัชัน่ บรษัิทฯ 

ได้กำาหนดให้สายกำากับดูแลให้ดำาเนินการสืบสวน สอบสวน 

และรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่รวบรวม

ขอ้มลู ใหค้วามเห็นและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั ต่อไป 

พร้อมกันนี้ สายกำากับดูแลจะรายงานความคืบหน้าให้แก่ 

ผู้แจ้งเบาะแสเป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการ

รายงานดังกล่าว 

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน

การรบัแจ้งผา่นทางเวบ็ไซตห์รอืรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ  

- กำาหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกำานัล

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่าย

ที่เกินขอบเขตจำากัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 

หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

- กำาหนดใหม้มีาตรการปอ้งกนัการตดิสนิบนทกุรูปแบบไมว่่าจะ

กระทำาไป เพือ่อำานวยความสะดวกหรอื เพือ่ความสมัพนัธใ์น

การดำาเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

- กำาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำาเนินไปอย่างโปร่งใส เป็น

ธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง

- กำาหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

ทุกประเภทควรเปน็ไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย

ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ

แนวปฏบิตัทิีด่รีะหวา่งบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั

กับบรษิทัฯ รวมทัง้ ผู้มีสว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย เพือ่เปน็แนวรว่ม

ปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น 

ซึง่จัดขึน้โดยบริษัทฯ สมาคม หอการคา้ หรือหนว่ยงานกำากบั

ดูแลอื่นๆ 

- โดยบริษัทฯ ได้จัดทำางบประมาณสำาหรับการฝึกอบรม

พนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และกำาหนดให้

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีพิจารณาแนวทางปฏิบัติ

งานใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องโครงการแนวรว่มปฏบัิติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition against Corruption “CAC”) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้ากระบวนการ 

ขอรบัรองเปน็สมาชกิโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต

3.12 นโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 

อีกทั้ง ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

แก่ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี บริษัทฯ 

จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำามาดำาเนิน

กิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการทำานุ

บำารุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ดังราย

ละเอียดปรากฏตามรายงานประจำาปีในส่วนของความรับผิด

ชอบต่อสังคม

3.13 นโยบ�ยส่งเสริมให้มีก�รให้คว�มรู้และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่อง 

 สิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด

- ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ง

แวดล้อม

- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกัน

หรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ 

- สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานมกีารรกัษาสภาพแวดลอ้ม

และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องและสม�เสมอ

- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ทบทวนและประเมนิผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ  อยา่งตอ่

เนื่องและสม�เสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

ในปีที่ผ่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ “ปิดเมื่อไม่ใช้น้�-

ไฟฟ้า” โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อ

กระตุ้นให้พนักงานสำานึกในการประหยัดพลังงาน และมุ่งเน้นให้

พนักงานได้เห็นคุณค่าของพลังงานทดแทน เช่น อยากหุ่นดีต้อง

ไม่ง้อลิฟท์ เพราะการใช้ลิฟท์ 1 ครั้ง ต้องใช้พลังงานเท่ากับการ

เปิดไฟนีออน 500 ดวง เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ตามทีก่ฎหมายกำาหนด และสนบัสนนุใหม้กีารรว่มมอืกนัระหวา่ง 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ 

อย่างมัน่คงและยัง่ยนืโดยคำานงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี

อย่างเท่าเทยีมกนั และเปดิเผยขอ้มูลสำาคญัให้กบัผู้ทีเ่กีย่วขอ้งทุก

ฝ่ายได้ทราบ โดยดำาเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและ

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

ติดต่อ และ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ นางสาว รตินันทน์ 

วงศ์วัชรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1708 หรือ

ที่ E-mail address: ratinan@cgholdings.co.th

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 (Disclosure and Transparency)

4.1 ก�รเปิดเผยข้อมูล

- กำาหนดใหมี้การจัดทำาข้อมูลตา่งๆ  อยา่งถกูตอ้งครบถว้นและ

โปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�เสมอ ทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- กำาหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูล

กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะหลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือ

องค์กรกำากับดูแล

- ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม�เสมอ มีดังนี้

• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ 

• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

• รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

• แบบ 56-1 และรายงานประจำาปีท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้

• ขอ้มลูหรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่ริษทัฯ นำาเสนอตอ่นกัวเิคราะห ์
ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ 

• โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ  และสัดส่วน
การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

• ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของ
กลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

• นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ 

• หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ คณุสมบัติ วาระการดำารงตำาแหนง่
ของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ 
รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

• ข้อมูลในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

- กำาหนดให้จัดทำางบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดง

ฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่

กฎหมายกำาหนด และจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 

รวมทั้ง ให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

- กำาหนดใหม้กีารตรวจสอบบญัชหีรอืงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชี

ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่า

บริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

- บริษัทฯ จะอำานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ของ 

บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ทีป่รกึษาการลงทนุ บรษัิทนายหนา้คา้หลกัทรพัย ์สถาบนัการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือส่ือมวลชน และองค์กรกำากับดูแล

ภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของ 

ผู้ลงทุน หรือ เพื่อประโยชน์ ในด้านอื่นๆ 

- กำาหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายบริหารความเส่ียง จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำาปี ในเว็บไซต์

ของบรษิทัฯ และปดิประกาศ ณ ทีท่ำาการสำานกังานใหญ ่และ

สำานักงานสาขาทุกแห่ง

- กำาหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุก

ชุดของบริษัทฯ จำานวนครั้งของการประชุม จำานวนครั้งท่ี

กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการ

จากการทำาหน้าที่ รวมถึง เปิดเผยนโยบายรูปแบบ และ

ลกัษณะของการจา่ยค่าตอบแทนให้กบักรรมการ และผูบ้รหิาร

ระดบัสงูแตล่ะคนในรายงานประจำาปแีละเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557

- กำาหนดใหก้รรมการมหีนา้ท่ีรายงานการซือ้ขาย/ถอืครองหลกั

ทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบสม�เสมอ 
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รายงานประจำาป 2558

แม้ว่าจะไม่มีความเคล่ือนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่

กำาหนดใหก้รรมการเปดิเผยรายงานการถอืหลกัทรัพยข์องตน

และคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ซึง่ถอืหลกัทรพัยใ์น

บรษิทัฯ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย์ ตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการของสำานักงาน ก.ล.ต.

- บริษัทฯ ได้กำาหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

• ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (SETPortal) 

• รายงานประจำาปี

• www.cgholdings.co.th

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์  

 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1708 หรือที่  

 E-mail address: ratinan@cgholdings.co.th

4.2 ร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่

สำาคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินธุรกิจอย่างถูก

ต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สำานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำากับดูแลที่เก่ียวข้อง

กำาหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 

3 ท่าน ทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ 

การเงิน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 

ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

หลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

 อีกท้ัง คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าที่ในการสอบทานให้

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบ

ภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยง

ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุม เหมาะสมโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

กำากับดูแล และผู้สอบบัญชี เพื่อให้การรายงานทางการเงินของ 

บรษิทัฯ  มคีวามถกูตอ้ง และครบถว้น และมีการจัดทำารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของ 

บริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ จำานวน 4 ครั้ง 

4.3 คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันให้แก่

นกัลงทนุ ทัง้ในสว่นของการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลู

ทัว่ไป รวมถงึ ขอ้มลูสำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่มลูคา่หลกัทรพัยข์อง 

บริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th 

 อีกทั้ง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบ

ถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ 

จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการให้

ขอ้มลูตอบขอ้ซกัถาม และชีแ้จงขอ้มลูของบรษิทัฯ ให้ผูถ้อืหุน้ นกั

ลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบอยา่งสม�เสมอ โดยผูล้งทนุสามารถ

ติดต่อได้ที่ นางสาว รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2256-7999 ต่อ 1708 หรือที่  E -mai l  addres s :  

ratinan@cgholdings.co.th  

 บริษัทฯ ได้กำาหนดให้สายกำากับดูแลเป็นศูนย์กลางในการ

รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถ

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ 

สายตรวจสอบภายในและกำากับดูแล หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2256-7999 ต่อ 1303 หรือที่  E -mai l  addres s : 

jakkrit@cgholdings.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการ 

และมีวิสัยทัศน์ในการกำาหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนธุรกิจ 

งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระใน

การตัดสินใจ เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม

5.1 โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท 

- ก�รถ่วงดุลของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 

5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน  โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและ

ประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่าง

เป็นอิสระมีความเป็นผู้นำา มีความรู้ เพ่ือนำามาหารือในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

ที่กฎหมายกำาหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่าง

น้อยจำานวน 3 ท่าน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

 ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระ

ที่กำาหนดไว้ มีความโปร่งใส และ ชัดเจนในการเสนอชื่อ

กรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการ

ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของ

กรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการตอ่สาธารณชนผา่นเวบ็ไซตแ์ละขา่วสารของบรษิทัฯ 

• คุณสมบัติของผู้ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการ

อิสระ

 บริษัทฯ ไม่มีการจำากัดจำานวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำารง

ตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม โดยคำานึงถึงความหลากหลายของ

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็น

ประโยชนก์บับริษทัฯ รวมทัง้การอทุศิเวลา และการปฏบิตัิ

หนา้ทีไ่ม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศสำานกังาน ก.ล.ต. 

อีกท้ัง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด

• กำาหนดอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ดำารง

ตำาแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลทีด่ำารงตำาแหนง่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการไปดำารงตำาแหน่ง

กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้

บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของ

ตำาแหน่งกรรมการและจำานวนบริษัทที่สามารถไปดำารง

ตำาแหนง่ได ้โดยตอ้งผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริษัท ก่อน

- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท 

จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะ

กรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท โดยกำาหนดคณุสมบตัแิละประสบการณ์

ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

เลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์

ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์

ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษทั จะไดร้บัการฝกึอบรมและ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 

9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำานวน 4 คน  และบริษัทฯ 

มีเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

บริษัท กับฝ่ายบริหารรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย 

กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และดำาเนนิการประสานงานใหม้กีาร

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมก�รชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมท้ังส้ิน 6 ชุด ประกอบไปด้วย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการด้านการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังราย

ละเอียดใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การทำาหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เพ่ือให้การ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุม

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ และดำาเนินการใดๆ  

ให้สำาเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

5.3 บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

- ภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจ

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดใน

การกำาหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ ตลอดจน ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัท  ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

โดยได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็น

ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง ให้ความเห็นชอบทบทวนประเมิน

ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

เน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการติดตามการ

ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�เสมอในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ
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รายงานประจำาป 2558

บริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำามีวิสัยทัศน์และมีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

ผู้ถือหุ้น

- คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ำาหนดเปน็นโยบายและแนวปฏบิตัทิี่

ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

• จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะ

กรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ไมใ่หค้วามสำาคญัตอ่ผลประโยชนส์ว่นตวัเหนอืความรบัผดิ

ชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า 

และการไม่นำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิด

เผยหรือนำาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

• การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือกรณีที่มีการกระทำาบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทัฯ แตไ่มส่อดคลอ้งกบัผลประโยชนท์ีแ่ตกตา่งกนัของ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในแตล่ะกลุม่ คณะกรรมการบริษทั และฝา่ย

บรหิารจะพจิารณาปญัหาดงักลา่วอยา่งรอบคอบดว้ยความ

ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้

กรอบจรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ผลประโยชนข์องบริษัทฯ เปน็สำาคัญ

และจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง

• ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือเป็นการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือเป็นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการ

ทา่นใดทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใด กรรมการท่านนัน้ตอ้งเปิด

เผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิใน

การเขา้รว่มประชมุ และไม่มีสทิธอิอกเสยีงในวาระดงักลา่ว

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการ 

กระทำาที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ

เกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า 

คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการ

เป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน

หรือการทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำางานอื่น

นอกเหนือจากงานของบริษัทฯ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงละเว้นการถือ

หุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำาให้ต้อง

ละเว้นการกระทำาที่ควรทำาตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้น

มาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่

บริษัทฯ จะเข้าไปทำาธุรกิจนั้น หรือการได้มาโดยมรดก

บุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน

ทราบและให้สำาเนาส่งสายกำากับดูแลทุกครั้ง

- จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำาเนนิธรุกจิไปสูค่วามสำาเรจ็ และบรรลเุปา้หมายสงูสุด

รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซ่ึงปัจจัย

ที่สำาคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำาคัญดังกล่าวจึง

ได้จัดทำาข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณขึ้น เพ่ือมุ่งเน้น

ถึงการมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อ

บังคับของทางการ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ทกุคนยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์

สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ถือ

หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง ได้กำาหนดบทลงโทษ

ทางวินัยสำาหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วยโดยบริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้สายกำากับดูแลทำาหน้าที่ติดตามและควบคุม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำา

- ระบบก�รควบคุมและตรวจสอบภ�ยในและก�รร�ยง�น 

 ท�งก�รเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุม

ภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน

โดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ 

เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัฯ  โดยรวม 

ทั้งด้านการเงิน การดำาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ

การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

• กำาหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำา

รายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูตอ้งครบถว้น และทันเวลา 

ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี

• กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจ

สอบใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

• กำาหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานและกฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารตรวจ

สอบของสายตรวจสอบกจิการภายใน และการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

• กำาหนดภาระหน้าที่และอำานาจในการดำาเนินการของ 

ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

• กำาหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอื

มีการนำาไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วย

งาน เพือ่ใหเ้กดิการถว่งดลุ และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง

เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อคำาแนะนำา หรือ

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบจากองค์กร

กำากับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา

ปรับปรุงการดำาเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายตรวจสอบภายใน

และกำากับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำาเนินการสรรหา และ

คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง 

และได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือทำา

หน้าทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของการบนัทกึบญัชี 

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้ง

เสนอแนะ และแกไ้ขจุดออ่นหรือขอ้บกพร่องของการบนัทกึ

บัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• กำาหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง

องค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำา และ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธผิลของการจดัการความ

เสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 

และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเส่ียงมีการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

• กำาหนดกลไกกำากบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม เพือ่ดแูล 

รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น 1) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2557 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสดาวุธ เตชะอุบล 

คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 

ซึง่ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการของ MFC ไดร้บัมอบ

หมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการ

ปรบัโครงสรา้ง เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษัิทฯ และ

การทำารายการต่างๆ  ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ  

กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

ให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะ

กรรมการของ MFC ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทั่วไปและดำาเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้ตามแต่จะ

เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัท

ร่วม ท้ังนี้ เมื่อคำานวณสัดส่วนของกรรมการของ MFC 

ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของ

จำานวนกรรมการทัง้หมดของ MFC (ไมร่วมกรรมการอสิระ) 

ซึง่มากกวา่รอ้ยละ 24.92 อนัเปน็สดัสว่นการถอืหุน้ของกลุม่

บริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง 2) ตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2557 บริษัทฯ 

ไดพ้จิารณาเสนอขือ่บคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เปน็กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

2. คุณสดาวุธ เตชะอุบล 

3. คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา 

4. Mr. Hong Chye Sim

5. คุณสมคาด สืบตระกูล 

6. คุณทอมมี่  เตชะอุบล 

7. คุณฤทธิ์ คิ้วคชา 

8. คุณสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล 

9. คุณชนะชัย จุลจิราภรณ์ 

5.4 ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 8/2557 กำาหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้า ประจำา

ปี 2558 ทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของ

ตนสำาหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งได้มีการ

ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำาเป็น อีก 3 ครั้ง 

รวมเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังปี 2558 เป็น
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รายงานประจำาป 2558

จำานวน 15 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้งจะมีวาระประจำา

ในการตดิตามเร่ืองทีส่บืเนือ่งจากการประชมุคร้ังทีผ่่านมาและ 

รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

- ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการเข้าประชมุ

ไม่น้อยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะครบองค์ประชุมประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ 

ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองทีจ่ะเขา้วาระการประชมุโดยการ

พิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณา

คำาขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำาคัญเป็น

วาระในการประชุม  ทั้งนี้  กรรมการแต่ละท่านมีความเป็น

อิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท ดำาเนินการจัดสรรเวลาให้อย่าง

เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูล  

เพ่ือการอภิปราย และระยะเวลามากพอที่กรรมการจะ

อภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำาคัญอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน

- คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุให้มีการเชญิผู้บริหารระดบัสูง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือราย

ละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ เพื่อ

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง

- คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล 

คำาปรึกษา และบริการต่างๆ ท่ีจำาเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย หรืออาจ

ขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน

- ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ ให้ข้อมูล 

คำาปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลา 

แก่คณะกรรมการบริษัท       

- กำาหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อม

ดว้ยระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ

ในแตล่ะวาระใหแ้กก่รรมการกอ่นการประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ย

กว่า 7 วัน เพ่ือใหก้รรมการทกุท่านมีเวลา เพยีงพอทีจ่ะศกึษา

ข้อมูลต่างๆ  ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ได้จัดให้มีการบันทึก

รายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์ 

อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวท่ีผ่านการรับรองจาก 

คณะกรรมการบริษัทแล้ว เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

- กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดท่ีได้

จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- กำาหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะ

ประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา

ต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย

จัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

ถึงผลการประชุมด้วย

5.5 ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง 

โดยคณะกรรมการบรษิทั จะประเมนิผลการปฏบิติังานด้วยตนเอง

เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผล

งาน ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งใน

การประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท  

5.6 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุม

ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซ่ึงค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมาย

ให้ทำาหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น เช่น การ

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับ

ค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่ เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่า

ตอบแทนเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำาหนา้ท่ี

กำาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง 

และกำาหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและ

ชัดเจนและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขาย

หลักทรพัยท์ีอ่อกใหมต่อ่กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืพนกังาน 

และมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานที่ได้รับจัดสรร

หลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะ

จัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกิน

กว่าร้อยละ 5 ดังกล่าว เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ใน

รายงานประจำาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 



73

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

5.7 ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ 

- สง่เสรมิใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาท หนา้ที่

ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้

ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ทีข่องกรรมการและสามารถปฏบิติั

หน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจากสำานกังาน ก.ล.ต. กอ่นปฏิบตัหินา้ทีใ่นฐานะ

กรรมการ

- ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการในคร้ังแรกจะได้รับทราบข้อมูล 

ของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ 

2)  คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่

ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

ชุดไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะ

กรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใสดำารงไว้ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

1.2 กำาหนดทิศทางในการดำาเนนิธรุกจิและควบคมุตดิตามการดำาเนนิ

งานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำาเนินการถูกต้องตามที่

กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแล

กำาหนดตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือ

บุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

1.3 จัดให้มีหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์

อักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ

ดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง

1.4 พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสำาคัญท่ีเกี่ยวกับการเข้าทำา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน / การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน / 

การขายหรือการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชีตลอด

จนการเข้าทำารายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศข้อบังคับของ

หนว่ยงานทางการทีก่ำากบัดแูลหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ใน

เร่ืองนั้นๆ กำาหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

1.5 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร

จำานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ

ช่วยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกำากับดูแลการ

ดำาเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบาย

เป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีที่กำาหนด

1.6 พิจารณาอนุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุนตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัท ไดม้กีารแตง่ตั้ง ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทั 

ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลง

วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบัิตงิาน การ

บริหาร และการจัดการการลงทุนของบริษัฯ ให้ได้รับประโยชน์

สงูสดุ อกีทัง้เปน็การจดัระบบควบคมุภายในทีด่ ีและมกีารบรหิาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

1.7 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยาย

ธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพ่ือ

การนำามาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการดำาเนินธุรกิจของบ

ริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.8 ส่งเสริมให้มีการจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร

และจัดให้มีการส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม�เสมอ

และโดยอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน กำาหนดนโยบายท่ีก่อให้เกิด

วฒันธรรมองคก์รเกีย่วกบัการผลกัดนัใหเ้กดิการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง

ดังกล่าวเป็นประจำา

1.9 จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อ

การปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มี ส่วนได้ เสีย

และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงิน

เป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอและ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า

รายการทางธุรกิจได้รับการดำาเนินการอย่างถูกต้องเหมาะ

สมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่

บริษัทได้โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียง

พอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำา 

ทุกปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำาปี
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1.10 จดัใหม้รีะบบการบริหารความเสีย่ง ในการดำาเนนิงานทกุดา้นของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการมอบหมายให้คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งทีแ่ตง่ตัง้เปน็ผู้กำาหนดนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดนั้นๆ รายงานให้

คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

1.11 รับผิดชอบในข้อมูลงบดุลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจำาปีของบริษัทฯ 

1.12 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเพ่ือกำากับ

ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ 

คณะกรรมการกำาหนดหรือมอบหมาย

1.13 แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติของ 

บริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายประกาศข้อบังคับของ

หน่วยงานทางการที่กำาหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะ

กรรมการบริษัท และการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

ของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและ

สนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ ดำาเนนิการตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี

การรกัษาเอกสารขอ้มูลตลอดจนการตดิตอ่สือ่สารกบัผู้ถอืหุน้และ

หน่วยงานทางการที่กำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

1.14 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบท่ีเหมาะสมในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ตลอดจนสาธารณชน

1.15 ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท เปน็ประจำา

ทุกปี เพ่ือการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหา 

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอันนำามาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 

มีประสิทธิผล

1.16 กำากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหน่ึงของบริษัทฯ และ

ควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด

2. ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่าง 

ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยร่วมกับผู้สอบบัญชี และ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงิน

2.2 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่ าด้ วยหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำ าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

2.3 สอบทานใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีะบบการควบคมุภายในและ

ระบบการตดิตามตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

ตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของสายกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยก

ยา้ยการเลกิจา้งและการประเมนิผลการปฏบิตังิานผูบ้รหิารสงูสุด

ของสายการกำากับดูแลตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

2.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้กำาหนดของหน่วยงาน

ทางการทีก่ำากบัดแูลกำาหนด เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่มคีวามถูกตอ้งสม

เหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2.6) จัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูล

ดังนี้

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูล

รายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ในความถกูตอ้งครบถ้วนเปน็

ที่เชื่อถือได้

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

- ความเห็น หรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2.7 ปฏบัิตงิานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายและคณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ

 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
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3. ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน

3.1 สรรหาและพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเสนอ

ชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

โดยใช้ข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำากับ

ดูแลกำาหนดที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำาหนดไว้)

3.2 เสนอชื่อบุคคล เพื่อทำาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการ

ประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่หน่วยงาน

ทางการทีก่ำากบัดแูลกำาหนดของบคุคลดงักล่าว เพือ่เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท 

3.3 พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงจำานวนกรรมการ

บริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเห็นว่ามีเหตุจำาเป็นและ 

/ หรือโดยความเหมาะสม

3.4 สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเพ่ือให้

สอดคล้องตามเป้าหมายประจำาปี หรือเป้าหมายระยะยาวของบ

ริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น

3.5 จัดทำาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้า

หนา้ทีบ่รหิาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั เพือ่พจิารณาอนมัุตหิรือการใหค้วามเหน็ชอบ เพือ่เสนอตอ่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำาหนดไว้)

3.6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท กรรมการ

ชดุย่อยประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการโดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ เพือ่การดงึดูด

รักษาและ/หรือจูงใจบุคคลท่ีมีคุณภาพเสนอต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3.7 พิจารณาสอบทานสัญญาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษ

สำาหรับผู้บริหารและพนักงานในตำาแหน่งสำาคัญ (ถ้ามี) รวมถึง

ข้อตกลงในการว่าจ้างค่าชดเชยต่อผู้มีอำานาจในการจัดการ เพื่อ

เสนอต่อผู้บริหาร

 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

4. ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด้านการกำากบั 

 ดูแลกิจการที่ดี

4.1 กำาหนดขอบเขตนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการ ท่ีดี  

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน 

การเสนอแนะแนวปฏิบัติข้อแนะนำาในเร่ืองของการกำากับกิจการ

ที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

4.2 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่าย

บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ และหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลกำาหนด

4.3 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหม้คีวามเปน็สากลทนัสมยัอยา่งตอ่เนือ่ง

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาปรับปรุง

4.4 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท  

รวมทั้ง การมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ

หน้าที่

4.5 เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง การติดตามและ

สรปุผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบ เพือ่เปน็ขอ้มลู

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4.6 พจิารณาทบทวนแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  เป็นประจำา

ทุกปี

5. ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

5.1 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความ

เสี่ยง โดยดำาเนินการให้มีกลยุทธ์นโยบายมาตรฐานและ 

รวมถึงมาตรการในการควบคุมความเส่ียงในด้านต่างๆ ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ   เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างมีระบบ

5.2 พิจารณากำาหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและข้ันตอน 

วิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ และ

รวมถงึการตดิตามและควบคมุการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูภ่ายใต้



76

รายงานประจำาป 2558

ขอบเขตทีบ่รษิทัฯ กำาหนดตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการบรหิาร

ความเสี่ยงตามแนวทางที่หน่วยงานทางการที่กำากับดูแลกำาหนด

5.3 สอบทานให้บรษิทัฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายและกระบวนการขัน้

ตอนท่ีเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ท้ังปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เก่ียวข้อง

กับความเส่ียงนั้น ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ

บริษัทฯ เพื่อนำาไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

5.4 ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความ

เสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มโีครงสรา้งพ้ืนฐานทรพัยากรและระบบงานทีเ่พยีงพอในการชว่ย

ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้

5.5 ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราวโดย

ครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอดจน 

การมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ดูแล 

และบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงทราบ

5.6 จัดทำารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำาหนดเป้าหมายในการ

ดำาเนินการสำาหรบัปตีอ่ไปเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพือ่ทราบ

5.7 ปฏบัิตหินา้ทีห่รอืงานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นชอบ

6. ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

6.1 พิจารณากำาหนดนโยบายการหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็น

ควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ระเบียบท่ี 1/2558 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2558 เพือ่ใหฝ่้ายบรหิาร

นำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

6.2 กำาหนดและทบทวน นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุน เพื่อก่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท

6.3 พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้

เหมาะสมสำาหรบัการลงทนุของบริษทัฯ ภายใตน้โยบายของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.4 กำากับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุน

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ 

บริษัท กำาหนด

6.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจำาปีที่ จัดทำาและ

นำาเสนอโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

6.6 พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจ หรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุน

ตามกรอบนโยบายของบรษิทัฯ เพือ่ให้ไดม้าซึง่ผลประโยชนส์งูสดุ

ในการลงทุนนั้นๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาอนุมัติ

6.7 มอีำานาจในการพจิารณาเชญิ หรอืวา่จา้งบคุคลภายนอกท่ีมคีวาม

รูค้วามเชีย่วชาญเปน็ทีป่รกึษาในการเขา้รว่มลงทนุดว้ยคา่ใชจ้า่ย

ของบริษัทฯ  

6.8 พิจารณาให้ความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าเป็น

กรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทีจ่ะเขา้ไปรว่มลงทนุตอ่คณะ

กรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

6.9 กำากับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบ

นโยบายการลงทุนที่กำาหนดและรายงานผลการลงทุนให้คณะ

กรรมการบริษัททราบ

6.10 พิจารณาการเพ่ิมเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการ

ลงทนุของบรษิทัฯ ทีไ่ดเ้ขา้รว่มลงทนุเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อการพิจารณาอนุมัติ

6.11 ปฏบัิติหนา้ทีห่รอืดำาเนนิการใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบ

หมาย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุน 

ทั้งสิ้น 10 ครั้ง 

3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

1. การสรรหากรรมการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันที่ 24 

มถินุายน  2557 ไดม้มีติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งและองค์

ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั และกำาหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะ

สมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการ

สรรหา เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้ง

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่ีครบกำาหนดวาระและ

ผู้บริหารระดับสูง
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อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งกรรมการในปี 2557 นั้น บริษัทฯ 

ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นคน

หนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำากดัพ.ศ. 2535 โดยในข้อบงัคับของ 

บริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้กำาหนด

เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่

เป็นสาระสำาคัญได้ดังนี้

1.1 กำ าหนดให้กรรมการบริ ษัท มีไ ม่น้อยกว่ า 5 คน แต่  

ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการท้ังหมดจะตอ้งมีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย กรรมการบรษัิท 

จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

1.2 ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ

ดังนี้

 - ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ 

 ความสามารถ

 - ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกใน 

 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำาโดยทุจริต

 - ไมเ่คยถูกลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรอืองคก์าร 

 หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

1.3 กรรมการคนใดเม่ือได้รับเลอืกตัง้แลว้ปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัดิงั

กลา่วมาในขอ้ 1.2 หรือทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ลงมตใิหถ้อดถอนเสียจาก

กรรมการย่อมพ้นจากตำาแหน่งกรรมการทันที

1.4 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกต้ัง

บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือก

ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ 

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ัง

ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานท่ีประชุม

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออก

จากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการในขณะ

นั้นถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้

ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสามกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตำาแหนง่อาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มารบัตำาแหนง่อกีได ้กรรมการ

ที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะ

เบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

1.6 นอกจากกรรมการจะพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้น

ตำาแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 1.8

- ศาลมีคำาสั่งให้ออก

1.7 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออกตอ่บรษิทัฯ 

โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออก

ของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

1.8 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่ง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในส่ีของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.9 ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี 

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชน จำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม 

คณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แตว่าระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอื

น้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว

จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความใน

วรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



78

รายงานประจำาป 2558

1.10 กรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืนอ้ยกวา่จำานวนทีจ่ะเปน็

องค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำาการในนามของคณะ

กรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือก

ตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

 การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน

ที่จำานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์

ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่

ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

1.11 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการ

ที่ พ้ นจากตำ าแหน่ ง ยั งคงต้ องอยู่ รั กษาการในตำ าแหน่ ง 

เพ่ือดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำาเป็นจนกว่า

คณะกรรมการชดุใหม่เขา้รับหนา้ทีเ่วน้แตศ่าลจะมีคำาสัง่เปน็อยา่ง

อ่ืนท่ีทำาให้คณะกรรมการพน้จากตำาแหนง่ โดยบริษัทฯ ตอ้งจดัให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน

หนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำาแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้

ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

1.12 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นจะพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบ้ียประชุมค่าพาหนะ

สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรอง

และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำางานตามระเบียบขอ

งบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ

ของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างขอ

งบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะ

ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ  

1.13 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย

1.14 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ

องค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นประธานใน

ที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มีรองประธาน

กรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเปน็ประธานทีป่ระชมุแตถ่า้

ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการ

คนหนึง่เปน็ประธานทีป่ระชมุการวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุคณะ

กรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเรื่อง

หน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นและถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อ

เป็นเสียงชี้ขาด

1.15 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 

7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ

และประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและ

กำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

1.16 ในการดำาเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น

ไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

1.17 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ

เปน็การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืเขา้เปน็หุน้สว่นในหา้ง

หุน้สว่นสามญัหรอืเปน็หุน้สว่นไมจ่ำากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วน

จำากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจำากดัหรอืบรษิทัมหาชนจำากดั

อื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำาเพ่ือประโยชน์ตนเอง

หรอืประโยชนผ์ูอ้ืน่เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่น

ที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

1.18 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ี

กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดท่ี

บรษิทัฯ ทำาขึน้หรอืในกรณทีีจ่ำานวนหุน้หรอืหุน้กูข้องบรษิทัฯ หรอื

บริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

1.19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ 

จังหวัดอันเป็นท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้

เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใดโดยการกำาหนดวันเวลาและสถานท่ี

เปน็ไปตามดลุยพนิจิของประธานกรรมการกรรมการตัง้แตส่องคน

ขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรยีกประชมุคณะกรรมการ  

ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการกำาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วัน

ที่ได้รับการร้องขอ

1.20 ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตรา
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สำาคัญของบริษัทหรือกรรมการอ่ืนสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำาคัญของบริษัท

 คณะกรรมการมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

1.21 กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้

แก่บริษัทฯ หรือกระทำาธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่า

กระทำาในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอม

จากคณะกรรมการแลว้การซือ้ขายหรือกระทำาธรุกิจน้ันไมม่ผีลผกู

พันบริษัทฯ  

1.22 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้น

กู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจำานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น

หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

2. การสรรหากรรมการอิสระ

สำาหรับการแต่งต้ังกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้

พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดขั้น 

ต�ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและมีหน้าที่ใน

ลักษณะเดียวกับท่ีกำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัทฯ ท้ังนี ้ใหนั้บรวมการถอืหุ้นของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระ

ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ

แตง่ตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณท่ีีกรรมการ

อิสระท่ีเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  

2.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ผูม้อีำานาจควบคมุหรือบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ปน็ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

2.4 ไม่เคย หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย

หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง

กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของสำานกังานสอบบญัชซีึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษิทัใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มี

อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี

นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี

มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น

ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแข่งขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

2.9 ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็อสิระ

เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายเดช นำาศิริกุล

- นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
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- พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี

- นายปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์

 เมือ่คำานวณกบัสดัสว่นคณะกรรมการบริษัท ถอืวา่ กรรมการอสิระ

มีถึง 45% ของคณะกรรมการทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4) การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำากับดูแล

การดำาเนินงานของกิจการ และธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มี

ระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และสามารถ

กำาหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนน้ัน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของ 

บริษัทฯ อีกท้ัง ยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำาเนินงาน

ของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุน

ของบริษทัฯ และเพิ่มมูลคา่และความเชื่อมั่นตอ่ผู้มสีว่นได้เสยีทกุกลุม่

ของบริษัทฯ ได้ 

โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารแตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ

ในบริษัทย่อย เพ่ือติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทย่อย กำาหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิด

เผยขอ้มลูและการทำารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์อง 

บริษัทฯ รวมถึง กำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี

ของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัด

ทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และมีคณุสมบตัคิรบถว้นเปน็

ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำาหนดในประกาศ 

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีนโยบายการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหา

ผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนในทางมิชอบ 

ตลอดจน สอดคล้องตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ

การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหาร รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของ

ตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตามที่กำาหนด

2. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในประการ

ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา

ในตำาแหน่ง หน้าที่ หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย 

หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบ้คุคลอืน่ซือ้ หรอืขาย 

หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ 

บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะทำา 

เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำาข้อเท็จจริง เช่น นั้น

ออกเปดิเผยเพือ่ใหผู้อ้ืน่กระทำาดังกลา่ว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์

ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ชั้นความลับของข้อมูล กำาหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับ

ทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก 

ความลบัของขอ้มลูอาจแบง่ไดเ้ปน็หลายชัน้ตามความสำาคญั เชน่ 

ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่ง

การใชข้อ้มลูตอ้งอยูใ่นกรอบทีถ่อืวา่เปน็ขอ้มลูในหน้าท่ีและความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเทา่นัน้ ไมเ่ปดิเผยขอ้มูลทีถ่อืวา่ เปน็

ความลับของบริษัทฯ อันนำามาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบ

ต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผน

งานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้

บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว

4. การเปดิเผยขอ้มลูสูภ่ายนอก กำาหนดใหก้ารเผยแพรข่อ้มลูภายใน

สู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ผู้บริหาร ฝ่ายงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

5. กำาหนดใหม้กีารจดัทำาเปน็ระเบยีบปฏบัิตวิา่ดว้ยมาตรการปอ้งกนั

และการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการ

สื่อสารเผยแพร่ นโยบาย และกฎระเบียบ ดังกล่าวแก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับทราบถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ตามที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ในนโยบาย และระเบียบนั้นๆ 

6) การอนุมัติรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขอำานาจในการอนุมัติรายการ

ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย และการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังมี 

รายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. ค่าใช้ จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์ สิน ท่ีมี ในงบประมาณ

ประจำาปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มอบ

หมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ

2. ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณหรือ

เกินงบประมาณประจำาปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท มอบหมาย

ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น

ผู้อนุมัติรายการ หากวงเงินเกินกว่า 3 ล้านบาท ต้องดำาเนินการ

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัท  

3. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มี

การกำาหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบอื่นใดของ

บริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ 

ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้มีอำานาจอนุมัติ

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการและ/หรือหน่วยงานที่

ควบคมุดแูลในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิของบริษัทฯ ใหห้นว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ และขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำา โดยจ่ายจากเงินสดย่อยจำานวนไม่

เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานเป็น

ผู้อนุมัติรายการ

6. การจัดสรรเงินทนุของบรษิทัฯ ในการลงทุน ให้ฝา่ยการลงทนุนำา

เสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

7. การทำารายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่

เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7) ค่าสอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำาหนดการสอบบัญชีสำาหรับ ปี 

2558 เป็นจำานวนเงิน 1 ล้านบาท และค่าผู้สอบบัญชีในรอบปี 2557 

และ 2558 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าบริการอื่น

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี   0.44 1

ค่าบริการอื่น  ไม่มี ไม่มี

รวม 0.44 1

รายการ 2557 2558

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี   0.44 1

ค่าบริการอื่น  ไม่มี ไม่มี

รวม 0.44 1
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รายงานประจำาป 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้าน

การทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทั 

จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยบริษัทฯ เชือ่ม่ันวา่การประกอบ

ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จะช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผล

ตอบแทนจากการลงทุน คือ กำาไร และต้องการความมั่นคง ความ

ก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การท่ีธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น 

ไม่ใชอ่ยู่ท่ีผลประโยชนห์รอืกำาไรขององคก์รเพยีงอยา่งเดยีว แตจ่ำาเปน็

จะตอ้งคำานงึถงึการคนืกำาไรในสิง่ทีด่งีามสูส่งัคมควบคูก่นัไปดว้ย การ

ดำาเนนิธรุกจิทีค่ำานงึถงึสังคม ภายใตจ้ริยธรรมการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ี

ย่อมนำาไปสู่การดำาเนินธรกิจที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกำาหนดแนวทางปฏิบัติของ

หน่วยงานต่างๆ ให้มีนโยบาย และการดำาเนินงานดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัฯ สนับสนนุและสง่เสริมการดำาเนนิการทางธรุกจิอยา่งเปน็ธรรม 

และปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง

มาตรฐานสากล โดยไม่เหน็แกป่ระโยชนอ์ืน่ทีอ่าจไดม้าจากการดำาเนิน

งานที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

•  สรา้งกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ ให้ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ยึดหลัก 

ความถูกตอ้ง เปน็ธรรม อาทิ หลกีเลีย่งวธีิการไม่สจุริตเพ่ือทำาลาย 

คู่แข่ง ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

•  การกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าให้สอดคล้อง

ตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่

สุจริต ไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาใน

ทางร้าย

•  การเรียกเก็บค่านายหน้ากับลูกค้าทั่วไปจะต้องปฏิบัติไปตามหลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ตลาด

หลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีนโยบายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน

การดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมี

การทบทวนนโยบายมาตรการการกำาหนดกระบวนการภายในและ

การประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอยา่งสม�เสมอ 

อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ ตามโครงสรา้งองค์กรตามหลักการกำากบักจิการ

ที่ดี รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

• กำาหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้

ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย

อย่างเคร่งครัด

• บริษัทหลักทรัพย์ฯ นำาเอกสาร KYC/CDD (KYC : Nnow Your 

Customer / CDD : Customer Due Diligence) เข้ามาใช้

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกับการเปิดบัญชีเพื่อรับรู้ 

รายละเอียดตัวตนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้

มาตรฐาน เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

นอกจากนี้ เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ

ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี พนักงานสามารถร้องเรียน 

หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น การรับ-ให้สินบน ได้

ผา่นหลายช่องทาง เชน่ ส่ง E-mail แจง้โดยตรงไดต่้อประธานเจ้าหนา้ท่ี

บรหิาร และสายตรวจสอบกจิการภายใน ที ่jakkrit@cgholdings.co.th 

โดยกำาหนดใหม้กีระบวนการตอบสนองทีร่วดเรว็และเปน็ธรรม รวมถงึ

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งในปี 2558 ไม่พบข้อร้องเรียน

ด้านจริยธรรมที่มีนัยสำาคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

1. นโยบายปอ้งกันการมอบ หรอืรบัของกำานัลทรพัยสิ์นหรอืประโยชน์

อืน่ใด เชน่ การเลีย้งรบัรอง หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิขอบเขตจำากดัซึง่

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้า และผู้ที่บริษัทฯ

ทำาธุรกิจด้วย

2. นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพ่ืออำานวยความ

สะดวกหรือเพ่ือความสัมพันธ์ในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม

3. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้ 

กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
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4. นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง

พฤตกิรรมการฉอ้โกง และไม่สนบัสนนุการดำาเนนิงานทีม่ลีกัษณะ

เป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

5. นโยบายการกำาหนดใหเ้งนิบริจาค เพ่ือการกศุลและเงนิสนบัสนนุ

ทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายใน

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติ

ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม  

รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับ

ชั้น ตามความเหมาะสม ดังนี้

•  จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการเงินกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาลและการตรวจ

สุขภาพประจำาปี สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

สวสัดกิารเงนิชว่ยเหลอืพนักงาน สวสัดกิารเงนิกูฉ้กุเฉนิ สวัสดกิาร

เงินกู้สวัสดิสงเคราะห์

•  ปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งเสมอภาค เปน็ธรรม และใหผ้ลตอบแทน

ที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผล

การปฏิบัติงานแต่ละคน โดยนำาระบบ KPI มาใช้ในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อพิจารณาค่าตอบแทนต่ออัตราการ

จ่ายเงินโบนัสประจำาปี และการปรับเลื่อนตำาแหน่ง

•  บรษิทัหลกัทรัพยฯ์ ไดส้นบัสนนุกจิกรรม เพ่ือสร้างกำาลงัใจในการ

ทำางานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมชั่นให้กับ

เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการเปิดบัญชีลูกค้าสูงสุดและยอดการซื้อ

ขายทั้งหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และ จัดกิจกรรมขอบคุณ

พนักงาน “Staff Party” ประจำาปี 2558

•  มีการจ้างงานที่เป็นธรรม คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

แรงงาน โดยไม่นำาความแต่งต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ 

ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล มาเป็นอุปสรรคใน

การจ้างงาน

•  สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความสามัคคี 

ความเป็นน้�หนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการเคารพสิทธิ 

ส่วนบุคคล ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

•  ใหค้วามสำาคัญตอ่ความปลอดภัยและสขุภาพอนามัยของพนักงาน

ในสถานที่ทำางาน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

•  ใหค้วามสำาคญัในการฝกึอบรมและพฒันาพนกังาน ให้มคุีณภาพ

อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการ

ให้บริการลูกค้าของบริษัทฯเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้

แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ และรับผิดชอบอย่างมีหลักเกณฑ์ตลอดจน

มกีารปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเปน็ธรรมในการดำาเนนิธรุกจิตอ่ลกูค้าทกุราย 

รวมทั้งพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ นำาเสนอผลิตภัณฑ์

ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า

อีกทั้ง บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญกับการรักษาผลประโยชน์

และความลับของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้บริษัท

หลักทรัพย์ฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแสจากลูกค้าและกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติ

งานที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการ

ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำานักงาน ก.ล.ต. 

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่

มากนัก แต่บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสำาคัญของการบริหารการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ ไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละ

ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด

2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษา

สภาพแวดลอ้ม และปรับปรงุการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม�เสมอ 

3. ตระหนักถึงการใช้น้�อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบ

ท่อประปา มาตรวัดน้� อย่างสม�เสมอ

4. ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งเอกสารและรายงานบางอย่างให้

แก่ลูกค้าผ่าน E-mail แทนการส่งไปรษณีย์ และจัดทำาโปรแกรม

ใบลาออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์มใบลากระดาษ
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6) การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการดูแล

ชุมชน ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำานุบำารุงศาสนา และการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ในปี 2558 บริษัทฯ ดำาเนินกิจกรรม

หลัก ดังนี้ 

ด้านการศึกษา

1. จัดอบรม สัมมนา และให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการ

ศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน อาทิ มหาวิทยาลัย

รังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

มหาวิทยาลยันเรศวร  และสถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

(นิด้า) รวมถึงนักศึกษาจากโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่ เพ่ือ

สังคม (NIP) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเย่ียมชมการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ พร้อมให้ความรู้ด้านการลงทุน

2. เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงาน

ในบริษัทหลักทรัพย์ฯ 

ด้านการทำานุบำารุงศาสนา

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำาบุญถวายผ้าป่าสามัคคีวัดปากเหมือง 

ตำาบลขัวมุง อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

2. รว่มเปน็เจ้าภาพทำาบญุทอดผา้ปา่สามัคคเีฉลมิพระเกยีรติ วดั

หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยประเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อก่อสร้างวิหารทรงไทย "รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" 

3. ร่วมทอดกฐินประจำาปี 2558 ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

4. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี "เพื่อสมทบทุนสร้างศาลา

การเปรียญ" ทอดถวาย ณ วัดสันติธรรมบรพต 

5. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำาปี 2558 ของ

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

6. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดบางกระเจ็ด จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

7. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดศิริพงาธรรมนิมิต 

กรุงเทพฯ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

1. สนับสนุนโครงการ “แรลลี่ ศาลปกครองสัมพันธ์ 2558” เพื่อ

นำารายไดไ้ปสนบัสนุนกองทนุฌาปนกจิสงเคราะหศ์าลปกครอง

2. สนับสนุนการจัดงาน เดินเทิดพระบารมี สยามบรมราชจักรีสิ

รินธร  ซึ่งเป็นการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อ

เป็นการถวายความจงรักภักดีอีกทางหนึ่ง

3. ผู้บริหารและพนักงานท่ัวประเทศร่วมกับบริษัทฯ ได้บริจาค

เงินในโครงการ “Nepal Earthquake Relief Fund” เพื่อช่วย

เหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จากเหตุ

ภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศเนปาล ขนาด 7.8 

แมกนิจูด ซึ่งร้ายแรงที่สุดในรอบ 81 ปีของประเทศเนปาล 

ในวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยมีประชาชนชาวเนปาลไร้ที่อยู่

อาศยั และตอ้งการความชว่ยเหลอืจำานวนมาก โดยเงนิบรจิาค

จะถูกรวบรวมแล้วโอนส่งไปยังกองทุนของรัฐบาลเนปาลท่ี 

ชือ่ว่า “กองทุนนายกรฐัมนตรเีพ่ือการบรรเทาภยัพิบติัธรรมชาติ

ในเนปาล (Prime Minister Natural Disaster Relief Fund in 

Nepal)”

4. สนบัสนนุการแขง่ขนั "พญามงัรายเกมส"์ เพ่ือสง่เสรมิสนบัสนนุ

การพัฒนาการศึกษาและความสามารถของเยาวชนในภาค

เหนือ

5. สนับสนุนองค์กรการกุศล “มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื” (ประเทศไทย) หรอื FEED : Foundation for 

Environmental Education for Sustainable Development 

(Thailand) เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมและปลูกฝงัดา้น

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กในประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

6. ให้ความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ และ ตลาดสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ 

ตลอดทั้งปี

7. บรจิาคชดุอปุกรณก์ฬีาใหก้บั โรงเรยีนชนบท จงัหวดัพษิณโุลก
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 

ทำาหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในใน

แต่ละข้ันตอนการทำางาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบและกำากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 

และถูกต้อง โดยมกีารทบทวนการปฏิบตังิานและพฒันาระบบงานของ

สายตรวจสอบกจิการภายในและกำากบัดแูลบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ

อย่างสม�เสมอ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบ

บัญชรีบัอนุญาต เพือ่ปอ้งกนัความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขไดอ้ยา่ง

มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่ง

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม

ด้วย โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถาม

จากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการทั้ง 5 ด้าน คือ 

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการ

ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการ

สือ่สารขอ้มลู และ ดา้นระบบการตดิตาม ซึง่ภายหลงัจากการประเมนิ

แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัท

ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สำาหรบัผูส้อบบัญชีของบริษัท คอื นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ บริษทั 

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบ

การเงนิรายไตรมาสและประจำาป ี2558 ไม่ไดแ้สดงความเหน็ในรายงาน

สอบบัญชว่ีาบรษิทัมีขอ้บกพร่องใดๆ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม โดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหารและ

ติดตามดูแลผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  

รวมท้ัง ได้มีการกำาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจาก

การดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความ

สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม�เสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กำากับดูแลการปฏิบัติงาน

สายตรวจสอบกจิการภายในและกำากบัดแูลของบรษิทัฯ ทำาหนา้ทีก่ำากบั

ดแูลฝา่ยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับธรุกรรมของ บรษิทัฯ ใหเ้ปน็ไปตามที่

กฎหมายและนโยบายทีบ่รษิทัฯ กำาหนด โดยรายงานตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาใน

เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตั้งให้ 

นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ เป็นผู้อำานวยการสายตรวจสอบและ

ตรวจสอบกิจการภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน

การตรวจสอบภายในและงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลัก

ทรัพย์และสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีความสามารถเพียงพอที่จะกำากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในและ

กำากับดูแลของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องรวมไป

ถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำากับดูแลจะต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานใน

สายตรวจสอบภายในและกำากับดูแลอยู่ 1 ท่าน และจะเพ่ิมจำานวน

พนักงานในสายงานดังกล่าวตามความเหมาะสม
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นโยบายการจ่ายปันผล

ในกรณีปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต�กว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลโดยนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
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บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (บาท)ลักษณะรายการบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความจำาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของ รายการระหว่างกัน

ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 ปี 2557

นายสดาวุธ เตชะอุบล

นายบี เตชะอุบล

 นายเบน เตชะอุบล

นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา

นายทอมมี่ เตชะอุบล

ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล

พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี

นายคชา ชื่นภักดี

นางสาวพิมพร วาณิชเสนี

นายครรชิต จุลจิราภรณ์

นางสาวเบ็ญจมาศ แปงคำา

นางสาวอำาพันธ์ แปงคำา

กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

การเข้าทำารายการเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตาม
การดำาเนินงานตามปกติของ
บริษัทย่อย ณ ราคาตลาดซึ่ง
เป็นอัตราเดียวกับท่ีคิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไป
ตามการดำาเนินงานตามปกติ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

86,619.88

14,123.14

-

8,549.64

163,717.40

555.68

-

38,267.99

352,327.42

68,677.84

627.00

347.84

11,734.73

124.12

37,897.70

713.98

9,890.92

1,689.35

-

-

66,548,305.16

328,49,380.00

195,335.00

13,994.11

50.59

8,464.54

218,066.51

550.60

202,961.17

37,917.71

524,195.17

13,458.92

621.29

344.64

48,518.90

122.88

670.28

-

284.87

-

4,464.06

5,001.12

45,121,016.58

407,736.07

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมี

กรรมการร่วมกัน
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มูลค่ารายการ (บาท)ลักษณะรายการบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์

ความจำาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของ รายการระหว่างกัน

ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 ปี 2557

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์  

  จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      

  เอ็ม เอฟซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่านายหน้าจากการเป็น

ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่   

 และอุปกรณ์

ค่าธรรมเนียมและบริการ

การเข้าทำารายการเพื่อการซื้อ
ขายหลกัทรพัยเ์ปน็ไป ตามการ
ดำ า เนินงานตามปกติของ
บริษัทย่อย ณ ราคาตลาด
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

ค่าโฆษณา เพ่ือใช้ในการ
ดำ า เนินงานตามปกติของ
บรษิทัย่อย ณ ราคาทีต่กลงกนั
ซึ่งประมาณตามราคาตลาด

การเข้าทำารายการเพ่ือการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตาม
การดำาเนินงานตามปกติของ
บริษัทย่อย ณ ราคาตลาด
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

คา่ธรรมเนยีมรบัทีป่รกึษาการ
ลงทุนเป็นไปตามการดำาเนิน
ง านตามปก ติของบริ ษั ท
ย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่ง
ประมาณตามราคาตลาด

ค่าจัดการกองทุน เพ่ือใช้ใน
การดำาเนินงานตามปกติของ
บริษัทฯ ณ ราคาที่ตกลงกัน
ซึ่งประมาณตามราคาตลาด

ค่าเช่าโกดัง เพ่ือใช้ในการ
ดำ า เนินงานตามปกติของ
บริษัทย่อย และมีการกำาหนด
อัตราราคาอ้างอิงตามอัตรา
ราคาตลาด 

ค่ า ธ ร รม เนี ยมรั บการจั ด
จำาหน่ายหลักทรัพย์ เป็นไป
ตามการดำาเนินงานตามปกติ
ของบริษัทย่อย และมีการ
กำาหนดอัตราราคาให้เป็นไป
ตามอัตราราคาตลาด 

54,922.13

10,185,045.33

946,950.00

947,563.30

1,238,484.72

-

245,758.49

10,076,528.63

1,021,850.00

426,128.22

1,238,484.72

5,000,000.00

ค่าธรรมเนียมและบริการ 280,716.49 252,964.87

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 162,403.86 -

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทุกรายการดังกล่าวข้างต้นใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการกำาหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข 

เช่นเดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) หรือบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้ภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทัหลักทรพัยค์นัทรี ่กรุป๊ จำากดั (มหาชน) (“หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊” หรอื “บรษิทั

ย่อย”) เพื่อประกอบธุรกิจด้านลงทุนและถือหุ้นของหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป โดยบริษัทได้ทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี่ 

กรุ๊ป ในอัตราแลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นสามัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นสามัญของ บริษัทฯ ได้สำาเร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีผล

ทำาให้บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นการรวม

ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (business combination under common control) บริษัทฯ ได้จัดทำางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำากัด และแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนว่าได้มีการรวมกิจการมาตั้งแต่ต้นปี 2557

1. ภาพรวมสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี 2558 ที่ผ่านมามีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย

อยู่ที่ 44,302.35 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 45,466.49 ล้านบาทต่อวัน ในขณะที่

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เฉลี่ยสูงถึง 199,748.56 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 35.86% จากปีก่อนปัจจัยหลัก 

มาจากการเพิ่มขึ้นของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options

ปริม�ณก�รซื้อข�ยของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับอุตส�หกรรม

ณ สิ้นปี 2558 ดัชนี SET ปิดที่

ระดบั 1,288.02 จดุ ลดลงร้อยละ 

14.00 จากส้ินปี 2557 ดัชนี SET 

ปิดที่ระดับ 1,497.67 โดยมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปี 

2558 มีจำานวน 12,282,754.70 

ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 

11.36 จากปี 2557 ซึ่งมีจำานวน 

13,856,283.31 ล้านบาท บริษัท

ย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาด

ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.76 

ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 3.11

2. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แหล่งที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กำาไรจากเงินลงทุนกำาไร

จากตราสารอนุพันธ์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยสัดส่วนของรายได้หลักแต่ละประเภท รวมถึง

การเติบโตแสดงได้ดังนี้
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ร�ยได้        

  - ค่านายหน้า 867.15  1,024.70  (157.55) (15.38)

  - ค่าธรรมเนียมและบริการ 60.64  61.72  (1.08) (1.75)

  - กำาไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ 114.26  102.20  12.06  11.80    

 - ดอกเบี้ยและเงินปันผล 63.17  68.29  (5.12) (7.50)

 - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 46.33  45.07  1.26 2.79

 - รายได้อื่น 15.94 237.98 (220.04) (92.46)

รวมร�ยได้ 1,167.49  1,539.96  (372.47) (24.19)

หัก รวมค่าใช้จ่าย 1,069.02  1,136.58  (67.56) (5.94)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18.39  60.41  (42.02) (69.56)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 116.86  463.79  (346.93) (74.80)

หัก ภาษีเงินได้ (56.14) (79.74) 23.60  (29.60)

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 60.72  384.05  (323.33) (84.18)

ร�ยได้        

  - ค่านายหน้า 867.15  1,024.70  (157.55) (15.38)

  - ค่าธรรมเนียมและบริการ 60.64  61.72  (1.08) (1.75)

 114.26  102.20  12.06  11.80    

 - ดอกเบี้ยและเงินปันผล 63.17  68.29  (5.12) (7.50)

 - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 46.33  45.07  1.26 2.79

 - รายได้อื่น 15.94 237.98 (220.04) (92.46)

รวมร�ยได้ 1,167.49  1,539.96  (372.47) (24.19)

 รวมค่าใช้จ่าย 1,069.02  1,136.58  (67.56) (5.94)

 18.39  60.41  (42.02) (69.56)

 116.86  463.79  (346.93) (74.80)

 ภาษีเงินได้ (56.14) (79.74) 23.60  (29.60)

 60.72  384.05  (323.33) (84.18)

  - ค่านายหน้า 867.15  1,024.70  (157.55) (15.38)

  - ค่าธรรมเนียมและบริการ 60.64  61.72  (1.08) (1.75)

 114.26  102.20  12.06  11.80    

 - ดอกเบี้ยและเงินปันผล 63.17  68.29  (5.12) (7.50)

 - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 46.33  45.07  1.26 2.79

 - รายได้อื่น 15.94 237.98 (220.04) (92.46)

รวมร�ยได้ 1,167.49  1,539.96  (372.47) (24.19)

 รวมค่าใช้จ่าย 1,069.02  1,136.58  (67.56) (5.94)

 18.39  60.41  (42.02) (69.56)

 116.86  463.79  (346.93) (74.80)

 ภาษีเงินได้ (56.14) (79.74) 23.60  (29.60)

 60.72  384.05  (323.33) (84.18)

ค่�น�ยหน้�            

 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 837.55  71.74  985.50    64.00  1,617.00   81.57 
 ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 29.60  2.54  39.20  2.55  78.67  3.97
ค่าธรรมเนียมและบริการ 60.64  5.19  61.72  4.01  39.59  2.00 
กำาไรจากเงินลงทุน 110.74  9.49  99.04  6.43  66.15  3.34 
กำาไรจากตราสารอนุพันธ์ 3.52  0.30  3.16  0.21  19.72  0.99 
ดอกเบี้ยและเงินปันผล 63.17  5.41  68.29  4.43  90.96  4.59 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 46.33  3.97  45.07  2.93  56.61  2.86 
รายได้อื่น  15.94  1.36  237.98  15.44  13.71  0.68 

รวมร�ยได้ 1,167.49 100.00 1,539.96 100.00 1,982.41 100.00

25572558
2556

(งบการเงินของ CGS
ก่อนการปรับโครงสร้าง)

จำานวนจำานวนจำานวน

รายได้

ร้อยละร้อยละร้อยละ

2558สรุปผลการดำาเนินงานรวม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำานวน 1,167.49 ล้านบาท ลดลง 372.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากว่า 157.55 ล้านบาท ใน
ปี 2558 อันเป็นผลมาจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก 45,466.49 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น
จำานวน 44,302.35 ลา้นบาท ในป ี2558 รวมทัง้การลดลงของรายไดอ้ืน่ ซึง่บรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายได้จากการโอนกลบัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ
ในบริษัทร่วมจำานวน 205.59 ล้านบาท ในปี 2557

สำาหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำานวน 1,539.96 ล้านบาท ลดลง 442.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.31 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากว่า 670.97 ล้านบาท ในปี 2557 
อันเป็นผลมาจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก 50,329.27 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจำานวน 
45,466.49 ล้านบาท ในปี 2557 ทั้งนี้บริษัทย่อยมีจากรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน 
205.59 ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิจำานวน 60.72 ล้านบาท ลดลง 323.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.18 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

งบกำาไรขาดทุนรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบ 2557
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำาไรสุทธิจำานวน 60.72 ล้านบาท ลดลง 

323.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดย

สาเหตุหลักมาจาก

รายได้

รายได้รวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีรายได้รวมจำานวน 1,167.49 ล้านบาท ลดลง 372.47 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำานวน 1,539.96 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

• รายได้ค่านายหน้าจำานวน 867.15 ล้านบาท ลดลง 157.55 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 15.38 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการซื้อขาย

หลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทย่อยลดลง

• กำาไรจากเงนิลงทนุและตราสารอนพุนัธ ์จำานวน 114.26 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้น 12.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.80 ส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากกำาไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า เพิ่มขึ้น 43.76 ล้านบาท 

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด

มูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าเพิ่มขึ้น 27.46 ล้านบาท

• รายได้อื่นๆ จำานวน 15.94 ล้านบาท ลดลง 220.04 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 92.46 เนือ่งจากในป ี2557 บรษิทัยอ่ยโอนกลบัคา่เผือ่

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นรายได้จำานวน 205.59 

ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่า

ใช้จ่ายรวมจำานวน 1,069.02 ล้านบาท ลดลง 67.56 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 5.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำานวน 1,136.58 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำานวน 653.44 ล้านบาท ลดลง 37.10 

ล้านบาท หรือร้อยละ 5.37 โดยลดลงจากค่าตอบแทนของเจ้า

หน้าที่การตลาด ส่วนแบ่งกำาไรจากการบริหารทีมค้าหลักทรัพย์/ 

สำานกังานสาขา ซึง่สอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดค้า่นายหนา้

ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

• ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์จำานวน 150.96

ลา้นบาทลดลง 19.08 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.22 เนือ่งจากจำานวน

ของสำานักงานสาขาของบริษัทย่อยลดลง

• โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 3.50 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่เกิดจากหลักประกันของลูกหนี้รายเดิมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มสีว่นแบง่กำาไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มจำานวน 18.39 ลา้นบาท ลด

ลง 42.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำาไรของบริษัทร่วม

กำาไรสุทธิ 

ตามงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิรวมจำานวน 60.72 ล้านบาท (คิดเป็นกำาไร

ต่อหุ้นเท่ากับ 0.0166 บาท) ลดลง 323.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.19 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิจำานวน 384.05 ล้านบาท (คิด

เป็นกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.1470 บาท)

อัตร�ก�รเจริญเติบโต

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ ร้อยละ (11.55) (33.87)  27.06

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ร้อยละ  (5.52) (29.26)  19.92

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (84.19) 11.38 32.42

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร    

กำาไรขั้นต้น ร้อยละ 89.46  90.24  89.32 

กำาไรสุทธิ  ร้อยละ 5.12  24.00  16.67 

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.30  11.19  10.69

25572558
2556

(งบการเงินของ CGS
ก่อนการปรับโครงสร้าง)



ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้น ร้อยละ 89.46 อัตร�กำ�ไรสุทธิร้อยละ 5.12 และอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.30 

โดยอัตร�ส่วนดังกล่�วที่ลดลงจ�กปี 2557 มีส�เหตุหลักจ�กก�รลดลงของร�ยได้ค่�น�ยหน้�และค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น ซึ่งผันแปรต�มปริม�ณ

ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทย่อยที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับสภ�วะตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 ที่ลดลง

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้น ร้อยละ 90.24 อัตร�กำ�ไรสุทธิร้อยละ 24.00 และอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.19 

โดยอัตร�ส่วนดังกล่�วที่เพิ่มขึ้นจ�กปี 2556 มีส�เหตุหลักจ�กก�รลดลงของค่�ใช้จ่�ยท�งตรงโดยเฉพ�ะต้นทุนท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยดำ�เนิน

ง�นที่ลดลงจ�กปี 2556 เป็นเงินจำ�นวนรวม 67.56 ล้�นบ�ท 

3. งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 6,928.88 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 1,171.71 ล้�นบ�ท หรือ

ร้อยละ 20.35 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมปีก่อนจำ�นวน 5,757.17 ล้�นบ�ท

ก�รเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

1. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดและเงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 1,541.03 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 127.08 

ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 8.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดและเงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในรูปเงินสด เงินฝ�กระยะสั้น และตั๋วสัญญ�ใช้เงินระยะสั้น เพื่อให้มีคว�มคล่องตัวในก�รนำ�ม�ใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นประจำ�วัน 

2. เงินลงทุนชั่วคร�วและเงินลงทุนระยะย�วอื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 1,466.51 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 490.91 ล้�นบ�ท

หรือร้อยละ 50.32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

92

รายงานประจำาปี 2558

 สินทรัพย์ที่สำาคัญ

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด  1,541.03     22.24    1,413.95  24.56 

เงินลงทุนชั่วคร�วและเงินลงทุนระยะย�วอื่น   1,466.51  21.17        975.60 16.95 

ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี 46.60 0.67 32.19 0.56

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ   1,241.19 17.91    2,304.22 40.02 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   2,105.96 30.39        546.61 9.49 

สินทรัพย์รวม	 6,928.88		 		100.00		 5,757.17		 		100.00

2557ร้อยละ ร้อยละ2558

เงินลงทุนชั่วคร�ว	

หลักทรัพย์จดทะเบียน 109.15 6.05

ตร�ส�รหนี้ 344.98 683.15

ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 178.09 -

เงินลงทุนเผื่อข�ย 497.53 -

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

เงินลงทุนเผื่อข�ย 315.94 265.50

เงินลงทุนทั่วไป 20.82 20.90

รวม		 	 	 1,466.51	 975.60

25572558 เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตร�ส�รหนี้และหน่วย

ลงทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดบริษัทฯ

บริษัทย่อยได้จัดให้มีคณะกรรมก�รก�รลงทุนดูแลก�รลงทุนในหลัก

ทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนด

แนวท�งก�รลงทุนอย่�งรอบคอบ พร้อมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ได้รับรู้ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ไว้ครบถ้วนต�ม

ม�ตรฐ�นบัญชี และประก�ศของสำ�นักง�น ก.ล.ต.
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3. ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 46.60 

ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 14.41 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 44.77 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปีก่อน โดยลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีเป็นยอดมูลค่�ข�ยสุทธิ

ของลูกค้�และบัญชีบริษัทย่อย ในระยะเวล� 3 วันทำ�ก�รสุดท้�ย

ของปี

4. ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญ�ซ้ือข�ยลว่งหน�้สทุธ ิณ วนัที ่31 

ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 1,241.19 ล้�นบ�ท ลดลง 1,063.03 ล้�น

บ�ท หรือร้อยละ 46.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่

เป็นก�รลดลงจ�กลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำ�นวน 915.03 

ล้�นบ�ท และจ�กลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำ�นวน 

146.87 ล้�นบ�ท โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ย

ล่วงหน้�สุทธิเป็นยอดมูลค่�ซื้อสุทธิของลูกค้�ในระยะเวล� 3 วัน

ทำ�ก�รสุดท้�ยของปี

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำ�หรับนโยบ�ยในก�รตั้งค่�เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทย่อยมี

นโยบ�ยในก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยก�รประเมินฐ�นะ

ลูกหนี้แต่ละร�ย ซึ่งก�รประเมินนี้รวมถึงก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 1,089.46 ล้�นบ�ท ลดลง 1,180.21 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 52.00 

เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมปีก่อนจำ�นวน 2,269.67 ล้�นบ�ท

ในก�รเรยีกชำ�ระและมลูค่�ของหลกัประกนัท่ีใชค้้�ประกนั บรษิทั

ย่อยต้ังค่�เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียง

พอ หรือมีโอก�สที่ลูกหนี้จะชำ�ระเงินต้นและดอกเบ้ียคืนไม่ครบ

จำ�นวน ทั้งนี้ ยังได้ปฏิบัติก�รจัดชั้นหนี้ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

ไว้ในประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงห�คม 2543 

และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2544 

ณ วันที่  31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้บันทึกตั้ง

ค่�เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสำ�หรบัมลูหนีท้ีจ่ดัชัน้สงสัยจะสูญทัง้จำ�นวน

แล้วจำ�นวน 352.32 ล้�นบ�ท และ 355.83 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 

2,105.96 ล�้นบ�ท เพิม่ข้ึน 1,559.35 ล�้นบ�ท หรอืรอ้ยละ 285.28 

เมือ่เปรยีบเทียบกบัปกีอ่น เนือ่งจ�กในป ี2558 บรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยมีก�รลงทุนเพิ่มในบริษัท ผ�แดงอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน) 

และ บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 

749.80 ล้�นบ�ท และ 823.20 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ

หนี้สินที่สำาคัญ

หน่วย : ล้�นบ�ท

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น     124.88 11.46      187.51 8.26

เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี     235.43  21.61      187.68  8.27

เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	 				674.37		 61.90	 		1,846.21	 81.34

หนี้สินรวม	 1,089.46	 100.00	 2,269.67		 100.00

2557ร้อยละ ร้อยละ2558

ก�รเปลี่ยนแปลงของหนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

1. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 124.88 ล้�นบ�ท ลดลง 62.63 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 33.40 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปีก่อน เนื่องจ�กก�รลดลงของค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย ค่�ตอบแทนเจ้�หน้�ท่ี

ก�รตล�ด/ ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กก�รบริห�รทีมค้�หลักทรัพย์และสำ�นักง�นส�ข�ค้�งจ่�ย

2. เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 235.43 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 47.75 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 25.44 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปีก่อน โดยเจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชีเป็นยอดมูลค่�ซื้อสุทธิของลูกค้�และบัญชีบริษัทย่อยในระยะเวล� 3 วันทำ�ก�รสุดท้�ยของปี

3. เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีจำ�นวน 674.37 ล้�นบ�ท ลดลง 1,171.84 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 63.47 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปีก่อน โดยเจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิเป็นยอดมูลค่�ข�ยสุทธิของลูกค้�ในระยะเวล� 3 วันทำ�ก�ร

สุดท้�ยของปี
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2558      3,455.62 31.87 3,487.49
ออกหุ้นส�มัญ 2,301.70 - 2,301.70
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมจ�กก�รซื้อหุ้นส�มัญ
ของบริษัทย่อยเพิ่ม 0.87 (7.26) (7.26)
เงินปันผลจ่�ย - (4.62) (4.62)
กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 60.69  0.55 61.24

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2558	 5,818.88	 20.54	 5,839.42

บริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)

 • เงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ 2,125.68 1,918.86 2,970.28

 • หนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็นประกัน 982.33 2,180.57 1,227.14

 • อัตร�ส่วนเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ (NCR) 216.39% 88.00% 242.05%

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

2558การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุม

2557

รวม

2556

4. สภาพคล่องและความเพ�ยงพอของเงินทุน

แหล่งที่ม�ของเงินทุนในก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ม�จ�กเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจ�กนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ต่�งๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและรองรับก�รประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำ�หรับอัตร�ส่วนเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 216.39 ซึ่งยังคงถือว่�มีอัตร�ส่วน

อยู่ในระดับที่สูงม�กเมื่อเปรียบเทียบกับอัตร�ขั้นต�ที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. กำ�หนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำ�รงไว้ที่ร้อยละ 7

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 5,839.42 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,351.93 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 

67.44 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 3,487.49 ล้�นบ�ท

 สภาพคล่อง

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มียอดเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน 150.72

ล้�นบ�ท เนื่องจ�กได้รับเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน

จำ�นวน 1,374.54 ล�้นบ�ท ซึง่ม�กกว�่ เงนิสดใชไ้ปในก�รดำ�เนนิ

ง�นซึ่งมีจำ�นวน 1,165.54 ล้�นบ�ท สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนิน

ง�นที่ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน ลูกหนี้/ 

เจ้�หนี้ก�รค้� บัญชีลูกหนี้/เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี ลูกหนี้/เจ้�หนี้

หลักทรัพย์ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 2,112.05 ล้�น

บ�ท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีก�รลงทุนในบริษัทร่วม

เพิ่มจำ�นวน 1,603.43 ล้�นบ�ท และมีเงินสดจ่�ยซื้อสุทธิจ�กเงิน

ลงทุนจำ�นวน 524.04 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีเงินสดจ่�ยสุทธิจ�กก�รซื้อ อ�ค�ร อุปกรณ์และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนจำ�นวน 40.89 ล้�นบ�ท  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีเงินสดรับจ�กเงินปันผลจ�กบริษัทร่วมจำ�นวน 

50.84 ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมจัดห�เงินจำ�นวน 2,288.40 ล้�นบ�ท 

โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจ�กก�รเพิ่มทุนจำ�นวน 2,301.70 ล้�นบ�ทในระหว่�งปี 2558

กล่�วโดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐ�นะก�รเงินที่แข็งแกร่งและมีสภ�พคล่องท�งก�รเงินสูง โดยบริษัทย่อย

มีอัตร�ส่วนเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิ (NCR) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 สูงถึงร้อยละ 216.39 ซึ่งเป็นอัตร�ที่สูงม�กเมื่อเปรียบเทียบกับ

อัตร�ส่วนที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. กำ�หนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำ�รงไว้ที่ร้อยละ 7 นอกจ�กนี้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยยังมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดสูงถึง 1,471.72 ล้�นบ�ท (คิดเป็นร้อยละ 21.24 ของสินทรัพย์รวม) มีอัตร�ส่วนสินทรัพย์สภ�พ

คลอ่งตวัต่อสนิทรพัยร์วมทีร่อ้ยละ 42.11 มอีตัร�สว่นสนิทรพัยก์อ่ร�ยไดต้อ่สนิทรพัยร์วมทีร่อ้ยละ 78.41 มอีตัร�ส่วนหนีสิ้นตอ่สว่นของผูถ้อื

หุ้นอยู่ที่ 0.19 เท่� สำ�หรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันว�คม 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำ�นวน 5,839.42 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสะสมที่ 

ยังไม่จัดสรรจำ�นวน 697.32 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจ�กที่ร้อยละ 11.19 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 1.30 ในปี 2558
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รายงานกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) ได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบ

ด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รเงิน ก�รบัญชี กฎหม�ย และก�รบริห�รจัดก�ร ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยจัดก�ร ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ย 

ในรอบปี 2558 ส�ม�รถสรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ได้ดังนี้ 

1. สอบท�นและให้คว�มเห็นชอบงบก�รเงิน และงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ ร�ยไตรม�สและร�ยปี รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น

ส�ระสำ�คัญอย่�งเพียงพอ ซึ่งผ่�นก�รสอบท�นและตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ  

โดยมีก�รประชุมห�รือร่วมกับผู้บริห�รหน่วยง�นบัญชี และผู้สอบบัญชีก่อนที่จะให้คว�มเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

ของบริษัทฯ มีคว�มถูกต้องเชื่อถือได้ในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

2. สอบท�นประสทิธภิ�พ และคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยใน ระบบบรหิ�รคว�มเสีย่ง และระบบก�รตรวจสอบภ�ยในของบรษิทัฯ 

รว่มกบัฝ�่ยตรวจสอบและกำ�กบัดูแล ผู้สอบบัญช ีและฝ�่ยบรหิ�ร ซึง่พบว่�ในปทีีผ่่�นม� ระบบควบคุมภ�ยในมคีว�มเพียงพอเหม�ะสมกบั 

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีที่ร�ยง�นว่� จ�กก�รสอบท�น ไม่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบ

ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ ว่�ข�ดคว�มรัดกุมในเรื่องใด ๆ

3. สอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มหลักของกฎหม�ย และแนวท�งปฏิบัติที่คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

กำ�หนดไว้ รวมถึงข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหม�ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษัทฯ มีคว�มโปร่งใส สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน  

4. พิจ�รณ�เสนอแนะแผนก�รตรวจสอบ และผลก�รตรวจสอบภ�ยในของหน่วยง�นตรวจสอบและกำ�กับดูแล เป็นประจำ�ร�ยไตรม�ส

และร�ยปี พร้อมทั้ง ติดต�มก�รแก้ไขข้อบกพร่องต่�งๆ ทั้งจ�กก�รตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญชี รวมถึงก�รให้คำ�

แนะนำ�เพื่อให้ก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลมีประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น และเป็นไปต�มกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบ�ยที่หน่วยง�นกำ�กับ

ดูแลภ�ยนอกและที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้ โดยมีม�ตรฐ�นในก�รประกอบวิช�ชีพ 

5. พิจ�รณ�คดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯและคว�มเหม�ะสมของค่�สอบบัญช ีสำ�หรบัป ี2558 โดยพจิ�รณ�จ�กคุณภ�พ

ในก�รให้บริก�ร คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มเชี่ยวช�ญ ประสบก�รณ์ คว�มเป็นอิสระ และง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบได้พิจ�รณ�แล้ว เห็นว่� ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงมีมติเสนอพิจ�รณ�แต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำ�ปี  

2558 ต่อคณะกรรมก�รบริษัท ก่อนนำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลัก 

คว�มระมัดระวัง คว�มสมเหตุสมผล และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึง ก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วอย่�ง

โปร่งใส ครบถ้วน และเพียงพอ ต�มหลักเกณฑ์ที่ตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้ 

จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วข้�งต้น คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� โดยรวมบริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ และเหม�ะ

สมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมคว�มเส่ียงทุกด้�นอย่�งเหม�ะสม และเป็นไปต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี ตลอดจนมีก�รจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ อย่�งโปร่งใสและเชื่อถือได้

น�ยนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศ�สตร์

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 26 กุมภ�พันธ์ 2559
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท 

คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และงบกำ�ไร

ข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสร็จอืน่รวมและเฉพ�ะกจิก�ร งบแสดงก�รเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพ�ะกจิก�ร และงบกระแสเงนิสด

รวมและเฉพ�ะกิจก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิด

ชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�ม

ม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด ด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�ม

เชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเก่ียวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน

วิธีก�รตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผู้สอบบญัช ีซึง่รวมถงึก�รประเมนิคว�มเส่ียงจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเปน็ส�ระ

สำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่

เกีย่วขอ้งกบัก�รจดัทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงนิโดยถกูตอ้งต�มท่ีควรของกจิก�ร เพือ่ออกแบบวธิกี�รตรวจสอบทีเ่หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์ แต่

ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผล ของก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะ

สมของนโยบ�ยก�รบญัชทีีผู่บ้รหิ�รใชแ้ละคว�มสมเหตสุมผลของประม�ณก�รท�งบญัชท่ีีจดัทำ�ขึน้โดยผูบ้รหิ�รรวมทัง้ก�รประเมนิก�รนำ�เสนอ

งบก�รเงินโดยรวม

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) และ

บริษัทย่อย และของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และผลก�รดำ�เนินง�นรวมและเฉพ�ะกิจก�ร  

และกระแสเงินสดรวมและเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

กรุงเทพมห�นคร

วันที่ 26 กุมภ�พันธ์  2559

น�ยชว�ล�  เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 4301

บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำ�กัด
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รายงานประจำาปี 2558

สินทรัพย์	

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 5 1,471,718,445  1,144,638,316  84,976,826  30,501 

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 6 69,310,000  269,310,000   -  -     

 เงินลงทุนชั่วคร�ว 7 1,129,749,939  689,202,903  798,028,065 -     

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 8 77,804,084  28,793,562  62,586,378  1,753,758 

 ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี 9 46,596,468  32,189,616  - -     

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ 10 1,241,190,339  2,304,223,685 - -     

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,501,691 1,314,451 - -     

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 4,038,870,966	 4,469,672,533	 945,591,269	 1,784,259	

         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 2,105,960,716  546,612,943  1,755,941,605 -     

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 3,463,159,917 3,456,697,156 

 เงินลงทุนระยะย�วอื่น 7 336,764,738 286,393,749  275,755,238 -     

 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 14 140,230,038  152,381,479  981,764 121,946 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 102,408,524  98,225,958 - -     

 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 16 106,711,815 107,331,535 - -     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17 97,934,651  96,547,205 - -     

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 2,890,010,482		 1,287,492,869		 5,495,838,524		 3,456,819,102	

รวมสินทรัพย์	 	 6,928,881,448		 5,757,165,402	 6,441,429,793	 3,458,603,361	

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 25572558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 18 124,880,505  187,513,862  9,423,592 2,797,757 

 เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี  235,432,799  187,679,778 - -     

 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  674,374,173 1,846,213,834 - -     

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 19 - 3,110,971 - -     

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 1,034,687,477		 2,224,518,445		 9,423,592	 2,797,757		

        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น 20 49,214,920  44,045,050 - -     

 หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 16 2,655,447 - 2,655,447 -     

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 21 2,900,668  1,108,466 - -     

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  54,771,035  45,153,516 2,655,447 -     

	 รวมหนี้สิน	 	 1,089,458,512	 2,269,671,961	 12,079,039	 2,797,757	

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 25572558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

 ทุนเรือนหุ้น 22

 ทุนจดทะเบียน       

   หุ้นส�มัญ 7,015,571,370 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท   7,015,571,370   7,015,571,370   

   หุ้นส�มัญ 4,053,001,312 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท    4,053,001,312   4,053,001,312 

 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว       

   หุ้นส�มัญ 4,336,768,278 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท ชำ�ระครบแล้ว  4,336,768,278   4,336,768,278   

   หุ้นส�มัญ 2,566,229,121 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท ชำ�ระครบแล้ว   2,566,229,121   2,566,229,121 

   หุ้นส�มัญที่ถือโดยบริษัทย่อย  (9,850) (9,850) - -     

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น 23 668,977,138  137,815,390  1,421,639,782 890,478,035 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 7.3 (1,703,300) (5,123,692) 10,681,623 -     

กำ�ไร (ข�ดทุน) สะสม      

 จัดสรรแล้ว      

   ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 27 117,530,063  74,723,105  33,058,131 -     

 ยังไม่ได้จัดสรร  697,317,879  681,991,796  627,202,940 (901,552)

   รวมส่วนของบริษัทใหญ่  5,818,880,208  3,455,625,870  6,429,350,754 3,455,805,604 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  20,542,728 31,867,571 - -     

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  5,839,422,936 3,487,493,441 6,429,350,754 3,455,805,604 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 6,928,881,448	 5,757,165,402	 6,441,429,793		 3,458,603,361	

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 25572558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ร�ยได้

 ค่�น�ยหน้� 28 867,145,686 1,024,704,552 - -     

 ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 29 60,636,783 61,716,999 - -     

 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุน 7.4 110,743,287   99,042,759  (6,293,051)  -     

 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กตร�ส�รอนุพันธ์  3,519,839   3,162,726 (70,781)  -     

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล 7.5 63,166,408  68,289,746 709,956,090 1 

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  46,334,794 45,069,986 - -     

 ร�ยได้อื่น 30 15,943,893  237,975,720 474,044  -     

	 	 รวมร�ยได้	 	 1,167,490,690	 1,539,962,488	 704,066,302	 1	

ค่�ใช้จ่�ย  

 ต้นทุนท�งก�รเงิน  19,650,346 21,075,886 850,000  -     

 ค่�ธรรมเนียมและบริก�รจ่�ย  101,779,176 105,938,478 234,528  -     

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น      

  ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น  653,441,592 690,539,327 15,998,465 32,100 

  ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�ร สถ�นที่และอุปกรณ์  150,957,967 170,044,015 746,823 4,683 

  ค่�ตอบแทนกรรมก�ร  32 15,785,000 11,365,000 4,980,000 -     

  ค่�ใช้จ่�ยอื่น 33 130,905,565  134,742,468 17,011,735  864,770 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (3,501,740)  2,874,350 - -     

	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 	 1,069,017,906		 1,136,579,524	 39,821,551	 901,553	

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม  18,386,210   60,406,932 -      -     

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้  116,858,994   463,789,896  664,244,751 (901,552)

ภ�ษีเงินได้ 35 (56,140,381) (79,739,855) (3,082,128) -     

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับปี	 	 60,718,613		 384,050,041	 661,162,623	 (901,552)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัท) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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กำ�ไร	(ข�ดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ร�ยก�รที่ไม่ต้องจัดประเภทร�ยก�รใหม่ไป      

 กำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง      

  กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์      

   ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ของพนักง�น  (3,578,731) 8,626,069 - -     

 ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับร�ยก�รที่ไม่ต้องจัดประเภท 

  ร�ยก�รใหม่ไปกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง 35 721,618  (1,725,214) -  -     

       (2,857,113) 6,900,855 - -  

ร�ยก�รที่อ�จถูกจัดประเภทร�ยก�รใหม่ไป      

 กำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

  กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�      

   เงินลงทุนเผื่อข�ย  (2,010,922) 4,040,613 13,337,070 -     

  ปรับปรุงส่วนเกิน (ต�) กว่�ทุนจ�กก�รวัดมูลค่�      

   เงินลงทุนเผื่อข�ยที่ข�ยระหว่�งปี   5,639,937   891,137  - -     

  ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับร�ยก�รที่ต้องจัดประเภท

   ร�ยก�รใหม่ไปกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง 35  (254,660) (1,162,351) (2,655,447)  -     

      3,374,355  3,769,399 10,681,623 -     

  กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจ�กภ�ษี  517,242  10,670,254 10,681,623 -     

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี	 	 61,235,855		 394,720,295	 	671,844,246	 	(901,552)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัท) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ก�รแบ่งปันกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับปี

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   60,188,160  380,553,270 661,162,623 (901,552)

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม   530,453  3,496,771 -  -     

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับปี	 	 	 60,718,613		 384,050,041	 661,162,623	 (901,552)

ก�รแบ่งปันกำ�ไร	(ข�ดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   60,753,173  391,126,599 671,844,246 (901,552)

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม    482,682   3,593,696 -  -     

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี	 	 	 61,235,855		 394,720,295	 671,844,246	 (901,552)

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่     

  กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 36  บ�ท 0.0166 0.1470  0.1825  (0.0116)

  กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 36  บ�ท 0.0166  0.1470 0.1825 (0.0116)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัท) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้  116,858,994  463,789,896 664,244,751  (901,552)

ปรับปรุงด้วย   

 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย  49,816,133  57,729,302 87,814  4,683 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (3,501,740) 2,874,350 - -       

 (กำ�ไร) ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รวัดมูลค่�

  เงินลงทุนเพื่อค้�  16,922,281  (10,542,265) 10,567,876 -       

 ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รวัดมูลค่�      

  หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์  70,781  25 70,781  -       

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนเพื่อค้�  (118,738,621) (75,206,834) (4,269,132)  -       

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนเผื่อข�ย  (5,836,517) (13,293,660) (5,693)  -       

 โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่�จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  (205,589,985) -  -       

 กำ�ไรจ�กก�รข�ยและตัดจำ�หน่�ยอ�ค�ร

  และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (504,922) (3,220,940) -  -       

 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย  (18,386,210) (60,406,932) -  -       

 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ของพนักง�น  14,318,300  9,977,897 -  -       

 ต้นทุนท�งก�รเงิน  19,650,346  21,075,886 850,000  -       

 ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล  (109,501,203) (113,359,731) (709,956,090)  -       

 เงินสดรับจ�กดอกเบี้ย  91,489,991  99,583,043 4,668,009 -       

 เงินสดจ่�ยดอกเบี้ย  (16,004,237) (21,075,886) (850,000) -       

 เงินสดจ่�ยภ�ษีเงินได้  (94,924,228) (4,463,410) (7,043,199)  -       

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงใน

 สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น  (58,270,852) 147,870,756 (41,634,883) (896,869)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัท) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	(ต่อ)

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน  200,000,000  300,000,000 -  -       

 ลูกหนี้ก�รค้� และลูกหนี้อื่น  (76,712,568)  - (53,078,275)  (1,753,758)

 ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี  (14,406,852) 410,750,733 -  -       

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�  1,112,869,881 (776,074,908) -  -       

 เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนเพื่อค้�  (87,971,989,015) (83,256,941,378)  (233,482,015)  -       

 เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนเพื่อค้�  88,324,768,723 82,654,660,573  120,665,610  -       

 เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้  (1,558,214,116) -  (1,558,199,713)  -       

 เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้  1,362,253,384  80,000,000 1,362,253,384  -       

 สินทรัพย์อื่น  (4,033,428) (1,965,457) (3,784,614)  -       

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้�หนี้ก�รค้� และเจ้�หนี้อื่น  (34,167,195) -  6,625,835  2,671,128 

 เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี  47,753,021  162,583,315 -  -       

 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์   (1,171,839,661) 716,513,965  -  -       

 หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์   -  (57,298) -  -       

 ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น  (9,148,430) (4,171,639)  -  -       

 หนี้สินอื่น  1,859,048 (12,686,128) - -       

  เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น  150,721,940 420,482,534 (400,634,671)  20,501 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัท) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนเผื่อข�ย  (1,724,306,225) (207,737,627) (1,604,319,386)  -       

 เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนเผื่อข�ย  1,200,268,749  80,423,862 847,237,368  -       

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม   (1,603,425,467) - (1,755,941,605)  -       

 เงินสดรับจ�กเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  50,835,950 74,758,750 50,835,950  -       

 เงินสดรับจ�กเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -  -  648,007,405  -       

 เงินสดรับจ�กเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์  5,470,753  10,399,375 5,470,753 -       

 เงินสดจ่�ยซื้ออ�ค�รและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (44,029,912) (38,727,937) (947,632)  -       

 เงินสดรับจ�กก�รข�ยอ�ค�รและอุปกรณ์

  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  3,140,318  17,262,878 -  -       

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (2,112,045,834) (63,620,699) (1,809,657,147) -

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

 เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน  (2,212,340) (481,848) -  -     

 เงินสดรับจ�กก�รเพิ่มทุน  2,301,700,904 - 2,301,700,904 10,000 

 เงินปันผลจ่�ย  (4,621,780) (284,829,429) - -     

 เงินสดจ่�ยชำ�ระค่�หุ้นของบริษัทย่อยให้

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  (6,462,761) 150 (6,462,761) -     

   เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน  2,288,404,023  (285,311,127) 2,295,238,143  10,000 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  327,080,129  71,550,708  84,946,325  30,501 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 1 มกร�คม  1,144,638,316  1,073,087,608 30,501 -     

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	 	 1,471,718,445		 1,144,638,316	 84,976,826	 30,501	

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

บริษัท) ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558

หน่วย: บ�ท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัดต�มกฎหม�ยไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภ�คม 

2557 โดยมีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 132 อ�ค�รสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330 

บรษิทัจัดตัง้ขึน้ภ�ยใตแ้ผนก�รปรบัโครงสร้�งกจิก�รของบรษิทัหลกัทรพัยค์นัทรี ่กรุป๊ จำ�กดั (มห�ชน) (“หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊” หรอื 

“บริษัทย่อย”) เพื่อประกอบธุรกิจด้�นลงทุนและถือหุ้นของหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป โดยบริษัทได้ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ในอัตร�แลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นส�มัญของบริษัท และ ณ วันที่ 

25 ธันว�คม 2557 บริษัทได้แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 99.1 ของจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกแล้วของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 

จึงถือว่�ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อเป็นผลสำ�เร็จ และมีผลทำ�ให้หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เมื่อวันที่ 8 มกร�คม 2558 หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปได้เพิกถอนหุ้นส�มัญออกจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตล�ดหลักทรัพย์ฯ”) และหุ้นส�มัญของบริษัทได้เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ แทน ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�ร

ต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

บริษัทมีร�ยก�รและคว�มสัมพันธ์อย่�งมีส�ระสำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น งบก�รเงินนี้อ�จจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อ�จมีอยู่ 

หรือผลก�รดำ�เนินง�นซึ่งอ�จเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำ�เนินง�นโดยปร�ศจ�กคว�มสัมพันธ์กันดังกล่�ว

1.2	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย ในปี 2536 บริษัทย่อยได้เข้�เป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเพิกถอนหุ้นส�มัญออกจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันท่ี 

8 มกร�คม 2558 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนแปลงสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด เม่ือวันท่ี 17 

กุมภ�พันธ์ 2537 โดยมีสำ�นักง�นใหญ่จดทะเบียนต้ังอยู่เลขท่ี 132 อ�ค�รสินธร 1 ช้ัน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีส�ข�อยู่จำ�นวน 39 ส�ข� และ 41 ส�ข� ต�มลำ�ดับ 

เมื่อวันที่ 22 ตุล�คม 2551 กระทรวงก�รคลังอนุมัติใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก เลขที่ ลก-0002-01 ให้แก่บริษัทย่อย 

และยกเลิกใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมเลขที่ 51/2517 และเลขที่ 18/2547 ใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก 

เป็นใบอนุญ�ตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หล�ยประเภท ดังต่อไปนี้

1. ก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

2. ก�รค้�หลักทรัพย์

3. ก�รจัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์

4. ก�รเป็นที่ปรึกษ�ก�รลงทุน

5. ก�รจัดก�รกองทุนรวม

6. ก�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล

7. กิจก�รก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

8. ก�รจัดก�รเงินร่วมลงทุน

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทย่อยได้รับคว�มเห็นชอบเป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินต้ังแต่วันที่ 21 มีน�คม 2555 ถึงวันท่ี  20 มีน�คม 2560 จ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 13 สิงห�คม 2551 บริษัทย่อยได้รับใบอนุญ�ตเลขที่ 0007/2551 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ย

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�จ�กคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ก�รอนุญ�ตมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎ�คม 2551

เมื่อวันที่ 12 กรกฎ�คม 2553 บริษัทย่อยได้รับอนุญ�ตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจก�รก�รยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพ�ะ

ในฐ�นะตัวก�ร (Principal) จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

สำ�หรับก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทก�รจัดก�รกองทุนรวม ก�รจัดก�รกองทุน ส่วนบุคคล และก�รจัดก�รเงินร่วมลงทุน 

บริษัทย่อยจะเริ่มดำ�เนินก�รได้ก็ต่อเมื่อได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แล้ว

2. หลักเกณฑ์การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน

2.1	 บรษัิทและบริษทัย่อยจดัทำ�บญัชเีป็นเงินบ�ทและจดัทำ�งบก�รเงนิต�มกฎหม�ยเป็นภ�ษ�ไทยต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร
เงินและวิธีปฏิบัติท�งก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

 งบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง “ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน” และ

ต�มขอ้บงัคบัของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ลงวนัที ่ 22 มกร�คม 2544 เรือ่ง “ก�รจดัทำ�และสง่งบก�รเงนิและร�ยก�รเกีย่วกบั

ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และต�มประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่  28 กันย�ยน 

2554 เรื่อง “กำ�หนดร�ยก�รย่อที่ต้องมีในงบก�รเงิน พ.ศ. 2554”  

2.2	ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีผลต่อก�รร�ยง�น	และ/หรือก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินสำ�หรับรอบบัญชีปัจจุบัน

 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกประก�ศที่เกี่ยวกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินท่ีมีรอบระยะเวล�บัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2557)      ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2557)      สินค้�คงเหลือ

ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2557)      งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2557)      นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชีและข้อผิดพล�ด

ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2557)  เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

ฉบับที่ 11  (ปรับปรุง 2557)  สัญญ�ก่อสร้�ง

ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2557)  ภ�ษีเงินได้	
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญ�เช่�

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) ร�ยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักง�น

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ลและก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนก�รกู้ยืม

ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2557) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
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ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	(ต่อ)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์เมื่อออกจ�กง�น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำ�ไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบก�รเงินระหว่�งก�ล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) ก�รรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) ก�รสำ�รวจและประเมินค่�แหล่งทรัพย�กรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนง�นดำ�เนินง�น

ฉบับที่ 10  งบก�รเงินรวม

ฉบับที่ 11  ก�รร่วมก�รง�น

ฉบับที่ 12  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจก�รอื่น

ฉบับที่ 13  ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล-กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับ กิจกรรมดำ�เนินง�น

ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง 2557) สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภ�ษีเงินได้-ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) ร�ยได้-ร�ยก�รแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริก�รโฆษณ�

ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2557) ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน ก�รบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน

ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2557) ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่

ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม

ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2557) ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 

  เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2557) งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�

ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร

ฉบับที่ 13  (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�



113

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	(ต่อ)
ฉบับที่ 14  ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ต�มโครงก�รผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�

  และปฏิสัมพันธ์ของร�ยก�รเหล่�นี้ สำ�หรับม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับ ที่ 19  

  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น

ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง 2557) สัญญ�สำ�หรับก�รก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์

ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2557) ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ

ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2557) ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้�

ฉบับที่ 20   ต้นทุนก�รเปิดหน้�ดินในช่วงก�รผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิข�้งตน้ไมม่ผีลกระทบอย�่งเปน็ส�ระสำ�คญัตอ่งบก�รเงนินีย้กเวน้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ 

 ฉบับดังต่อไปนี้

	 ม�ตรฐ�นที่ออกใหม่เกี่ยวกับก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

	 ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13

บรษิทัและบริษัทยอ่ยไดน้ำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิฉบบัที ่13 ม�ใชเ้ปน็ครัง้แรกในปปีจัจบุนั โดยม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร 

เงินฉบับที่ 13  ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมและก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม 

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิฉบบัที ่13 ใหค้ำ�นยิ�มมลูค�่ยตุธิรรมว�่เปน็ร�ค�ทีจ่ะไดร้บัจ�กก�รข�ยสนิทรพัย ์หรอืจะจ�่ยเพือ่โอน

หน้ีสนิในร�ยก�รทีเ่กดิขึน้ในสภ�พปกตริะหว�่งผู้รว่มตล�ด ณ วนัทีว่ดัมลูค�่ โดยมลูค�่ยตุธิรรมต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ

ฉบับที่ 13 หม�ยถึงร�ค�ข�ยหรือโอนออก (exit price) ยกเว้นกรณีที่ร�ค�สำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันไม่ส�ม�รถสังเกต

ได้ จึงจะวัดมูลค่�ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคก�รประเมินมูลค่�วิธีอื่น นอกจ�กนี้ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 13 ยังกำ�หนด

ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับก�รวัดมูลค่�

ยุติธรรมเพิ่มเติมแล้ว ต�มที่แสดงไว้ในหม�ยเหตุข้อ 3.24

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 13 ต้องถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่ม 

 ในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558 เป็นต้นไป โดยก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 13 ไม่ได้มีผลกระทบ 

 อย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินที่ต้องรับรู้ร�ยก�รในงบก�รเงินรวม นอกเหนือจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจ�กนี้ สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกประก�ศ เรื่อง กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งได้ประก�ศใน

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิก�ยน 2558 เป็นต้นไป เพ่ือใช้แทนกรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินนี้

2.3		 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินซึ่งได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกประก�ศที่เกี่ยวกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชี 

 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2558) สินค้�คงเหลือ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	(ต่อ)
ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2558)   งบกระแสเงินสด
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ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2558) นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชีและข้อผิดพล�ด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญ�ก่อสร้�ง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภ�ษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)     ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญ�เช่�

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ร�ยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักง�น

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ลและก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนก�รกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์เมื่อออกจ�กง�น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กำ�ไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบก�รเงินระหว่�งก�ล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ฉบับที่ 41  เกษตรกรรม

	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	
ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2558) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2558) ก�รรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญ�ประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) ก�รสำ�รวจและประเมินค่�แหล่งทรัพย�กรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนง�นดำ�เนินง�น

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบก�รเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) ก�รร่วมก�รง�น

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจก�รอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

 

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญช ี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล-กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับกิจกรรมดำ�เนินง�น
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ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภ�ษีเงินได้-ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) ร�ยได้-ร�ยก�รแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริก�รโฆษณ�

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

	 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน ก�รบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

  เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�

ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ต�มโครงก�รผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต�และปฏิสัมพันธ์ของร�ยก�ร 

  เหล่�นี้ สำ�หรับม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญ�สำ�หรับก�รก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้�

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนก�รเปิดหน้�ดินในช่วงก�รผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21  เงินที่นำ�ส่งรัฐ

 แนวปฏิบัติท�งบัญชี

แนวปฏิบัติท�งบัญชีสำ�หรับก�รวัดมูลค่�และรับรู้ร�ยก�รของพืชเพื่อก�รให้ผลิตผล

ผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยค�ดว่�จะนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยม�เริ่มถือ

ปฏิบัติกับงบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริห�รของบริษัท

และบรษิทัยอ่ยไดป้ระเมนิผลกระทบของม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิดงักล�่วและเหน็ว�่ไมม่ผีลกระทบอย�่งเปน็ส�ระสำ�คญัตอ่

งบก�รเงินสำ�หรับงวดที่เริ่มใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�ว

2.4	 งบก�รเงินรวม

2.4.1 ต�มทีก่ล�่วไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้ 1.1 บรษิทัและหลักทรพัย ์คันทรี ่กรุป๊ ไดด้ำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรบัโครงสร�้ง

กิจก�ร ซึ่ง ณ วันที่ 25 ธันว�คม 2557 บริษัทสรุปจำ�นวนหุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ที่บริษัทได้แลกเปลี่ยนกับก�ร

ออกหลักทรัพย์ของบริษัทได้ จำ�นวนทั้งสิ้น 2,566,219,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.1 ของจำ�นวนหุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คัน

ทรี่ กรุ๊ป ถือว่�ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อเป็นผลสำ�เร็จ บริษัทได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ด้วยร�ค�ทุนจำ�นวน 

3,456.7 ล้�นบ�ท ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท ซึ่งคำ�นวณร�ค�ทุนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ในหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 

ด้วยสัดส่วนของมูลค่�ต�มบัญชีของร�ยก�รในส่วนของเจ้�ของท่ีแสดงอยู่ในงบก�รเงินที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียของ

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ณ วันที่มีก�รปรับโครงสร้�ง

 เนือ่งจ�กก�รปรับโครงสร้�งก�รถอืหุน้ในครัง้นีถ้อืเปน็ก�รรวมธรุกจิภ�ยใตก้�รควบคมุเดยีวกนั (business combination under 
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common control) บริษัทได้จัดทำ�งบก�รเงินรวมโดยรวมงบก�รเงินของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด และแสดงร�ยก�รใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนว่�ได้มีก�รรวมกิจก�รม�ตั้งแต่ต้นปี 2557

 นอกจ�กนี้ ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทได้มีก�รซื้อหุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เพิ่มเติมจ�ก

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม รวมจำ�นวน 5.39 ล้�นหุ้น ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.3 ของจำ�นวนหุ้นส�มัญ

ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

2.4.2 งบก�รเงินรวมของบริษัทภ�ยหลังจ�กก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รจัดทำ�ข้ึนโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 

จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

2.4.3 ยอดคงค้�งและร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญระหว่�งบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว

2.4.4 งบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมได้ตรวจสอบแล้ว 

2.4.5 งบก�รเงินที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียคิดเป็นร้อยละของร�ยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงบก�รเงินรวม ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	

 •  ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย (บ�ท) 48,431,728 60,406,932

•  ร้อยละของร�ยได้รวมของบริษัท 4.1 3.8

บริษัท	ผ�แดงอินดัสทรี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	

 •  ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย (บ�ท) (4,886,365) -

 •  ร้อยละของร�ยได้รวมของบริษัท (0.4) -

บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จำ�กัด	(มห�ชน)			 	

 •  ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย (บ�ท) (25,159,153) -

 •  ร้อยละของร�ยได้รวมของบริษัท (2.1) -

บริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 99.3 99.1 59.0 99.9 99.6 100.0

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งข�้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้นโดยบริษัท 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม สำาหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

สำาหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ใน

สินทรัพย์รวม

ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ใน
รายได้รวม

2558
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

2558 2557

2557
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

 ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 99.3 99.1 59.0 99.9 99.6 100.0 ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 99.3 99.1 59.0 99.9 99.6 100.0 ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 99.3 99.1 59.0 99.9 99.6 100.0 ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย 99.3 99.1 59.0 99.9 99.6 100.0
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 งบก�รเงินน้ีได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมในก�รวัดมูลค่�ขององค์ประกอบของงบก�รเงิน ยกเว้นต�มที่ได้เปิดเผยในนโยบ�ย 

 ก�รบัญชี

 นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1	 ก�รรับรู้ร�ยได้

ค่�น�ยหน้�

ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ถือเป็นร�ยได้ ณ วันที่เกิดร�ยก�ร

ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร

ค่�ธรรมเนียมรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง ส่วนร�ยได้ค่�บริก�รถือเป็นร�ยได้ต�มอัตร�ส่วนของง�นที่ทำ�เสร็จต�มที่ระบุในสัญญ�บริก�ร

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนและตร�ส�รอนุพันธ์

กำ�ไร (ข�ดทนุ) จ�กเงนิลงทุนและตร�ส�รอนพัุนธร์บัรูเ้ปน็ร�ยไดห้รอืค�่ใชจ้�่ย ณ วนัทีเ่กดิร�ยก�รดอกเบ้ียเงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซือ้หลกัทรพัย์

ดอกเบี้ยถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�ง เว้นแต่มีคว�มไม่แน่นอนในก�รเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทย่อยจึงหยุด

รับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ยดังกล่�วต�มเกณฑ์คงค้�ง  

 กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่�มีคว�มไม่แน่นอนในก�รเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำ�กว่�มูลหนี้

2) ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระร�ยที่มีงวดก�รชำ�ระเงินไม่เกินทุกส�มเดือน ซึ่งค้�งชำ�ระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ส�มเดือนขึ้นไป

3) ลกูหนีผ่้อนชำ�ระร�ยทีมี่งวดก�รชำ�ระเงนิเกนิกว�่ทกุส�มเดือน เวน้แตม่หีลกัฐ�นทีช่ดัเจนและมคีว�มเป็นไปไดค่้อนข�้งแนท่ีบ่รษิทั 

 และบริษัทย่อยจะได้รับชำ�ระหนี้ทั้งหมด

4) ลูกหนี้สถ�บันก�รเงินที่มีปัญห�

5) ลูกหนี้อื่นที่ค้�งชำ�ระดอกเบี้ยตั้งแต่ส�มเดือนขึ้นไป

 เงื่อนไขดังกล่�วข้�งต้นเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจ�กเงินลงทุน 

ดอกเบี้ยจ�กเงินลงทุนถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�ง เงินปันผลรับจ�กเงินลงทุนถือเป็นร�ยได้ เมื่อมีก�รประก�ศจ่�ย

3.2	 ก�รรับรู้ค่�ใช้จ่�ย

 ค่�ใช้จ่�ยบันทึกต�มเกณฑ์คงค้�ง

สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

สัญญ�เช่�ซึ่งคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของก�รเป็นเจ้�ของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น 

ร�ยจ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� 

ประโยชน์ที่ได้รับต�มสัญญ�เช่�จะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นส่วนหนึ่งของค่�เช่�ทั้งสิ้นต�มสัญญ� ค่�

เช่�ที่อ�จเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบบัญชีที่มีร�ยก�รดังกล่�ว

3.3	 ก�รรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้�
บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้�ว�งไว้กับบริษัทย่อยเพื่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ บัญชีเงินฝ�ก ก�รซื้อ

ข�ยหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบ�ล�นซ์ และก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อย และ ณ วันที่

ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน บริษัทได้ตัดร�ยก�รดังกล่�วออกทั้งด้�นสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพ�ะสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

ของบริษัทเท่�นั้น
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3.4	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝ�กธน�ค�รกระแสร�ยวัน เงินฝ�กธน�ค�รออมทรัพย์ 

เงนิฝ�กประจำ�ท่ีมีอ�ยคุงเหลอืไม่เกนิ 3 เดอืนนบัจ�กวนัท่ีไดม้� และไมม่ภี�ระผกูพัน ตัว๋เงนิประเภทเผือ่เรยีก และต๋ัวสญัญ�ใชเ้งนิทีม่ี

วันถงึกำ�หนดภ�ยใน 3 เดอืน นบัจ�กวนัทีไ่ดม้� ซึง่เปน็ไปต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์

3.5	 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน

เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน ได้แก่ เงินฝ�กประจำ� ตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่มีอ�ยุคงเหลือเกินกว่� 3 เดือน นับจ�กวันที่ได้ม� เงินฝ�กที่มี

ภ�ระผูกพัน และบัตรเงินฝ�กที่มีอ�ยุภ�ยใน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม� แต่บริษัทและบริษัทย่อยมีคว�มตั้งใจที่จะถือต่อไปในรูปแบบ

เดิมโดยก�รต่อตั๋ว  

3.6	 เงินลงทุน
เงนิลงทนุท่ีเปน็หลกัทรัพยใ์นคว�มตอ้งก�รของตล�ดซึง่ถอืไว้เพ่ือค้� แสดงในมลูค่�ยติุธรรมบรษิทัและบรษิทัยอ่ยบนัทกึก�รเปล่ียนแปลง

จ�กก�รวัดมูลค่�ของเงินลงทุนเป็นร�ยก�รกำ�ไรหรือข�ดทุนในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่บริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจและส�ม�รถถือจนกว่�ครบกำ�หนด แสดงในร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ยหักด้วยข�ดทุน

จ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน ผลต่�งระหว่�งร�ค�ทุนที่ซื้อม�กับมูลค่�ไถ่ถอนของตร�ส�รหนี้จะถูกตัดจ่�ยโดยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยท่ี 

แท้จริงตลอดอ�ยุของตร�ส�รหนี้ที่เหลือ

เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ด นอกเหนือจ�กที่ถือไว้เพื่อค้�หรือตั้งใจถือไว้จน

ครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อข�ยและแสดงในมูลค่�ยุติธรรม ก�รเปลี่ยนแปลงจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนดังกล่�ว แสดง

เปน็องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจ�้ของในสว่นของเจ้�ของ ยกเวน้ข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค�่ของเงนิลงทนุจะรบัรูใ้นงบกำ�ไรข�ดทนุและ     

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนจะต้องรับรู้ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนที่เคยบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ

เจ้�ของในสว่นของเจ�้ของโดยตรงเข�้ในงบกำ�ไรข�ดทนุและกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อืน่ สำ�หรบักรณทีีเ่ปน็เงนิลงทนุประเภททีม่ดีอกเบ้ีย 

จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

 เงินลงทุนในตร�ส�รทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ดแสดงในร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

มูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ดคำ�นวณจ�กร�ค�เสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปี ของ

ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูค�่ยุตธิรรมของหนว่ยลงทนุในกองทนุปดิคำ�นวณจ�กมลูค�่สนิทรพัยส์ทุธขิองหนว่ยลงทนุ มลูค�่

ยุติธรรมของตร�ส�รหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตร�ผลตอบแทนเสนอซื้อล่�สุดของสม�คมตร�ส�รหนี้ไทย

 ก�รคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ำ�หนัก และสำ�หรับเงินลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ใช้วิธี 

 เข้�ก่อนออกก่อน

 ก�รด้อยค่�

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� (ถ้�มี) ของเงินลงทุนบันทึกในกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อร�ค�ต�มบัญชีสูงกว่�ร�ค� 

ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน

3.7	 ลูกหนี้และเจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี

ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจ้�หนี้ที่เกิดจ�กก�รชำ�ระร�ค�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ผ่�นสำ�นักหักบัญชีของศูนย์ 

รับฝ�กหลักทรัพย์ในแต่ละวันและยอดดุลสุทธิลูกหน้ี หรือเจ้�หนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่�งประเทศที่เกิดจ�กก�รชำ�ระร�ค�ซื้อข�ยหลัก

ทรัพย์ในต่�งประเทศผ่�นบริษัทหลักทรัพย์ต่�งประเทศ แสดงเป็นยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี ซึ่งเป็นไปต�มประก�ศ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่ สธ/ข/น. 53/2553 เรื่อง “แบบงบก�รเงินสำ�หรับบริษัทหลักทรัพย์” 

ลงวันที่ 15 ธันว�คม 2553
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3.8	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� หม�ยถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�หลังหักค่�เผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเป็นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชำ�ระร�ค�ค่�ซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทย่อยภ�ยใน 3 วันทำ�ก�รสำ�หรับลูกหนี้ซื้อ

หลักทรัพย์ตร�ส�รทุน และต�มข้อตกลงก�รชำ�ระเงินสำ�หรับลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตร�ส�รหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็น

บัญชท่ีีลกูหนีส้�ม�รถกูย้มืเงนิเพือ่ซือ้หลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งว�งหลกัประกนัก�รชำ�ระหนีใ้นอตัร�ทีไ่มต่่ำ�กว�่อตัร�ทีต่ล�ดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยกำ�หนด ลกูหน้ีอืน่รวมลกูหน้ีซือ้หลักทรพัยแ์ละสัญญ�ซือ้ข�ยล่วงหน้�ดว้ยเงนิสดทีไ่ม่ส�ม�รถชำ�ระเงนิไดภ้�ยในระยะเวล�

ที่กำ�หนดและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� ที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำ�ระ

บรษิทัและบริษัทย่อยถอืปฏิบตัใินก�รตัง้ค�่เผ่ือหนีส้งสัยจะสญูโดยก�รประเมนิฐ�นะลูกหนีแ้ตล่ะร�ยและลกูหนีโ้ดยรวม ประกอบกบัก�ร

พิจ�รณ�ต�มกฎเกณฑ์ประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 และกธ. 5/2544 

ลงวันที่ 25 สิงห�คม 2543 และวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2544 ต�มลำ�ดับ ซึ่งก�รประเมินนี้รวมถึงก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงและมูลค่�ของ

หลักทรัพย์ที่ใช้ค้�ประกัน บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี

โอก�สที่ลูกหนี้จะชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำ�นวน 

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยถือพื้นฐ�นก�รจัดชั้นหน้ีและก�รต้ังสำ�รองต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หม�ยถึง

 1) มูลหนีข้องลกูหนีท้ีไ่ดต้ดิต�มทวงถ�มจนถงึท่ีสดุแลว้ แตไ่มไ่ดร้บัก�รชำ�ระหน้ี และบรษิทัและบริษทัยอ่ยไดด้ำ�เนนิก�รจำ�หน�่ยหนี ้

  สูญจ�กบัญชีลูกหนี้ต�มกฎหม�ยภ�ษีอ�กรแล้ว

 2) มูลหนี้ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�ปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หม�ยถึง มูลหนี้เฉพ�ะส่วนที่สูงเกินกว่�หลักประกันของลูกหนี้ที่เข้�ลักษณะดังนี้ 

 1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถ�บันก�รเงินที่มีปัญห� และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำ�กว่�มูลหนี้

 2) ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระร�ยที่มีงวดก�รชำ�ระเงินไม่เกินทุกส�มเดือน ซึ่งค้�งชำ�ระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ส�มเดือนขึ้นไป

 3) ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระร�ยที่มีงวดก�รชำ�ระเงินเกินกว่�ทุกส�มเดือน เว้นแต่มีหลักฐ�นท่ีชัดเจนและมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ 

  ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับชำ�ระหนี้ทั้งหมด

 ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น หม�ยถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่�หลักประกันของลูกหนี้ที่เข้�ลักษณะต�ม ข)

ทัง้นีบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยตดัจำ�หน�่ยลกูหนีจ้ดัชัน้สญูออกจ�กบญัชทีนัททีีพ่บร�ยก�ร และตัง้ค�่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูในอตัร�ไมต่่ำ�กว�่

ร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำ�นวน

3.9	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินรวมแสดงมูลค่�ต�มวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รแสดงมลูค่�ต�มวิธรี�ค�ทนุสุทธจิ�กค่�เผือ่ก�รดอ้ยค�่ (ถ�้ม)ี

บริษัทร่วม คือ กิจก�รที่อยู่ภ�ยใต้อิทธิพลอย่�งมีนัยสำ�คัญของกลุ่มบริษัท โดยอิทธิพลอย่�งมีนัยสำ�คัญ คือ อำ�น�จในก�รเข้�ไปมี

ส่วนร่วมในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบ�ยท�งก�รเงินและก�รดำ�เนินง�นของผู้ได้รับก�รลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุม

ร่วมในนโยบ�ยดังกล่�ว
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ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่�งระหว่�งต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สิน

ที่อ�จเกิดขึ้นที่ระบุได้ในบริษัทร่วมเป็นค่�คว�มนิยม ซึ่งแสดงรวมอยู่ในมูลค่�ต�มบัญชีเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� (ถ้�มี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.10	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงในร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

 ค่�เส่ือมร�ค�บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์ 

 โดยประม�ณของอ�ค�รและอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รเมื่ออ�ค�รและอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้ง�น

ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้

อ�ค�ร  20  ปี

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 5  ปี 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 3 - 5  ปี

ย�นพ�หนะ 5  ปี

สินทรัพย์ที่เช่�

สญัญ�เช่�ทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยไดรั้บสว่นใหญข่องคว�มเสีย่งและผลตอบแทนจ�กก�รครอบครองทรพัยส์นิท่ีเช�่นัน้ๆ ยกเวน้กรรมสทิธิ์

ท�งกฎหม�ยจัดประเภทเป็นสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน สินทรัพย์ที่เช่�ที่ได้ม�โดยทำ�สัญญ�เช่�ท�งก�รเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่�

ยุติธรรมหรือมูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่�นับจ�กวันเริ่มต้นของสัญญ�เช่� 

หักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สะสมและข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� (ถ้�มี) ค่�เช่�ที่ชำ�ระจะแยกเป็น ส่วนที่เป็นค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและส่วนที่จะ

หักจ�กหนี้ต�มสัญญ� ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�รด้อยค่�

อ�ค�รและอุปกรณ์จะมีก�รทดสอบก�รด้อยค่�เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่� อ�ค�รและอุปกรณ์นั้นอ�จด้อยค่� 

ร�ยก�รกำ�ไรและข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยคำ�นวณโดยก�รเปรียบเทียบจ�กสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับร�ค�ต�มบัญชี และบันทึกรวมใน

งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ�ยุก�รให้ประโยชน์ทร�บแน่นอนแสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำ�นวณ โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุ ก�รให้ประโยชน์ 

 โดยประม�ณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละร�ยก�รเมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ทร�บแน่นอนนั้นพร้อมใช้ง�น

ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่�ธรรมเนียมก�รใช้ระบบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 1 - 5 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่ทร�บแน่นอน จะทดสอบก�รด้อยค่�เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่� สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอ�จด้อยค่�

และตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)
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3.12	 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย

สินทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย เมื่อมูลค่�ต�มบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่ม�จ�กก�รข�ยมิใช่ม�จ�กก�รใช้สินทรัพย์น้ัน

ต่อไป ซึ่งผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยค�ดว่� ก�รข�ยมีคว�มเป็นไปได้สูงม�ก และสินทรัพย์ดังกล่�วจะต้องมีไว้เพื่อข�ยทันที

ในสภ�พปัจจุบัน

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ยประกอบด้วย อสังห�ริมทรัพย์ซึ่งแสดงด้วยร�ค�ทุนหรือมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยแล้วแต่ร�ค�ใด

จะต�กว่�

3.13	 สิทธิก�รเช่�

สิทธิก�รเช่�แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี) 

ค่�ตัดจำ�หน่�ยบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุสัญญ�เช่�

3.14	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนแสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี) 

3.15	 เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เจ้�หน้ีธรุกิจหลกัทรัพยเ์ปน็ภ�ระของบริษัทยอ่ยจ�กก�รประกอบธรุกิจหลักทรพัยแ์ละธรุกจิสัญญ�ซือ้ข�ยล่วงหน�้ทีม่ต่ีอบคุคลภ�ยนอก

3.16	 หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์	

บริษัทย่อยบันทึกภ�ระจ�กใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นร�ยก�รหน้ีสินและบันทึกก�รเปล่ียนแปลงของมูลค่�ยุติธรรมในงบกำ�ไร

ข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มูลค่�ยุติธรรมของใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คำ�นวณจ�กร�ค�เสนอข�ยหลังสุด ณ ส้ินวัน

ทำ�ก�รสุดท้�ยของปีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	3.17	 เงินกู้ยืม

เงนิกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค�่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั ในเวล�ตอ่ม�เงินกูย้มืวดัมูลค่�ดว้ยวธิรี�ค�ทุนตดัจำ�หน�่ยต�มวธิอัีตร�

ดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่�ที่จ่�ยคืนเพ่ือชำ�ระหนี้น้ันจะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นตลอดช่วงเวล�ก�รกู้ยืม

3.18	 ประม�ณก�รหนี้สิน

บรษิทัและบริษัทยอ่ยรับรู้ประม�ณก�รหนีส้นิในงบก�รเงนิ เมือ่ส�ม�รถประม�ณมลูค�่หนีส้นินัน้ไดอ้ย�่งน�่เชือ่ถอื และเปน็ภ�ระผกูพนั

ในปัจจุบันเมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่จะทำ�ให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียทรัพย�กรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษัทและ

บริษัทย่อยเพื่อจ่�ยชำ�ระภ�ระผูกพันดังกล่�ว

3.19	 เครื่องมือท�งก�รเงิน

เครื่องมือท�งก�รเงินที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์ และหนี้สินต�ม

สัญญ�เช่�ก�รเงิน ซึ่งนโยบ�ยก�รบัญชีเฉพ�ะสำ�หรับร�ยก�รแต่ละร�ยก�รได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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3.20	 ผลประโยชน์พนักง�น

3.20.1	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

  เงินจ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

3.20.2	 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น

บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น

จ�กข้อสมมติฐ�นท�งคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวล�ร�ยง�นด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ 

(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นก�รประม�ณก�รจ�กมูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะ

ต้องจ่�ยในอน�คตโดยคำ�นวณบนพื้นฐ�นของข้อสมมติฐ�นท�งคณิตศ�สตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักง�น อัตร�

ก�รล�ออก อัตร�มรณะ อ�ยุง�นและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตร�คิดลดที่ใช้ในก�รคำ�นวณภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น

หลังออกจ�กง�นนั้นอ้�งอิงจ�กอัตร�ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบ�ล

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�นเป็นค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�นในงบ

กำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น 

รับรู้ในร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

3.21	 ภ�ษีเงินได้

ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้ปัจจุบันต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไร

ท�งภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะ

เวล�ร�ยง�น 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษี

เงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วท่ีใช้หักภ�ษี รวมทั้งผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ที่มีคว�มเป็นไป

ได้ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและ

ผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัและบริษัทยอ่ยจะทบทวนมูลค�่ต�มบญัชขีองสินทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตัดบญัชทีกุส้ินรอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรบั

ลดมลูค�่ต�มบญัชดีงักล�่ว ห�กมีคว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนว่�่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะไมม่กีำ�ไรท�งภ�ษเีพยีงพอตอ่ก�รนำ�สนิทรพัย์

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้�ของห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับร�ยก�รท่ีได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้�ของ
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3.22	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นและกำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด

	 กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยก�รห�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำ�นวนหุ้นส�มัญ 

 ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือโดยบุคคลภ�ยนอกในระหว่�งปี และกำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณจ�กจำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วง 

 น้�หนักที่รวมสมมติฐ�นว่�หุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นส�มัญทั้งหมด

3.23	 	ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ

 บริษัทและบริษัทย่อยแปลงค่�ร�ยก�รบัญชีที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศที่เกิดขึ้นระหว่�งปีเป็นเงินบ�ทด้วยอัตร�แลกเปลี่ยน ณ วัน

ทีเ่กดิร�ยก�ร ยอดคงเหลอืของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงินในสกลุเงนิตร�ต�่งประเทศ ณ วนัท่ีในงบก�รเงนิแปลงค�่เปน็เงนิบ�ท

โดยใช้อัตร�อ้�งอิงของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศที่เกิดจ�กก�รแปลง

ค่�และก�รชำ�ระเงินรับรู้เป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.24	 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

 มูลค่�ยุติธรรมเป็นร�ค�ที่จะได้รับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ หรือจะจ่�ยเพื่อโอนหนี้สินในร�ยก�รที่เกิดขึ้นในสภ�พปกติระหว่�ง

ผู้ร่วมตล�ด ณ วันท่ีวัดมูลค่� ไม่ว่�ร�ค�นั้นจะส�ม�รถสังเกตได้โดยตรงหรือประม�ณม�จ�กเทคนิคก�รประเมินมูลค่� 

ในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของร�ยก�รสินทรัพย์หรือหนี้สินร�ยก�รใดร�ยก�รหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจ�รณ�ถึงลักษณะของ

สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตล�ดจะนำ�ม�พิจ�รณ�ในก�รกำ�หนดร�ค�ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่� 

 นอกจ�กนี้ ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมได้จัดลำ�ดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งต�มลำ�ดับขั้นของข้อมูลที่ส�ม�รถ

สังเกตได้ และต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่�ยุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

• ระดับที่ 1 เป็นร�ค�เสนอซื้อข�ย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตล�ดที่มีสภ�พคล่องสำ�หรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันและ 

 กิจก�รส�ม�รถเข้�ถึงตล�ดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่�

• ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจ�ก 

 ร�ค�เสนอซื้อข�ยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

3.25	 ก�รใช้ประม�ณก�รท�งบัญชี

 ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิใหเ้ปน็ไปต�มหลกัก�รบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งอ�ศัยดลุยพนิจิของผูบ้รหิ�รในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รประม�ณก�รและก�รตั้งข้อสมมติฐ�นหล�ยประก�ร ซึ่งมีผลกระทบต่อก�รแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สินและ

ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบก�รเงิน รวมทั้งก�รแสดงร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของปีบัญชี 

ถึงแม้ว่�ก�รประม�ณก�รของผู้บริห�ร ได้พิจ�รณ�อย่�งสมเหตุสมผลภ�ยใต้เหตุก�รณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จมีคว�มแตก

ต่�งไปจ�กประม�ณก�รนั้น โดยประม�ณก�รท�งก�รบัญชี มีดังต่อไปนี้

	 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมและกระบวนก�รประเมินมูลค่�

 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิบ�งร�ยก�รของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวดัมลูค�่ดว้ยมลูค�่ยตุธิรรม เพือ่วตัถปุระสงคใ์นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ ซึง่

มีผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อกำ�หนดเทคนิคก�รประเมินมูลค่�ที่เหม�ะสมและข้อมูลสำ�หรับก�รวัด

มูลค่�ยุติธรรม

 บรษิทัและบริษัทยอ่ยใชข้อ้มูลในตล�ดทีส่�ม�รถสงัเกตไดใ้นก�รประม�ณมลูค่�ยติุธรรมของร�ยก�รสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ กรณทีีข้่อมลู

ระดับ 1 ไม่ส�ม�รถห�ได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะว่�จ้�งผู้ประเมินมูลค่�ภ�ยนอกที่ได้รับก�รรับรองม�เป็นผู้ประเมินมูลค่� โดยผู้

บรหิ�รของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ดำ�เนนิก�รรว่มกนักบัผูป้ระเมินมูลค่�ภ�ยนอกเพือ่กำ�หนดเทคนคิก�รประเมนิมลูค่� ทีเ่หม�ะสม

รวมทั้งข้อมูลที่จะต้องใช้ และเป็นผู้ร�ยง�นผลก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รประเมินมูลค่�ให้แก่คณะกรรมก�รของบริษัทและบริษัท

ย่อยในทุกๆ ไตรม�ส เพื่อชี้แจงถึงส�เหตุของก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
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 ขอ้มลูเกีย่วกบัเทคนิคก�รประเมนิมลูค�่และขอ้มลูทีใ่ชใ้นก�รกำ�หนดมลูค�่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิร�ยก�รต�่งๆ ไดเ้ปดิเผย

ไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 40.6

4. ข้อมูลเพ�่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
 ร�ยก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด มีดังนี้

4.1 สัญญ�เช่�ก�รเงินสำ�หรับย�นพ�หนะ มีดังนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

4.2 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ยและปรับปรุงส่วน

 เกินทุนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ยที่ข�ยระหว่�งปีสุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องที่แสดงเป็นร�ยก�รบวกในองค์ประกอบอื่น

 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบก�รเงินรวมจำ�นวนประม�ณ 3.4 ล้�นบ�ท และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รจำ�นวนประม�ณ 10.7 ล้�นบ�ท

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ยและปรับปรุงส่วนเกินทุน

 จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผ่ือข�ยที่ข�ยระหว่�งปีสุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องที่แสดงเป็นร�ยก�รบวกในองค์ประกอบอื่นของส่วน

 ของผู้ถือหุ้นในงบก�รเงินรวมจำ�นวนประม�ณ 3.8 ล้�นบ�ท

4.3 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทย่อยได้โอนกลับค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน

 205.6 ล้�นบ�ท (2558: ไม่มี)

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินยกม� 3,110,971 3,428,712

(หัก) สัญญ�เช่�ก�รเงินสิ้นสุดสัญญ� (1,006,000) -

(หัก) เงินสดจ่�ย (2,212,340) (481,848)

บวก ดอกเบี้ยตัดบัญชี 107,369 164,107

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินยกไป	 -	 3,110,971

เงินสด เงินฝ�กระยะสั้น และตั๋วสัญญ�ใช้เงินระยะสั้น  

 ที่มีอ�ยุไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม� 1,931,746,060 1,631,268,338 84,976,826 30,501

(หัก) เงินฝ�กในน�มบริษัทเพื่อลูกค้�* (460,027,615) (486,630,022) - -

รวม			 1,471,718,445	 1,144,638,316	 84,976,826	 30,501

งบการเงินรวม สำาหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558
บาท

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

2557
บาท

 (* ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ เงินฝ�กในน�มบริษัท เพื่อลูกค้�ไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบก�รเงิน)
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6. เงินฝากในสถาบันการเงิน

	 6.1	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝ�กในสถ�บันก�รเงินดังนี้

	 6.2	 ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	เงนิฝ�กในสถ�บนัก�รเงนิของบรษัิทและบรษิทัยอ่ยไดน้ำ�ไปว�งเปน็หลกัประกนัใหก้บัธน�ค�ร	ดังน้ี

เงินฝ�กประจำ� 1,000,001,016 - 1,000,001,016 950,001,006 600,000,000 1,550,001,006

เงินฝ�กที่ติดภ�ระผูกพัน - 69,310,000 69,310,000 - 69,310,000 69,310,000

(หัก) เงินฝ�กในน�มบริษัทเพื่อลูกค้�* (1,000,001,016) - (1,000,001,016) (750,001,006) (600,000,000) (1,350,001,006)

รวม	 	 -	 69,310,000	 69,310,000	 200,000,000	 69,310,000	 269,310,000

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน
3 เดือน

ไม่เกิน
3 เดือน

รวม รวมเกินกว่า
3 เดือน แต่
ไม่เกิน 1 ป

เกินกว่า
3 เดือน แต่
ไม่เกิน 1 ป

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

(* ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ เงินฝ�กในน�มบริษัท เพื่อลูกค้�ไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบก�รเงิน)

หนังสือค้�ประกัน 15,070,000 15,070,000

ค้�ประกันวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 54,000,000 54,000,000

อื่นๆ   240,000 240,000

รวม	 	 	 69,310,000	 69,310,000

งบการเงินรวม

2558
บาท

2557
บาท
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7. เงินลงทุน

 7.1	 ร�ค�ทุนและมูลค่�ยุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินลงทุนเพื่อค้�

	 หลักทรัพย์หุ้นทุน:

 หลักทรัพย์จดทะเบียน 119,787,075 109,218,727 6,107,667 6,051,000

 ตร�ส�รอนุพันธ์ (70,781) (70,781) - -

 (หัก) ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� (10,568,348) - (56,667) -

 รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ 109,147,946 109,147,946 6,051,000 6,051,000

 ตร�ส�รหนี้ :

 หุ้นกู้   340,792,988 344,980,440 672,553,850 683,151,903

 บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� 4,187,452 - 10,598,053 -

 รวมตร�ส�รหนี้สุทธิ 344,980,440 344,980,440 683,151,903 683,151,903

 รวมเงินลงทุนเพื่อค้�สุทธิ 454,128,386 454,128,386 689,202,903 689,202,903

ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

 ตั๋วแลกเงิน 319,000,000 178,085,673 139,000,000 -

 (หัก) ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (140,914,327) - (139,000,000) -

 รวมตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดสุทธิ 178,085,673 178,085,673 - -

เงินลงทุนเผื่อข�ย	   

 หลักทรัพย์หุ้นทุน:     

 หน่วยลงทุน 447,766,791 450,046,806 - -

 หลักทรัพย์จดทะเบียน 48,328,315 47,489,074 - -

 บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� 1,440,774 - - -

 รวมเงินลงทุนเผื่อข�ยสุทธิ 497,535,880 497,535,880 - -

รวม		 	 	 1,129,749,939	 1,129,749,939	 689,202,903	 689,202,903

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

เงินลงทุนเผื่อข�ย     

 หลักทรัพย์หุ้นทุน:     

 หน่วยลงทุน 263,419,000 275,005,566 101,500,000 97,304,323

 หลักทรัพย์จดทะเบียน 55,608,363 40,931,686 180,819,549 168,192,940

 (หัก) ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�  (3,090,111) - (16,822,286) -

 รวมเงินลงทุนเผื่อข�ยสุทธิ 315,937,252 315,937,252 265,497,263 265,497,263

เงินลงทุนทั่วไป    

 หน่วยลงทุน 562,282 338,735 624,873 407,736

 หลักทรัพย์หุ้นทุน 47,318,514 20,877,601 47,318,514 23,404,533

 (หัก) ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� (223,546) - (217,137) -

   ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (26,829,764) - (26,829,764) -

 รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 20,827,486 21,216,336 20,896,486 23,812,269

รวม		 	 	 336,764,738	 337,153,588	 286,393,749	 289,309,532

เงินลงทุนชั่วคร�ว	 	 	 	 	

เงินลงทุนเพื่อค้�

หลักทรัพย์หุ้นทุน:

หลักทรัพย์จดทะเบียน 114,219,200 103,650,852 - -

ตร�ส�รอนุพันธ์ (70,781) (70,781) - -

 (หัก)  ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� (10,568,348) - - -

รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ 103,580,071 103,580,071 - -

ตร�ส�รหนี้ :

หุ้นกู้   18,825,969 18,826,441 - -

บวก  ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� 472 - - -

รวมตร�ส�รหนี้สุทธิ 18,826,441 18,826,441 - -

รวมเงินลงทุนเพื่อค้�สุทธิ 122,406,512 122,406,512 - -
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย/
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาทบาทบาท บาทบาท

ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

ตั๋วแลกเงิน 180,000,000 178,085,673 - -

(หัก) ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,914,327) - - -

รวมตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดสุทธิ 178,085,673 178,085,673 - -

เงินลงทุนเผื่อข�ย	     

  หลักทรัพย์หุ้นทุน:

หน่วยลงทุน 447,766,791 450,046,806 - -

หลักทรัพย์จดทะเบียน 48,328,315 47,489,074 - -

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� 1,440,774 - - -

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ยสุทธิ 497,535,880 497,535,880 - -

รวม		 	 	 798,028,065	 798,028,065	 -	 -

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

เงินลงทุนเผื่อข�ย

หลักทรัพย์หุ้นทุน:     

หน่วยลงทุน 261,919,000 273,788,052 - -

หลักทรัพย์จดทะเบียน 1,939,942 1,967,186 - -

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�  11,896,296 - - -

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ยสุทธิ 275,755,238 275,755,238 - -

รวม		 	 	 275,755,238	 275,755,238	 -	 -

เงินลงทุนข้�งต้นนี้ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ลูกค้�ฝ�กไว้กับบริษัทย่อย เพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รให้บริษัทย่อยเป็นตัวแทนน�ยหน้�ซื้อข�ย

หลักทรัพย์แทนลูกค้�

	 7.2	 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ต�มอ�ยุคงเหลือของสัญญ�
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้จำ�นวน 139.0 ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทย่อยตั้งค่�เผื่อก�รด้วย

  ค่�ของเงินลงทุนทั้งจำ�นวนแล้ว

	 7.3	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ยที่รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของ
	 	 ผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	มีดังนี้

ยอดต้นปี (5,123,692) (8,940,060) - -

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมเพิ่มขึ้น

 จ�กก�รปรับโครงสร้�งกิจก�ร - 81,209 - -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท
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เปลี่ยนแปลงระหว่�งปี

 - จ�กก�รวัดมูลค่� (2,010,922) 4,040,613 13,337,070 -

 - ปรับปรุงส่วนเกินทุนจ�กก�รวัด

 มูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ยที่ข�ย* 5,639,937 891,137 - -

 - ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ     

  ของกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น (ข�ดทุน) (254,660) (1,162,351) (2,655,447) -

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 46,037 (34,240) - -

ยอดปล�ยปี	 (1,703,300)	 (5,123,692)	 10,681,623	 -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

(* ร�ยก�รดังกล่�วเคยรับรู้เป็นกำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีก่อนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 เงินลงทุนดังกล่�วได้จำ�หน่�ยออกไปและรับรู้เป็นกำ�ไรหรือ
ข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

	 7.4	 กำ�ไรจ�กเงินลงทุน

	 7.5	 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเพื่อค้�  (16,922,281) 10,542,265 (10,567,876) -

กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนเพื่อค้�  118,962,542 75,206,834 1,402,622 -

กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนเผื่อข�ย  8,703,026 13,293,660 2,872,203 -

รวม		 	 	 	 110,743,287	 99,042,759	 (6,293,051)	 -

ดอกเบี้ยรับ  49,153,448 57,890,371 5,634,086 1

เงินปันผล  14,012,960 10,399,375 704,322,004 -

รวม		 	 	 	 63,166,408	 68,289,746	 709,956,090	 1

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2557 (วันจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่

31 ธันวาคม
2557

สำาหรับงวดตั้งแต่
วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2557 (วันจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัท) ถึงวันที่

31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

2557

2557

2558

2558
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(* ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีในน�มบริษัทเพื่อลูกค้�ไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบก�รเงิน)

	 7.6	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันว�คม	2558	 และ	2557	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญห�เกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�ร

	 	 ดำ�เนินง�นดังนี้

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญห�เกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นดังนี้

9. ลูกหนี้สำานักหักบัญชี
 ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

หุ้นส�มัญ 26,829,764 - 26,829,764 26,829,764 - 26,829,764

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี

ค่าเผ่ือ
การด้อยค่า

มูลค่า
ยุติธรรม

ค่าเผ่ือ
การด้อยค่า

มูลค่า
ยุติธรรม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หลักประกันเพื่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 56,410,000 - 57,710,905 -

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้� 6,097,972 8,352,983 870,990 1,753,758

ร�ยได้ค้�งรับ 7,833,738 17,701,571 43,411 -

อื่นๆ  7,462,374 2,739,008 3,961,072 -

รวม	 	 77,804,084	 28,793,562	 62,586,378	 1,753,758

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี  73,646,775 77,142,883

ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่�งประเทศ 45,473,106 188,898,457

(หัก)  ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชีในน�มบริษัทเพื่อลูกค้�* (72,523,413) (233,851,724)

รวม	 	 	 46,596,468	 32,189,616

งบการเงินรวม

2558
บาท

2557
บาท
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10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 709,576,687 1,628,510,098

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 486,684,931 633,556,638

ลูกหนี้อื่น   

- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินคดี 396,739,119 396,739,119

- ลูกหนี้พ้นกำ�หนดและอื่น ๆ 513,182 513,182

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,593,513,919 2,659,319,037

(หัก) ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหม�ยเหตุข้อ 11) (352,323,580) (355,095,352)

    1,241,190,339 2,304,223,685

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   

ลูกหนี้อื่น   

- ลูกหนี้พ้นกำ�หนดและอื่นๆ - 729,968

รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� - 729,968

(หัก) ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหม�ยเหตุข้อ 11) - (729,968)

    - -

รวม	 	 	 	 1,241,190,339	 2,304,223,685

งบการเงินรวม

2558
บาท

2557
บาท

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเข้�เกณฑ์ก�รจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติ 

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ที่ระงับก�รรับรู้ร�ย

ได้จำ�นวนประม�ณ 397.3 ล้�นบ�ท และประม�ณ 398.0 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ สำ�หรับงบก�รเงินรวมซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้

ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับมูลหนี้ที่ จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำ�นวนแล้ว ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ เรื่อง “ก�รจัดทำ�บัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ด้อยคุณภ�พของบริษัทหลักทรัพย์” ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่

25 สิงห�คม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมต�มหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2544

บริษัทและบริษัทย่อยได้จำ�แนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบ้ียค้�งรับต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ เรื่อง “ก�รจัดทำ�บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภ�พของบริษัทหลักทรัพย์” ซึ่งร�ยละเอียดของลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้
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11. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่�ต�มวิธีส่วนได้เสียในงบก�รเงินรวม

 โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยอดต้นปี   355,825,320 352,950,970

บวก (หัก) หนี้สงสัยจะสูญ  (3,501,740) 2,874,350

ยอดปล�ยปี (ดูหม�ยเหตุข้อ 10)  352,323,580 355,825,320

งบการเงินรวม

2558
บาท

2558 2558 2558 25582557 2557 2557 2557

2557
บาท

มูลหนี้ปกติ 1,196.2 - 1,196.2 2,262.1 - 2,262.1

มูลหนี้จัดชั้นต�กว่�ม�ตรฐ�น 45.0 - 45.0 42.1 - 42.1

มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 352.3 (352.3) - 355.8 (355.8) -

รวม	 	 1,593.5	 (352.3)	 1,241.2	 2,660.0	 (355.8)	 2,304.2

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน            

 เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) จัดก�รกองทุน ไทย 24.9 24.9 533.0 546.6 532.6 532.6 50.8 74.8

บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี  ก�รทำ�เหมืองแร่และ          

 จำ�กัด (มห�ชน) ถลุงโลหะสังกะสี ไทย 20.7 - 749.8 - 755.7 - - -

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป  พัฒน�          

 ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) อสังห�ริมทรัพย์ ไทย 8.5 (1) - 823.2 - 847.7 - - -

      2,106.0 546.6

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าและ
ดอกเบ้ียค้างรับ

มูลค่าลูกหน้ี
ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าสุทธิ

มูลค่าลูกหน้ี
ธุรกิจหลักทรัพย์

และสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าสุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
ท่ีบริษัทถือ (ร้อยละ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ประเทศ
ท่ีจัดต้ัง

ลักษณะ
ธุรกิจ

ช่ือบริษัท เงินปันผล
สำาหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม

วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม

วิธีราคาทุน
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

(1) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�รถือหุ้นในบริษัท คันทรี่ กรุ๊ปดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ไม่ถึงร้อยละ 20 แต่บริษัทและบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่�งมีนัยสำ�คัญเนื่องจ�ก บริษัทและบริษัท
ย่อยมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมก�รบริษัทของบริษัทดังกล่�ว ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่�วเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ร�ยละเอียดและข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุปจ�กงบก�รเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทร่วม	มีดังนี้

ทุนเรียกชำาระ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

รายได้รวม
สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

กำาไรสุทธิ
สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

สัดส่วนความเปนเจ้าของ

ช่ือบริษัท

ช่ือบริษัท

ช่ือบริษัท

สินทรัพย์รวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ทุนชำาระแล้ว

หน้ีสินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

วิธีราคาทุน

2558

2558

2558
ร้อยละ ร้อยละ

2558

2558

2558
บาท บาท บาท บาท

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

2557

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน        

 เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) 120.3 120.0 1,518.2 1,579.1 221.0 229.1

บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน) 2,260.0 - 5,104.7 - 1,523.8 -

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์

 จำ�กัด (มห�ชน) 7,336.3 - 10,141.4 - 4,224.7 -

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน    

 เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) 890.5 937.8 188.5 236.1 143.3 297.5

บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน) 5,490.3 - 376.0 - 346.1 -

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป  

 ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 516.0 - (479.8) - (452.2) -

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 

 จำ�กัด (มห�ชน) 99.3 99.1 2,589,743,484 2,589,743,484 3,463,159,917 3,456,697,156

25582558

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน        

 120.3 120.0 1,518.2 1,579.1 221.0 229.1

 2,260.0 - 5,104.7 - 1,523.8 -

 7,336.3 - 10,141.4 - 4,224.7 -

25582558

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน    

 890.5 937.8 188.5 236.1 143.3 297.5

 5,490.3 - 376.0 - 346.1 -

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป  

 516.0 - (479.8) - (452.2) -

25582558

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน        

 120.3 120.0 1,518.2 1,579.1 221.0 229.1

 2,260.0 - 5,104.7 - 1,523.8 -

 7,336.3 - 10,141.4 - 4,224.7 -

25582558

 890.5 937.8 188.5 236.1 143.3 297.5

 5,490.3 - 376.0 - 346.1 -

 516.0 - (479.8) - (452.2) -

25582558

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน        

 120.3 120.0 1,518.2 1,579.1 221.0 229.1

 2,260.0 - 5,104.7 - 1,523.8 -

 7,336.3 - 10,141.4 - 4,224.7 -

25582558

 890.5 937.8 188.5 236.1 143.3 297.5

 5,490.3 - 376.0 - 346.1 -

 516.0 - (479.8) - (452.2) -

เมื่อวันที่ 3 มีน�คม 2557 เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) ข้�งต้นจำ�นวน 29,903,500 หุ้น ได้จดจำ�นำ�

เพื่อเป็นหลักประกันก�รกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินแห่งหนึ่ง ต่อม�เมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2558 บริษัทได้ไถ่ถอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่�ว

ข้�งต้นที่ได้จดแจ้งก�รจำ�นำ�ไว้เพื่อเป็นหลักประกันก�รกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มีน�คม 2558 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) ข้�งต้นทั้งจำ�นวนจ�กบริษัทย่อย 

โดยบริษัทรับรู้มูลค่�เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่�วในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 จำ�นวนประม�ณ 

533.0 ล้�นบ�ท และประม�ณ 648.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร โดยมี

 ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
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รายงานประจำาปี 2558

ช่ือบริษัท

ร�ค�ทุน

 ที่ดิน  30,293,000 - - - 30,293,000

 อ�ค�ร 19,572,300 - - - 19,572,300

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 263,859,243 4,680,642 (12,388,179) 15,447,327 271,599,033

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 345,968,355 19,493,080 (6,114,311) - 359,347,124

 ย�นพ�หนะ 36,461,863 - (15,205,863) - 21,256,000

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง 346,154 15,673,623 - (15,447,327) 572,450

  รวมร�ค�ทุน 696,500,915 39,847,345 (33,708,353) - 702,639,907

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม	 	 	 	 	 	

 อ�ค�ร (16,505,647) (343,951) - - (16,849,598)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� (183,903,706) (30,090,876) 9,809,463 - (204,185,119)

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น (306,748,612) (18,124,203) 5,474,794 - (319,398,021)

 ย�นพ�หนะ (35,027,217) (804,361) 15,205,856 - (20,625,722)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (542,185,182) (49,363,391) 30,490,113 - (561,058,460)

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,934,254) - 582,845 - (1,351,409)

	 รวม	 	 152,381,479	 	 	 	 140,230,038

14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

 ที่ดิน  30,293,000 - - - 30,293,000

 อ�ค�ร 19,572,300 - - - 19,572,300

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 263,859,243 4,680,642 (12,388,179) 15,447,327 271,599,033

 345,968,355 19,493,080 (6,114,311) - 359,347,124

 ย�นพ�หนะ 36,461,863 - (15,205,863) - 21,256,000

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง 346,154 15,673,623 - (15,447,327) 572,450

  รวมร�ค�ทุน 696,500,915 39,847,345 (33,708,353) - 702,639,907

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม	 	 	 	 	 	

 อ�ค�ร (16,505,647) (343,951) - - (16,849,598)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� (183,903,706) (30,090,876) 9,809,463 - (204,185,119)

 (306,748,612) (18,124,203) 5,474,794 - (319,398,021)

 ย�นพ�หนะ (35,027,217) (804,361) 15,205,856 - (20,625,722)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (542,185,182) (49,363,391) 30,490,113 - (561,058,460)

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,934,254) - 582,845 - (1,351,409)

	 รวม	 	 152,381,479	 	 	 	 140,230,038

 ที่ดิน  30,293,000 - - - 30,293,000

 อ�ค�ร 19,572,300 - - - 19,572,300

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 263,859,243 4,680,642 (12,388,179) 15,447,327 271,599,033

 345,968,355 19,493,080 (6,114,311) - 359,347,124

 ย�นพ�หนะ 36,461,863 - (15,205,863) - 21,256,000

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง 346,154 15,673,623 - (15,447,327) 572,450

  รวมร�ค�ทุน 696,500,915 39,847,345 (33,708,353) - 702,639,907

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม	 	 	 	 	 	

 อ�ค�ร (16,505,647) (343,951) - - (16,849,598)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� (183,903,706) (30,090,876) 9,809,463 - (204,185,119)

 (306,748,612) (18,124,203) 5,474,794 - (319,398,021)

 ย�นพ�หนะ (35,027,217) (804,361) 15,205,856 - (20,625,722)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (542,185,182) (49,363,391) 30,490,113 - (561,058,460)

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,934,254) - 582,845 - (1,351,409)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 648,007,405  -

เงินปันผล

งบการเงินรวม

2558
บาท

บาท บาท บาท บาท บาท

2557
บาท

สำาหรับป สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2557

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

โอนเข้า/
(โอนออก)

ลดลงเพ�่มข�้น

สำาหรับงวดตั้งแต่วันที่
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ร�ค�ทุน
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - 20,009 - - 20,009
 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 126,629 355,173 - - 481,802
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง - 572,450 - - 572,450
  รวมร�ค�ทุน 126,629 947,632 - - 1,074,261
ค่�เสื่อมร�ค�สะสม      
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - (3,526) - - (3,526)
 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น (4,683) (84,288) - - (88,971)
  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (4,683) (87,814) - - (92,497)

รวม	 	 121,946	 	 	 	 981,764

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - 20,009 - - 20,009
 126,629 355,173 - - 481,802

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง - 572,450 - - 572,450
  รวมร�ค�ทุน 126,629 947,632 - - 1,074,261

      
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - (3,526) - - (3,526)

 (4,683) (84,288) - - (88,971)
  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (4,683) (87,814) - - (92,497)

รวม	 	 121,946	 	 	 	 981,764

ร�ค�ทุน

 ที่ดิน  30,293,000 - - - 30,293,000

 อ�ค�ร 19,572,300 - - - 19,572,300

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 269,497,941 1,183,060 (27,169,255) 20,347,497 263,859,243

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 396,654,935 14,301,813 (65,146,539) 158,146 345,968,355

 ย�นพ�หนะ 42,711,863 - (6,250,000) - 36,461,863

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง 896,708 19,955,089 - (20,505,643) 346,154

  รวมร�ค�ทุน 759,626,747 35,439,962 (98,565,794) - 696,500,915 

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม 

 อ�ค�ร (16,161,699) (343,948) - - (16,505,647)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� (172,956,141) (30,500,080) 19,552,515 - (183,903,706)

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น (341,463,549) (25,583,462) 60,298,399 - (306,748,612)

 ย�นพ�หนะ (40,472,858) (804,358) 6,249,999 - (35,027,217)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (571,054,247) (57,231,848) 86,100,913 - (542,185,182)

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,949,953) - 15,699 - (1,934,254)

รวม	 	 186,622,547	 	 	 	 152,381,479

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	 	 	

	 2558     บ�ท 49,363,391

 2557     บ�ท 57,231,848

 ที่ดิน  30,293,000 - - - 30,293,000

 อ�ค�ร 19,572,300 - - - 19,572,300

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 269,497,941 1,183,060 (27,169,255) 20,347,497 263,859,243

 396,654,935 14,301,813 (65,146,539) 158,146 345,968,355

 ย�นพ�หนะ 42,711,863 - (6,250,000) - 36,461,863

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง 896,708 19,955,089 - (20,505,643) 346,154

  รวมร�ค�ทุน 759,626,747 35,439,962 (98,565,794) - 696,500,915 

 อ�ค�ร (16,161,699) (343,948) - - (16,505,647)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� (172,956,141) (30,500,080) 19,552,515 - (183,903,706)

 (341,463,549) (25,583,462) 60,298,399 - (306,748,612)

 ย�นพ�หนะ (40,472,858) (804,358) 6,249,999 - (35,027,217)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (571,054,247) (57,231,848) 86,100,913 - (542,185,182)

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,949,953) - 15,699 - (1,934,254)

รวม	 	 186,622,547	 	 	 	 152,381,479

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - 20,009 - - 20,009
 126,629 355,173 - - 481,802

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง - 572,450 - - 572,450
  รวมร�ค�ทุน 126,629 947,632 - - 1,074,261

      
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - (3,526) - - (3,526)

 (4,683) (84,288) - - (88,971)
  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (4,683) (87,814) - - (92,497)

รวม	 	 121,946	 	 	 	 981,764

 ที่ดิน  30,293,000 - - - 30,293,000

 อ�ค�ร 19,572,300 - - - 19,572,300

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� 269,497,941 1,183,060 (27,169,255) 20,347,497 263,859,243

 396,654,935 14,301,813 (65,146,539) 158,146 345,968,355

 ย�นพ�หนะ 42,711,863 - (6,250,000) - 36,461,863

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง 896,708 19,955,089 - (20,505,643) 346,154

  รวมร�ค�ทุน 759,626,747 35,439,962 (98,565,794) - 696,500,915 

 อ�ค�ร (16,161,699) (343,948) - - (16,505,647)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร/อ�ค�รในที่เช่� (172,956,141) (30,500,080) 19,552,515 - (183,903,706)

 (341,463,549) (25,583,462) 60,298,399 - (306,748,612)

 ย�นพ�หนะ (40,472,858) (804,358) 6,249,999 - (35,027,217)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (571,054,247) (57,231,848) 86,100,913 - (542,185,182)

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (1,949,953) - 15,699 - (1,934,254)

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - 20,009 - - 20,009
 126,629 355,173 - - 481,802

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง - 572,450 - - 572,450
  รวมร�ค�ทุน 126,629 947,632 - - 1,074,261

      
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - (3,526) - - (3,526)

 (4,683) (84,288) - - (88,971)
  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม (4,683) (87,814) - - (92,497)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2556

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2557

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2557

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2558

โอนเข้า/
(โอนออก)

โอนเข้า/
(โอนออก)

ลดลง

ลดลง

เพ�่มข�้น

เพ�่มข�้น
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ร�ค�ทุน

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น - 126,629 - - 126,629

  รวมร�ค�ทุน - 126,629 - - 126,629

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม      

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักง�น - (4,683) - - (4,683)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม - (4,683) - - (4,683)

รวม	 	 -	 	 	 	 121,946

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558    บ�ท 87,814

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภ�คม 2557 

(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2557    บ�ท 4,683

 - 126,629 - - 126,629

  รวมร�ค�ทุน - 126,629 - - 126,629

      

 - (4,683) - - (4,683)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม - (4,683) - - (4,683)

รวม	 	 -	 	 	 	 121,946

 - 126,629 - - 126,629

  รวมร�ค�ทุน - 126,629 - - 126,629

      

 - (4,683) - - (4,683)

  รวมค่�เสื่อมร�ค�สะสม - (4,683) - - (4,683)

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ
15 พฤษภาคม

2557
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2557

โอนเข้า/
(โอนออก)

ลดลงเพ�่มข�้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้ว แต่ยังใช้ง�นอยู่ ร�ค�

ทุนก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของอ�ค�รและอุปกรณ์ดังกล่�วในงบก�รเงินรวมมีจำ�นวนรวมประม�ณ 421.4 ล้�นบ�ท และประม�ณ 462.6 

ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญ�เช่�ก�รเงินย�นพ�หนะกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

มูลค่�ต�มบัญชีของย�นพ�หนะที่เช่�ในงบก�รเงินรวมมีจำ�นวนรวมประม�ณ 1.4 ล้�นบ�ท (2558 : ไม่มี)

งบการเงินรวม

อายุการ
ตัด

จำาหน่าย
คงเหลือ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม
2557

ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม
2558

ค่าตัดจำาหน่ายโอนเข้า/
(โอนออก)

ค่าเผ่ือ
การ

ด้อยค่า

เพ�ม่ข�น้ ลดลง

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่�ธรรมเนียมก�รใช้ระบบธุรกิจ         

 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ - 4 - - - - - 4

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิก�รใช้   

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ - 76,045,784 160,768 - 2,706,324 - - 78,912,876

ใบอนุญ�ตหลักทรัพย์ - 2,657,500 - - - - - 2,657,500

ค่�สม�ชิกธุรกิจสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� - 15,945,000 - - - - - 15,945,000

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้ง - 3,577,670 4,021,798 - (2,706,324) - - 4,893,144

รวม	 	 98,225,958	 4,182,566	 -	 -	 -	 -	 102,408,524
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งบการเงินรวม

อายุการ
ตัด

จำาหน่าย
คงเหลือ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม
2556

ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม
2557

ค่า
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ค่าเผ่ือ
การ

ด้อยค่า

เพ�ม่ข�น้ ลดลง

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2558	และ	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งตัดจำ�หน่�ยหมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ร�ค�ทุน

ก่อนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่�วในงบก�รเงินรวมมีจำ�นวนรวมประม�ณ 11.3 ล้�นบ�ท 

16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 สินทรัพย์/หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีร�ยละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี     106,711,815 107,331,535 - -

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี     (2,655,447) - (2,655,447) -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

ค่�ธรรมเนียมก�รใช้ระบบธุรกิจ

 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ - 4 - - - - - 4

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิก�รใช้ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 0 - 1 ปี 71,693,766 553,350 (1,592,756) 5,436,135 (44,711) - 76,045,784

ใบอนุญ�ตหลักทรัพย์ - 2,657,500 - - - - - 2,657,500

ค่�สม�ชิกธุรกิจสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้� - 15,945,000 - - - - - 15,945,000

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้ง - 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

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2558       บ�ท -

2557       บ�ท 44,711
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ร�ยก�รเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่�งปี	มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ผลแตกต่�งชั่วคร�ว      

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 66,354,532 (554,355) - 65,800,177

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน 27,800,000 - - 27,800,000

 สินทรัพย์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 335,268 (335,268) - -

 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น 8,809,010 1,033,974 - 9,842,984

 ส่วนเกินทุนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน 3,407,885 - (365,894) 3,041,991

 อื่นๆ 624,840 (398,177) - 226,663

	 	 รวม	 107,331,535	 (253,826)	 (365,894)	 106,711,815

ผลแตกต่�งชั่วคร�ว      

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 65,822,393 532,139 - 66,354,532

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 38,482,742 (38,482,742) - -

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน 27,800,000 - - 27,800,000

 สินทรัพย์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 237,945 97,323 - 335,268

 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น 9,372,972 1,161,252 (1,725,214) 8,809,010

 ส่วนเกินทุนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน 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

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ยอดต้นป
1 มกราคม  2558

ยอดต้นป
1 มกราคม  2557

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน กำาไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่รับรู้ใน กำาไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายป
31 ธันวาคม 2558

ยอดปลายป
31 ธันวาคม 2557

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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ร�ยก�รเคลื่อนไหวของหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่�งปี	มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ผลแตกต่�งชั่วคร�ว      

 ส่วนเกินทุนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน - - (2,655,447) (2,655,447)

	 	 รวม	 -	 -	 (2,655,447)	 (2,655,447)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดต้นป
1 มกราคม  2558

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้ใน กำาไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดปลายป
31 ธันวาคม 2558

บาท บาท บาท บาท

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตร�ภ�ษีร้อยละ 20 ในก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนสุทธิดังกล่�วข้�งต้นได้จดจำ�นองไว้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับสถ�บัน

ก�รเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

ภ�ษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่�ย 935,304 1,293,644

กองทุนทดแทนคว�มเสียห�ยในระบบก�รชำ�ระร�ค�และส่งมอบหลักทรัพย์ 49,985,440 44,514,371

ลูกหนี้เงินทดรองจ่�ยและเงินให้กู้ยืมแก่พนักง�น 158,683 4,007,476

สิทธิก�รเช่�สุทธิ 547,014 999,756

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนสุทธิ 24,066,779 24,066,779

เงินมัดจำ�  21,793,819 19,953,910

ร�ยได้ค้�งรับ  22,500 1,371,500

อื่นๆ  425,112 339,769

รวม		 	 97,934,651	 96,547,205

งบการเงินรวม

2558
บาท

2557
บาท
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญ�เช่�ย�นพ�หนะภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงินระยะย�ว โดยมีจำ�นวนเงินขั้นต�ที่จะต้อง

 จ่�ยสำ�หรับสัญญ�เช่�ก�รเงิน ดังนี้

เจ้�หนี้ก�รค้�  7,416,615 - 4,375,790 -

โบนัสค้�งจ่�ย  51,053,952 49,933,519 3,427,635 -

ค่�ตอบแทนเจ้�หน้�ที่ก�รตล�ดค้�งจ่�ย 3,361,133 9,201,589 - -

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กก�รบริห�รส�ข�/ทีมก�รตล�ดค้�งจ่�ย 12,417,237 20,793,642 - -

ภ�ษีเงินได้หัก ณ ที่จ่�ยและภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะค้�งจ่�ย 6,345,954 10,706,759 224,051 6,397

เจ้�หนี้ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม 3,623,914 6,686,312 - -

เจ้�หนี้อื่น  2,601,478 15,577,710 52,182 2,523,048

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย 3,456,139 38,635,210 - -

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยอื่น 34,604,083 35,979,121 1,343,934 268,312

รวม		 	 124,880,505	 187,513,862	 9,423,592	 2,797,757

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปัจจ�บันของ
จำานวนเงินข้ันต�ท่ีต้องจ่าย

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

จำานวนเงินข้ันต�ท่ีต้องจ่าย

2558
บาท

2558
บาท

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

2557
บาท

2557
บาท

ไม่เกิน 1 ปี  - 3,218,340 - 3,110,971

เกินกว่� 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - - - -

   - 3,218,340 - 3,110,971

(หัก)  ดอกเบี้ยรอก�รตัดบัญชี - (107,369) - -

รวม		 	 -	 3,110,971	 -	 3,110,971
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงก�รผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น ซ่ึงจัดเป็นโครงก�ร

 ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

 ภ�ระผูกพันของผลประโยชน์ของพนักง�น ณ วันที่ 31 ธันว�คม  มีดังนี้

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น 49,214,920 44,045,050

รวม		 	 49,214,920	 44,045,050

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน 13,005,760 8,934,137

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,312,540 1,043,760

ส่วนประกอบของต้นทุนผลประโยชน์พนักง�นที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน 14,318,300 9,977,897 

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม (3,578,731) 8,626,069

ส่วนประกอบของต้นทุนผลประโยชน์พนักง�นที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (3,578,731) 8,626,069

รวม	 	 10,739,569	 18,603,966

ยอดยกม�ของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น  44,045,050 46,864,861

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน 13,005,760 8,934,137

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,312,540 1,043,760

ผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์

 ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น - (8,626,069)

(หัก) ผลประโยชน์ของพนักง�นจ่�ยในระหว่�งปี (9,148,430) (4,171,639)

ยอดปล�ยปี	 	 49,214,920	 44,045,050

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม สำาหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม สำาหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

2558
บาท

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

2557
บาท

จำ�นวนที่บันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น มีดังนี้

 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันต�มผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น มีดังนี้
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21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

 ขอ้สมมตฐิ�นหลกัในก�รประม�ณก�รต�มหลกัก�รคณิตศ�สตรป์ระกนัภยัทีใ่ชใ้นก�รคำ�นวณภ�ระผกูพันภ�ยใตโ้ครงก�รผลประโยชนข์อง

 พนักง�นหลังออกจ�กง�นที่กำ�หนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติที่สำ�คัญในก�รกำ�หนดภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ประกอบด้วย อัตร�คิดลด อัตร�
ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และอัตร�มรณะ ก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหวด้�นล่�งได้พิจ�รณ�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในก�ร
ประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องที่อ�จเป็นไปได้อย่�งสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น ในขณะที่
ข้อสมมติอื่นคงที่ 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหวข้�งต้นอ�จไม่ได้แสดงถึงก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น เน่ืองจ�ก
เป็นก�รย�กที่ก�รเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่�งๆ จะเกิดขึ้นแยกต่�งห�กจ�กข้อสมมติอื่นซึ่งอ�จมีคว�มสัมพันธ์กัน

นอกจ�กนี้ในก�รแสดงก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหวข้�งต้น มูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวล�ร�ยง�น คำ�นวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับก�รคำ�นวณ
หนี้สินภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�นที่รับรู้ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�  1,632,034 -

เจ้�หนี้อื่น  100,000 204,262

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยอื่น 1,168,634 904,204

รวม		 	 2,900,668	 1,108,466

ข้อสมมติฐ�นท�งก�รเงิน   

 อัตร�คิดลด 3.0 3.0

อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น 0 - 23.0 0 - 23.0

   ขึ้นอยู่กับช่วงอ�ยุของพนักง�น ขึ้นอยู่กับช่วงอ�ยุของพนักง�น

อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่ค�ดไว้ 0 - 4.0 0 - 4.0

อัตร�คิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (4,828,114)

อัตร�คิดลด - ลดลงร้อยละ 1 5,548,794

อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 6,025,481

อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (5,313,435)

ก�รมีชีวิตอยู่ - เพิ่มขึ้น 1 ปี  417,462

ก�รมีชีวิตอยู่ - ลดลง 1 ปี (413,782)

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานเพ�ม่ข�น้ (ลดลง)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

บาท

งบการเงินรวม สำาหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2558
บาท

2558
(ร้อยละต่อป)

2557
(ร้อยละต่อป)

2557
บาท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

 เมื่อวันที่ 12 มิถุน�ยน 2557 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งโครงก�ร CGH-ESOP 1 ต�มแผนก�ร

ปรับโครงสร้�งกิจก�รเพื่อออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และ/หรือที่

ปรึกษ�ของบริษัท และหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เป็นจำ�นวนไม่เกิน 600,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่� โดยที่อ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

มีอ�ยุไม่เกิน 3 ปีนับจ�กวันที่ออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ส�ม�รถใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญได้ 

1 หุ้น ในร�ค�หุ้นละ 1.80 บ�ท เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และ/หรือที่ปรึกษ�ของบริษัทและหลักทรัพย์ 

คันทรี่ กรุ๊ป ทั้งนี้บริษัทได้มีก�รแก้ไขร�ยละเอียดของโครงก�ร CGH-ESOP 1 และร�ยละเอียดเบื้องต้นของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ส�มัญของบริษัทซึ่งมีร�ยละเอียด ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขแตกต่�งไปจ�กของโครงก�ร ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) ดังนั้น บริษัทจึงต้อง

นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติอีกครั้งหนึ่งภ�ยหลังจ�กที่ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รเป็นผล

สำ�เร็จ เพื่อให้สอดคล้องต�มเงื่อนไขต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รดังกล่�ว

 เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2558 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558  มีมติอนุมัติโครงก�ร CGH-ESOP 1 และก�รออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และ/หรือที่ปรึกษ�ของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ คันทรี่ 

กรุ๊ป ต�มโครงก�ร CGH-ESOP 1 โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทจะเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้

จำ�นวนไม่เกิน 600,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่� โดยที่อ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอ�ยุไม่เกิน 3 ปีนับจ�กวันที่ออกและเสนอข�ยใบ

สำ�คัญแสดงสิทธิ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ส�ม�รถใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญได้ 1 หุ้นในร�ค�หุ้นละ 1.80 บ�ท ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ส�ม�รถใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทได้ภ�ยหลังจ�กพ้นกำ�หนดเวล� 6 เดือน นับจ�กวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิได้ทุก 

6 เดือน ณ วนัทำ�ก�รสดุท�้ยของเดอืนมีน�คม และเดอืนกนัย�ยนตลอดอ�ยใุบสำ�คัญแสดงสิทธนิบัแต่วนัทีอ่อกใบสำ�คัญแสดงสิทธ ินอกจ�ก

น้ี ใบสำ�คญัแสดงสิทธทิีอ่อกนีไ้ม่ไดเ้ข�้จดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย แตจ่ะนำ�หุ้นส�มญัจ�กก�รใชสิ้ทธขิองผูถื้อใบสำ�คญั

แสดงสิทธิเข้�เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

25. การจัดการส่วนทุน

 วัตถุประสงค์ในก�รจดัก�รสว่นทนุของบริษัทและบรษิทัยอ่ยเปน็ไปเพือ่ก�รดำ�รงไวซ้ึง่คว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิง�นอย�่งต่อเนือ่งเพือ่สร�้ง

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้�งของทุนที่เหม�ะสม

26. เงินปันผลจ่าย

 เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2557 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำ�ปี 2557 มีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิให้มีทุนสำ�รองต�ม

กฎหม�ยเป็นจำ�นวน 55,574,679 บ�ท และอนุมัติจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัทย่อยในอัตร�หุ้นละ 0.11 บ�ท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284,829,429 บ�ท เงินปันผลดังกล่�วได้จ่�ยแล้ววันที่ 15 พฤษภ�คม 2557

 เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2558 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำ�ปี 2558 มีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิให้มีทุนสำ�รองต�ม

กฎหม�ยเป็นจำ�นวน 75,408,087 บ�ท และอนุมัติจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัทย่อยในอัตร�หุ้นละ 0.092 บ�ท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,233,236 บ�ท เงินปันผลดังกล่�วได้จ่�ยแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภ�คม 2558

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎ�คม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ให้

แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ในอัตร�หุ้นละ 0.16 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,318,674 บ�ท เงินปันผลระหว่�งก�ลดัง

กล่�วได้จ่�ยแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงห�คม 2558

27. ทุนสำารองตามกฎหมาย

  ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ม�ตร� 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินสำ�รองอย่�งน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ 

ประจำ�ปีหลงัจ�กหกัข�ดทนุสะสมยกม� (ถ�้มี) จนกว�่สำ�รองดงักล�่วมจีำ�นวนเท�่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทนุสำ�รองต�มกฎหม�ย 

ดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลได้
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22. ทุนเรือนหุ้น

 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) จัดตั้งขึ้นต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เพื่อประกอบธุรกิจ

ท�งด้�นลงทุนและถือหุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป โดยบริษัทได้ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป โดยแลก

เปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทในอตัร�แลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นส�มัญของบริษัท

 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภ�คม 2557 ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมีมติกำ�หนดให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 10,000 หุ้น มูลค่� 

หุ้นละ 1.00 บ�ท และให้เรียกชำ�ระค่�หุ้นในครั้งแรก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 10,000 บ�ท และเมื่อวันที่ 15 พฤษภ�คม 2557 บริษัท

ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�กระทรวงพ�ณิชย์แล้ว ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวน 10,000 หุ้น 

มูลค่�ที่ตร�ไว้ หุ้นละ 1.00 บ�ท เป็นจำ�นวนเงินรวม 10,000 บ�ท

เมื่อวันที่	12	มิถุน�ยน	2557	ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2557	ของบริษัทมีมติดังนี้

1. อนุมตัแิผนก�รปรับโครงสร้�งกจิก�รและก�รดำ�เนนิก�รอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งและอนมุตักิ�รทำ�คำ�เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของหลักทรพัย ์

คันทรี่ กรุ๊ป ต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�ร รวมถึงมอบอำ�น�จให้คณะกรรมก�รบริษัท หรือคณะกรรมก�รบริห�รของบริษัท หรือ

บุคคลที่ได้รับมอบหม�ย  จ�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รบริห�รเป็นผู้มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รอื่นใดทั้งหมดเพื่อให้ก�ร

ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รเป็นผลสำ�เร็จ

2. อนุมัติให้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นซึ่งต�มแผนก�รปรับ

โครงสร้�งกิจก�ร ได้แก่ บุคคลที่นำ�หุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ม�แลกกับหุ้นของบริษัทในขั้นตอนก�รทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป โดยบริษัทจะออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิเป็นจำ�นวนทั้งสิ้นไม่เกิน 863,247,828 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทต�มร�ยชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปร�กฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่จะกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมก�รบริห�ร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รบริห�รโดยวันดังกล่�วจะต้องเป็นวัน

ที่ภ�ยหลังจ�กสิ้นสุดระยะเวล�ทำ� คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้ว 

โดยบริษัทจะออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�วในอัตร�ส่วน 3 หุ้นส�มัญที่นำ�ม�แลกต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่� 

ซึ่งเศษที่ห�รไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตร�ก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในร�ค� 

หุ้นละ 1.80 บ�ท

3. อนุมัติก�รเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำ�นวน 4,052,991,312 บ�ท จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 10,000 บ�ท เป็นจำ�นวน 

4,053,001,312 บ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 4,052,991,312 หุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท เพื่อรองรับก�รทำ� 

คำ�เสนอซือ้หลกัทรัพยแ์ละ ก�รใชส้ทิธขิองผู้ถอืใบสำ�คัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นส�มญัของบรษิทัต�มโครงก�ร CGH-ESOP 1 และใบสำ�คญั

แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�ร  

4. อนุมัติจัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�กก�รที่ที่ประชุมได้อนุมัติก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 4,052,991,312 บ�ท 

โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 4,052,991,312 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท ดังต่อไปนี้ 

4.1 จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทจำ�นวนไม่เกิน 2,589,743,484 หุ้น เพื่อชำ�ระค่�หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

ในอัตร�ส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัท มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ทต่อ 1 หุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 

1.00 บ�ท โดยไม่มีก�รชำ�ระร�ค�เป็นเงินสด 

4.2 จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทจำ�นวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท เพ่ือรองรับก�รใช้สิทธิ

ของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอข�ยให้แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และ/หรือที่ปรึกษ�ของ

บริษัทและหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ในร�ค�ใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท ในร�ค�หุ้นละ 1.80 บ�ท 

ต�มโครงก�ร CGH-ESOP1 

4.3 จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทจำ�นวนไม่เกิน 863,247,828 หุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท เพ่ือรองรับก�รใช้สิทธิ 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)

ของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น ในร�ค�ใช้สิทธิต�มใบ

สำ�คัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท ในร�ค�หุ้นละ 1.80 บ�ท 

เมื่อวันที่ 17 ตุล�คม 2557 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ได้อนุญ�ตให้บริษัทเสนอข�ยหุ้นที่ออกใหม่ 

ต่อประช�ชนพร้อมกับทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 

ณ วันที่ 25 ธันว�คม 2557 ซึ่งเป็นวันครบกำ�หนดระยะเวล�ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป มีผู้แสดงเจตน�ข�ย

หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปเป็นจำ�นวน 2,566,219,121 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.1 เมื่อเทียบกับจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้ว

ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป โดยก�รแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทดังที่ได้กล่�วไว้แล้วข้�งต้น ทั้งนี้มีผลให้บริษัทเป็นบริษัท

ใหญ่ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป นอกจ�กนี้ หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปได้เพิกถอนหุ้นส�มัญออกจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ด

หลักทรัพย์ฯ และหุ้นส�มัญของบริษัทได้เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ แทน เมื่อวันที่ 8 มกร�คม 2558

เมื่อวันที่ 6 มกร�คม 2558 บริษัทได้จัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท (CGH-W1) จำ�นวน 855,408,275 หน่วย ให้กับ

ผู้ถือหุ้นส�มัญเดิมของบริษัท ที่มีร�ยชื่อผู้ถือหุ้นปร�กฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 30 ธันว�คม 2557 ถึงวันที่ 5 มกร�คม 

2558 ตอ่ม�ตล�ดหลกัทรพัยฯ์ รบัใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัของบรษิทัเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตัง้แตว่นัที ่13 กมุภ�พนัธ ์2558 

และเริ่ม ซื้อข�ยเมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 8 มกร�คม 2558 หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปได้เพิกถอนหุ้นส�มัญออกจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ

หุ้นส�มัญของบริษัทได้เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ แทน ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รของหลักทรัพย์ 

คันทรี่ กรุ๊ป

เมื่อวันที่	11	มีน�คม	2558	ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2558	ของบริษัทมีมติดังนี้

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 31,363,916 บ�ท จ�กทุนจดทะเบียนเดิม 4,053,001,312 บ�ท เป็น 4,021,637,396 บ�ท 

โดยก�รตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่�ยของบริษัทฯ จำ�นวน 31,363,916 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท ซึ่งร�ยละเอียดของหุ้นที่ยัง 

ไม่ได้ออกจำ�หน่�ยของบริษัท มีดังนี้

1.1 หุ้นที่เหลือจ�กก�รจัดสรรหุ้นส�มัญเพ่ือชำ�ระค่�หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 

23,524,363 หุ้น 

1.2 หุ้นที่เหลือจ�กก�รจัดสรร เพ่ือรองรับก�รใช้สิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ของบริษัทฯ ต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น จำ�นวน 7,839,553 หุ้น

2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 2,566,229,121 บ�ท จ�กทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 บ�ท เป็น 6,587,866,517 บ�ท 

โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท เพื่อรองรับก�รออกและเสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มสัดส่วนจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำ�กัด และ/หรือผู้ลงทุนสถ�บัน และ 

/หรือนักลงทุนอื่น (Private Placement) 

 เมื่อวันที่บริษัท 23 มีน�คม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจำ�นวน 31,363,916 บ�ท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,566,229,121 

บ�ท ของบริษัทกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำ�นวน 6,587,866,517 หุ้น มูลค่� 

ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท เป็นจำ�นวนเงินรวม 6,587,866,517 บ�ท

3. อนุมัติก�รจัดสรรหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนของบริษัทโดยก�รออกและเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนก�รถือ

หุ้น (Right Offering) ในอัตร� 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในร�ค�เสนอข�ยหุ้นละ 1.30 บ�ท เป็นจำ�นวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่�ที่

ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้และในกรณีที่มีหุ้นส�มัญ

เพิ่มทุนเหลือจ�กก�รจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นข้�งต้น ให้จัดสรรและเสนอข�ยให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด และ/หรือ

ผู้ลงทุนสถ�บัน และ/หรือนักลงทุนอื่น  (Private Placement) โดยกำ�หนดร�ค�เสนอข�ยไม่ต่ำ�กว่�หุ้นละ 1.66 บ�ท โดยต้องดำ�เนิน
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ก�รเสนอข�ยให้แล้วเสร็จภ�ยใน 12 เดือน นับจ�กวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติก�รออกและเสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุน 

ซึ่งจะเป็นก�รเสนอข�ยครั้งเดียว หรือหล�ยครั้งก็ได้ ขึ้นกับคว�มเหม�ะสมของสภ�วะตล�ดเงินและตล�ดทุน

	 เมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2558	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2558	ของบริษัท	มีมติดังนี้

1. อนมุตัโิครงก�ร CGH-ESOP 1 และก�รออกใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัของบรษิทั เพือ่จดัสรรใหแ้กก่รรมก�ร ผูบ้รหิ�ร พนกัง�น 

และ/หรือที่ปรึกษ�ของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ต�มโครงก�ร CGH-ESOP 1 โดยมีร�ยละเอียดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทต�มหม�ยเหตุข้อ 24

2. อนุมัติก�รออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CGH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนก�รถือ

หุ้นโดยบริษัทจะออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิเป็นจำ�นวนทั้งส้ินไม่เกิน 427,704,853 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต�มร�ยชื่อผู้ถือหุ้น

ซึ่งปร�กฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ต�มที่จะกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริษัท โดยวันดังกล่�วจะต้องเป็นวันที่ภ�ย

หลังจ�กท่ีบริษัทได้ดำ�เนนิก�รออกและเสนอข�ยหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทต่อผู้ถอืหุน้ต�มสดัสว่นจำ�นวนหุน้ทีผู่ถื้อหุ้นแตล่ะร�ยถอือยู ่(Right 

Offering) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำ�ระแล้วต่อกระทรวงพ�ณิชย์แล้ว โดยบริษัทจะออกใบ

สำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�ว ในอัตร�ส่วน 12 หุ้นส�มัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่� ซึ่งเศษที่ห�รไม่ลงตัวจะ

ปัดทิ้ง โดยอัตร�ก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทได้ 1 หุ้นที่ร�ค�ใช้สิทธิหุ้นละ 1.60 บ�ท

3. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 2,566,229,121 บ�ท จ�กทุนจดทะเบียนเดิม 6,587,866,517 บ�ท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

4,021,637,396 บ�ท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ�ออกจำ�หน่�ยจำ�นวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท ต�ม 

พระร�ชบัญญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ.2535 (รวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ม�ตร� 136 ทีก่ำ�หนดว�่บรษิทัจะเพิม่ทุนจ�กจำ�นวนท่ีจดทะเบยีน

ไว้แลว้ไดต้อ่เม่ือหุ้นท้ังหมดไดอ้อกจำ�หน่�ยและไดรั้บชำ�ระเงนิค่�หุ้นครบถว้นแลว้ หรอืในกรณีหุน้ยงัจำ�หน�่ยไมค่รบ หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็น

หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภ�พหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี้ เมื่อบริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเพิ่มทุนต�ม

มติที่ประชุมวิส�มัญผู้หุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ต่อกระทรวงพ�ณิชย์แล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่�กับจำ�นวน 6,587,866,517 

บ�ท แบ่งเป็น 6,587,866,517 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้ออกจำ�หน่�ยและมิได้มีไว้เพื่อรองรับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 

จำ�นวนทั้งส้ิน 2,566,229,121 หุ้น (เป็นจำ�นวนที่เพิ่มทุนไว้เพ่ือรองรับสำ�หรับก�รเสนอข�ย RO) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ส�ม�รถเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจำ�นวน 427,704,853 บ�ท ได้ในทันที เนื่องจ�กยังไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ในม�ตร� 136 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัท 

มห�ชนฯ พ.ศ. 2535 แต่จะต้องดำ�เนินก�รลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำ�หน่�ยดังกล่�วเสียก่อน

4. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับก�รออกและเสนอข�ยหุ้นเพ่ิมทุนต�มมติที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เป็น

จำ�นวน 2,566,229,121 บ�ท และเพื่อรองรับใช้สิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นจำ�นวนทั้งส้ิน 

427,704,853 บ�ท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่จะต้องเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,993,933,974 บ�ท ดังนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�กทุน

จดทะเบียนเดิมจำ�นวน 4,021,637,396 บ�ท เป็นจำ�นวน 7,015,571,370 บ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 2,993,933,974  

หุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท

5. อนุมตัจัิดสรรหุน้ส�มัญเพิม่ทนุของบริษทัจำ�นวนไม่เกนิ 2,993,933,974 หุน้ มลูค�่หุน้ทีต่ร�ไวหุ้น้ละ 1 บ�ท โดยจดัสรรหุน้ส�มญัเพ่ิมทุน

จำ�นวนไม่เกิน 2,566,229,121 หุ้น เพื่อรองรับก�รออกและเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น และ

ในกรณีที่มีหุ้นส�มัญเพิ่มทุนเหลือจ�กก�รจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนข้�งต้น ให้จัดสรรและเสนอข�ยให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด 

และ/หรือผู้ลงทุนสถ�บัน และ/หรือนักลงทุนอื่น ซึ่งมีร�ยละเอียดเป็นไปต�มที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 11 มีน�คม 2558 และจัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวนไม่เกิน 427,704,853 หุ้นเพื่อรองรับก�รใช้สิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (CGH-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น

นอกจ�กนี้เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2558 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 มีมติให้อนุมัติจัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน  2,566,229,121 

หุ้น มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต�มสัดส่วนจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยถืออยู่ (Right Offering) 

ในอัตร� 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นส�มัญเพิ่มทุน ในร�ค�เสนอข�ยหุ้นละ 1.30 บ�ท เนื่องจ�กร�ค�เสนอข�ยหุ้นส�มัญที่ออกใหม่ต�กว่� 

ร้อยละ 90 ของร�ค�ตล�ดของหุ้นส�มัญของบริษัท (ร�ค�ตล�ดเฉล่ียถ่วงน้�หนักต่อหุ้นของหุ้นส�มัญของบริษัท 7 วันทำ�ก�รติดต่อกัน 
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ก่อนวันแรกที่ตล�ดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหม�ย XR เท่�กับ 1.616 บ�ทต่อหุ้น) บริษัทจึงปรับอัตร�ก�รใช้สิทธิและร�ค�ก�รใช้สิทธิของ

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ CGH-W1 ใหม่ต�มเงื่อนไขก�รปรับสิทธิ เป็นใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ส�ม�รถใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญได้ 1.108 หุ้น

ในร�ค�หุ้นละ 1.624 บ�ท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภ�คม 2558 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 28 พฤษภ�คม 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดก�รจองซื้อและชำ�ระเงินหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นม�ใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญ

เพิ่มทุนจำ�นวน 1,770,539,157 หุ้น ในร�ค�หุ้นละ 1.3 บ�ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,301,700,904 บ�ท มีผลทำ�ให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียก

ชำ�ระแล้วเพิ่มขึ้นจ�ก 2,566,229,121 บ�ท เป็น 4,336,768,278 บ�ท บริษัทได้นำ�หุ้นส�มัญเพิ่มทุนดังกล่�วไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน

ที่ออกและเรียกชำ�ระเงินแล้วต่อกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน 2558 ต่อม�ตล�ดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นส�มัญ เพิ่มทุนดังกล่�วเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเริ่มซื้อข�ยเมื่อวันที่ 24 มิถุน�ยน 2558

เมื่อวันที่ 15 กรกฎ�คม 2558 บริษัทได้จัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CGH-W2) จำ�นวน 361,367,269 

หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีร�ยชื่อผู้ถือหุ้นปร�กฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 8 กรกฎ�คม 2558 ต่อม�ตล�ดหลัก

ทรัพย์ฯ รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อข�ยเมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 2558

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�หนักดังนี้

หุ้นส�มัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกร�คม 2,566,219,271 2,589,743,484 2,566,219,271 -

ผลกระทบจ�กหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่�งปี 1,057,472,702 (445,012) 1,057,472,702 77,774,216

หุ้นส�มัญต�มวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักสำ�หรับปี 3,623,691,973 2,589,298,472 3,623,691,973 77,774,216

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
หุ้น

2558
หุ้น

2557
หุ้น

2557
หุ้น

สำาหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับป
 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

23. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ม�ตร� 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอข�ยหุ้นสูงกว่�มูลค่�ที่จดทะเบียนไว้

บริษัทต้องนำ�ค่�หุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่�หุ้น”) ส่วนเกินมูลค่�หุ้นนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน

 เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2557 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป มีมติอนุมัติให้ยกเลิกก�รออกและเสนอ

ข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปให้แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นและ/หรือที่ปรึกษ�ของหลักทรัพย์ 

คันทรี่ กรุ๊ปต�มโครงก�ร ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) จำ�นวนไม่เกิน 600,000,000 หน่วย เนื่องจ�กห�กหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปดำ�เนิน

ก�รต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�ร หุ้นทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ปจะถูกเพิกถอนจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงจะ

ส่งผลให้หุ้นทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปที่กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และ/หรือที่ปรึกษ�ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปได้รับจ�ก

ก�รใชสิ้ทธิต�มใบสำ�คญัแสดงสทิธไิม่มีตล�ดรองในก�รซือ้ข�ยหุ้นและอ�จทำ�ใหก้�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธท่ีิจะซือ้หุน้ส�มญั

ของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ปดังกล่�วไม่สนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงก�ร ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) อีกต่อไป ดังนั้นในแผนก�ร

ปรับโครงสร้�งกิจก�รได้กำ�หนดให้บริษัทจะต้องออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทแก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร 

พนักง�น และ/หรือที่ปรึกษ�ของบริษัทและหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งจะมีร�ยละเอียด ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของโครงก�รเป็นไปต�ม

ที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นต�มโครงก�ร ESOP ครั้งที่ 2 (CGS-ESOP 2) ต�มเดิมทุกประก�ร เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจะมีมติเป็นประก�รอื่นภ�ยหลังจ�กที่ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งกิจก�รเป็นผลสำ�เร็จ 
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28. รายได้ค่านายหน้า

ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 837,541,589 985,503,909

ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 29,604,097 39,200,643

รวม	 	 867,145,686	 1,024,704,552

ก�รจัดจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ 24,657,000 31,362,125

ที่ปรึกษ�ก�รเงิน 27,678,399 10,672,132

ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน 280,716 252,965

อื่นๆ  8,020,668 19,429,777

รวม	 	 60,636,783	 61,716,999

งบการเงินรวมสำาหรับป ส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม

งบการเงินรวมสำาหรับป ส้ินสุดวันท่ี
31 ธันวาคม

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

29. รายได้คา่ธรรมเนียมและบรกิาร

30. รายได้อื่น

โอนกลับค่�เผื่อก�รด้อยค่�เงินลงทุนในบริษัทร่วม - 205,589,985 - -

กำ�ไรจ�กก�รข�ยทรัพย์สิน 3,140,292 3,653,830 - -

ร�ยได้ค่�ปรับจ�กก�รผิดนัดชำ�ระ 183,213 216,592 - -

อื่นๆ  12,620,388 28,515,313 474,044 -

รวม		 	 15,943,893	 237,975,720	 474,044	 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

สำาหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับป
 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม



149

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

31.ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำาคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับเงินเดือน ค่�ตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น

ที่จ่�ยให้แก่ผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยต�มนิย�มในประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

อันได้แก่ ผู้จัดก�ร หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รสี่ร�ยแรกต่อจ�กผู้จัดก�รลงม� และผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่�ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับ

บริห�รร�ยที่สี่ทุกร�ย  ดังนี้

32.ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่�ตอบแทนกรรมก�รนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่�ยให้แก่กรรมก�รของบริษัทและบริษัทย่อยต�มม�ตร� 90 ของพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชน

จำ�กัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่�ยให้กับกรรมก�รซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย 

ทั้งนี้อัตร�ค่�ตอบแทนกรรมก�รได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

33.ค่าใช้จ่ายอื่น

ผลประโยชน์ระยะสั้น 122,117,000 108,847,155 9,028,880 - 

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 1,085,799 1,832,326 - - 

รวม		 	 123,202,799	 110,679,481	 9,028,880	 -

ค่�ภ�ษีอ�กร  3,368,760 3,663,733 48,505 272

ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพและค่�ธรรมเนียมอื่น 28,175,997 28,476,168 12,468,923 860,443

ค่�รับรอง  22,462,321 22,371,514 197,681 -

ค่�น้�มันรถและค่�เดินท�ง 12,478,483 13,270,364 31,348 -

ค่�ใช้จ่�ยด้�นส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 29,544,324 33,301,280 16,029 -

ค่�เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักง�น 4,504,777 5,066,440 163,374 2,791

ค่�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย 10,536,279 11,153,302 3,117,086 1,200

อื่นๆ  19,834,624 17,439,667 968,789 64

รวม		 	 130,905,565	 134,742,468	 17,011,735	 864,770

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
บาท

2558
บาท

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

2557
บาท

2557
บาท

สำาหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับป
 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 

สำาหรับป
 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
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34.กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2545 และวันที่ 14 กรกฎ�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นของ

บริษัทและบริษัทย่อยที่สมัครเป็นสม�ชิกของกองทุนโดยหักจ�กเงินเดือนของพนักง�นส่วนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยสมทบให้อีก

ส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งได้รับอนุญ�ตเป็นผู้จัดก�ร

กองทุน ต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนเป็นจำ�นวนประม�ณ 13.1 ล้�นบ�ท 

และประม�ณ 12.8 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ในงบก�รเงินรวม

35.ภาษีเงินได้

ภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ก�รกระทบยอดเพ่ือห�อัตร�ภ�ษีท่ีแทจ้ริง

ภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีปัจจุบัน 55,886 43,099 3,082 -

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 254 36,641 - -

รวมภ�ษีเงินได้	 56,140	 79,740	 3,082	 -

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558 2558

25582557 2557

สำาหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
สำาหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับป
 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบ�ท

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 116,859 20 463,790 20 664,245 20 - -

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้ 23,372  92,758  132,849  -  

ผลกระทบท�งภ�ษีของร�ยได้    

 และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ถือเป็นร�ยได้

 หรือค่�ใช้จ่�ยท�งภ�ษี 32,768  (13,018)  (129,767)  -  

ค่�ใช้จ่�ย (ร�ยได้) ภ�ษีเงินได้ต�มงบกำ�ไร

	 ข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 56,140	 	 79,740	 	 3,082	 	 -

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2557 2557
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ต�มพระร�ชกฤษฎีก�ฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รลดอัตร�รัษฎ�กร ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่

วันที่ 27 ธันว�คม 2555 อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจ�กร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นเวล� 1 รอบระยะเวล�บัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นเวล� 2 รอบระยะเวล�บัญชีถัดม�ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 

2556 และต�มพระร�ชกฤษฎีก�ฉบับที่ 577  พ.ศ. 2557  ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รลดอัตร�รัษฎ�กร ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2557 อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจ�กร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวล�

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันว�คม 2558

เมื่อวันที่ 22 มกร�คม 2559 ในก�รประชุมสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�กอัตร�ร้อยละ 30 

เป็นอัตร�ร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2559 เป็นต้นไป

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ใช้อัตร�ภ�ษีร้อยละ 20 ในก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 

2558 และ 2557

ภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกิน (ต�) กว่�ทุนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน 3,629,015 (254,660) 3,374,355 4,931,750 (1,162,351) 3,769,399

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลัก

 คณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�ร

 ผลประโยชน์พนักง�น (3,578,731) 721,618 (2,857,113) 8,626,069 (1,725,214) 6,900,855

	 	 รวม	 50,284	 466,958	 517,242	 13,557,819	 (2,887,565)	 10,670,254

ส่วนเกิน (ต�) กว่�ทุนจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน 13,337,070 (2,655,447) 10,681,623 - - -

	 รวม		 13,337,070	 (2,655,447)	 10,681,623	 -	 -	 -

งบการเงินรวม สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

จำานวนก่อน
ภาษี

จำานวนก่อน
ภาษี

จำานวนก่อน
ภาษี

จำานวนก่อน
ภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

จำานวนสุทธิ
จากภาษี

2558

2558

2557

2557

หน่วย : บ�ท

หน่วย : บ�ท

36.กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ�้นฐานและกำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

 กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 คำ�นวณจ�กกำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�มัญของบริษัทและจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�หนักของหุ้นส�มัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นโดยแสดงก�รคำ�นวณ ดังนี้
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หน่วย : ล้�นบ�ท

37. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหน้า

37.1	 ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	บริษัทและบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันจ�กสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นสำ�หรับอ�ค�รสำ�นักง�นและย�นพ�หนะ	ดังน้ี

37.2		 ณ	วนัท่ี	31	ธันว�คม	2558	และ	2557บริษทัและบรษิทัยอ่ยมภี�ระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ�่ยค�่ตอบแทนใหแ้กพ่นกัง�นต�มสญัญ�
ที่บริษัทได้ทำ�สัญญ�แล้วเป็นจำ�นวน	9.1	ล้�นบ�ท	และจำ�นวน	26.7	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ

38. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่�งๆ ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับบริษัทต่�งๆ ในกลุ่มบริษัทโดยก�รมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือ

มกีรรมก�รรว่มกนั  ร�ยก�รบญัชรีะหว�่งบคุคลหรือบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัใชน้โยบ�ยร�ค�และเงือ่นไขก�รกำ�หนดร�ค�ระหว�่งกนัในเงือ่นไข

ท�งธุรกิจปกติ

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น     

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท  60,188,160 380,553,270 661,162,623 (901,552)

จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก 3,623,691,973 2,589,298,472 3,623,691,973 77,774,216

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น	(บ�ท)	 0.0166	 0.1470	 0.1825	 (0.0116)

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด	 	 	 	 	

จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก     

 ที่ใช้ในก�รคำ�นวณกำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 3,623,691,973 2,589,298,472 3,623,691,973 77,774,216

ผลกระทบจ�กใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ - - - -

จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักคงเหลือ       

 ณ วันสิ้นปีปรับลด 3,623,691,973 2,589,298,472 3,623,691,973 77,774,216

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด	(บ�ท)	 0.0166	 0.1470	 0.1825	 (0.0116)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
บาท/หุ้น

2557
บาท/หุ้น

2558
บาท/หุ้น

2557
บาท/หุ้น

สำาหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับป
 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 

สำาหรับงวด ต้ังแต่ วันท่ี
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นปรับลดเกิดจ�กใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อที่ 22

ไม่เกิน 1 ปี  34.7 53.7

เกินกว่� 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35.5 25.1

รวม		 	 70.2	 78.8

งบการเงินรวม

2558 2557
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�สำ�หรับแต่ละร�ยก�รอธิบ�ยได้ดังต่อไปนี้

	 	 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�		

 ค่�น�ยหน้� ร�ค�ตล�ดซึ่งเป็นอัตร�เดียวกับที่คิดกับลูกค้�ทั่วไป

 ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร ร�ค�ที่ตกลงกันซึ่งประม�ณต�มร�ค�ตล�ด

 ค่�ใช้จ่�ย ร�ค�ตล�ด

ยอดคงเหลือที่มีส�ระสำ�คัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

เงินฝ�กในน�มบริษัทเพื่อลูกค้�      

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 133,677 75,475 - -

 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์      

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 10,185,045 10,076,529 - -

	 รวม	 	 10,318,722	 10,152,004	 -	 -

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น  

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป       

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 1,300,905 -

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	 	

 บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน       

  เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 532,945,836 546,612,943 648,905,950 -

 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์      

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 823,210,260 - 549,073,155 -

 บริษัท ผ�แดงอินดัสทรี  

     จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 749,804,620 - 557,962,500 -

 รวม  2,105,960,716 546,612,943 1,755,941,605 -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 	 	 	

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 3,463,159,917 3,456,697,156

เงินลงทุนระยะย�วอื่น      

 กองทุนรวมที่บริห�รโดยบริษัทร่วม บริษัทร่วม 328,449,380 407,736 328,449,380 -

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 2,683,654 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2557
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รายงานประจำาปี 2558

ร�ยก�รบัญชีที่มีส�ระสำ�คัญระหว่�งบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

สำาหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2558

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2557

สำาหรับงวดตั้งแต่วันที่
15 พฤษภาคม 2557
(วันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท) ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

 บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้� จำ�กัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 256,800 - -

 บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน       

  เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 27,625 - 27,625 -

	 รวม	 	 27,625	 256,800	 27,625	 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป      

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 428,600 2,518,396

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

ค่�น�ยหน้�จ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์				 	 	 	 	 	  

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 662,188 1,199,548 - -

 กองทุนรวมที่บริห�รโดยบริษัทร่วม บริษัทร่วม 66,548,305 45,121,017 - -

 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 54,922 245,758 - -

	 รวม	 	 67,265,415	 46,566,323	 -	 -

ค่�น�ยหน้�จ�กก�รเป็นตัวแทน

	 ซื้อข�ยหน่วยลงทุน       

   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน

  เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 947,563 426,128 - -

ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร       

   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน

  เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 280,716 252,965 - -

 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 

  ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม - 5,000,000 - -

 	 รวม	 	 280,716	 5,252,965	 -	 -
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

สำาหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับป
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

สำาหรับงวดตั้งแต่วันที่
15 พฤษภาคม 2557
(วันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท) ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม

2558
บาท

2558
บาท

2557
บาท

2557
บาท

เงินปันผลรับ	 	 	 	 	 	

 บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน

  เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม - - 50,835,950 -

 บริษัทหลักทรัพย์ 

  คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 648,007,405 -

	 รวม	 	 -	 -	 698,843,355	 -

ดอกเบี้ยรับ      

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 121,457 7,937 - -

 บริษัทหลักทรัพย์ 

  คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 3,818,919 -

	 รวม	 	 121,457	 7,937	 3,818,919	 -

ต้นทุนท�งก�รเงิน      

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 163,200 175,640 - -

 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป 

  ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 109,584 50,439 - -

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 850,000 -

	 รวม	 	 272,784	 226,079	 850,000	 -

ค่�ธรรมเนียมและบริก�รจ่�ย      

 บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน

  เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทร่วม 162,404 - 162,404 -

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�ร	

	 สถ�นที่และอุปกรณ์	 	 	 	 	 	

 บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,238,485 1,238,485 - -

ค่�ใช้จ่�ยอื่น       

 บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้� จำ�กัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 946,950 1,021,850 - -

 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

  จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย - - 1,859,490 -

	 รวม	 	 946,950	 1,021,850	 1,859,490	 -

เงินปันผลจ่�ย      

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมก�ร - 56,662,250 - -

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 17,672,083 - -

 กองทุนรวมที่บริห�รโดยบริษัทร่วม บริษัทร่วม - 10,188,277 - -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 6,013,345 - -

	 รวม	 	 -	 90,535,955	 -	 -
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

 สนิทรพัยจ์ำ�แนกต�มสว่นดำ�เนนิง�นในงบก�รเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 1,499,098,562 548,310 3,664,394,819 5,164,041,691 1,764,839,757 6,928,881,448

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 2,541,625,565 3,109,047 1,531,551,672 4,076,286,284 1,680,879,118 5,757,165,402

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,394.6 - - - - 77.1 1,471.7 0.375-1.10 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 69.3 - - - - 69.3 - 1.10-1.55

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 523.1 - - - 606.6 1,129.7 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77.8 77.8 - -

 ลูกหน้ีสำ�นักหักบัญชี - - - - - 46.6 46.6 - -

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 - - - - 754.5 1,241.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 336.8 336.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 124.9 124.9 - -

 เจ้�หน้ีสำ�นักหักบัญชี - - - - - 235.4 235.4 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 674.4 674.4 - -

ส่วนงานนายหน้า
ซ้ือขายหลัก
ทรัพย์และ

สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า

สินทรัพย์ตาม
ส่วนดำาเนินงาน

อัตรา
ดอกเบ้ียปรับ

ข�น้ลง
ตามอัตรา

ตลาด
น้อยกว่า

1 ป 1 - 5 ป
มากกว่า 

5 ป

ลูกหน้ี
ด้อย

คุณภาพ
อัตรา

ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนดของสัญญาหรือก่อนกำาหนดอัตราใหม่

อัตราคงท่ี
ไม่มี

ดอกเบ้ีย รวม

ส่วนงาน
วานิชธนกิจ

สินทรัพย์ท่ี
ไม่ได้ปันส่วน

ส่วนงานค้า
หลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า
รวมส่วนงาน
ดำาเนินงาน รวม

หน่วย : บ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

40.การบริหารความเสี่ยง

40.1	 คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อคือ คว�มเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับคว�มเสียห�ยอันสืบเนื่องม�จ�กก�รที่คู่สัญญ�ของบริษัท

และบริษัทย่อยจะไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือท�งก�รเงินได้ สินทรัพย์ท�งก�รเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อยไม่ได้มีคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รกระจุกตัวม�ก และมูลค่�สูงสุดของคว�มเสี่ยงคือ มูลค่�ต�มบัญชีของเครื่องมือท�งก�รเงินหัก

ด้วยสำ�รองเผื่อข�ดทุนต�มที่แสดงไว้ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

40.2	 คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ยคือ คว�มเสี่ยงที่มูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�

ดอกเบี้ยในตล�ด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,394.6 - - - - 77.1 1,471.7 0.375-1.10 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 69.3 - - - - 69.3 - 1.10-1.55

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 523.1 - - - 606.6 1,129.7 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77.8 77.8 - -

 - - - - - 46.6 46.6 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 - - - - 754.5 1,241.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 336.8 336.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 124.9 124.9 - -

 - - - - - 235.4 235.4 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 674.4 674.4 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,394.6 - - - - 77.1 1,471.7 0.375-1.10 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 69.3 - - - - 69.3 - 1.10-1.55

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 523.1 - - - 606.6 1,129.7 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77.8 77.8 - -

 - - - - - 46.6 46.6 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 - - - - 754.5 1,241.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 336.8 336.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 124.9 124.9 - -

 - - - - - 235.4 235.4 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 674.4 674.4 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,394.6 - - - - 77.1 1,471.7 0.375-1.10 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 69.3 - - - - 69.3 - 1.10-1.55

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 523.1 - - - 606.6 1,129.7 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77.8 77.8 - -

 - - - - - 46.6 46.6 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 - - - - 754.5 1,241.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 336.8 336.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 124.9 124.9 - -

 - - - - - 235.4 235.4 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 674.4 674.4 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,394.6 - - - - 77.1 1,471.7 0.375-1.10 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 69.3 - - - - 69.3 - 1.10-1.55

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 523.1 - - - 606.6 1,129.7 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77.8 77.8 - -

 - - - - - 46.6 46.6 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 - - - - 754.5 1,241.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 336.8 336.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 124.9 124.9 - -

 - - - - - 235.4 235.4 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 674.4 674.4 - -

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,394.6 - - - - 77.1 1,471.7 0.375-1.10 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 69.3 - - - - 69.3 - 1.10-1.55

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 523.1 - - - 606.6 1,129.7 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 77.8 77.8 - -

 - - - - - 46.6 46.6 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 - - - - 754.5 1,241.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 336.8 336.8 - -

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 124.9 124.9 - -

 - - - - - 235.4 235.4 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 674.4 674.4 - -
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สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28.8 28.8 - -

 ลูกหน้ีสำ�นักหักบัญชี - - - - - 32.2 32.2 - -

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 286.4 286.4 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน          

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 187.5 187.5 - -

 เจ้�หน้ีสำ�นักหักบัญชี - - - - - 187.7 187.7 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 1,846.2 1,846.2 - -

หน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินท่ีถึง

 กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10.7 - - - - 74.3 85.0 0.375 -

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 196.9 - - - 601.1 798.0 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62.6 62.6 - -

เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 275.8 275.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 9.4 9.4 - -

อัตรา
ดอกเบ้ียปรับ

ข�น้ลง
ตามอัตรา

ตลาด

อัตรา
ดอกเบ้ียปรับ

ข�น้ลง
ตามอัตรา

ตลาด

น้อยกว่า
1 ป

น้อยกว่า
1 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

มากกว่า 
5 ป

มากกว่า 
5 ป

ลูกหน้ี
ด้อย

คุณภาพ

ลูกหน้ี
ด้อย

คุณภาพ

อัตรา
ลอยตัว

อัตรา
ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละ)

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนดของสัญญาหรือก่อนกำาหนดอัตราใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนดของสัญญาหรือก่อนกำาหนดอัตราใหม่

อัตราคงท่ี

อัตราคงท่ี

ไม่มี
ดอกเบ้ีย

ไม่มี
ดอกเบ้ีย

รวม

รวม

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28.8 28.8 - -

 - - - - - 32.2 32.2 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 286.4 286.4 - -

          

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 187.5 187.5 - -

 - - - - - 187.7 187.7 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 1,846.2 1,846.2 - -

 - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10.7 - - - - 74.3 85.0 0.375 -

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 196.9 - - - 601.1 798.0 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62.6 62.6 - -

เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 275.8 275.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 9.4 9.4 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28.8 28.8 - -

 - - - - - 32.2 32.2 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 286.4 286.4 - -

          

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 187.5 187.5 - -

 - - - - - 187.7 187.7 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 1,846.2 1,846.2 - -

 - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10.7 - - - - 74.3 85.0 0.375 -

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 196.9 - - - 601.1 798.0 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62.6 62.6 - -

เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 275.8 275.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 9.4 9.4 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28.8 28.8 - -

 - - - - - 32.2 32.2 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 286.4 286.4 - -

          

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 187.5 187.5 - -

 - - - - - 187.7 187.7 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 1,846.2 1,846.2 - -

 - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10.7 - - - - 74.3 85.0 0.375 -

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 196.9 - - - 601.1 798.0 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62.6 62.6 - -

เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 275.8 275.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 9.4 9.4 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28.8 28.8 - -

 - - - - - 32.2 32.2 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 286.4 286.4 - -

          

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 187.5 187.5 - -

 - - - - - 187.7 187.7 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 1,846.2 1,846.2 - -

 - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10.7 - - - - 74.3 85.0 0.375 -

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 196.9 - - - 601.1 798.0 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62.6 62.6 - -

เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 275.8 275.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 9.4 9.4 - -

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,090.3 - - - - 54.3 1,144.6 0.13-1.30 -

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - 269.3 - - - - 269.3 - 1.40 - 2.00

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 683.2 - - - 6.0 689.2 - 4.30 - 5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28.8 28.8 - -

 - - - - - 32.2 32.2 - -

  ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 - - - - 1,670.6 2,304.2 6.25-18.00 -

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 286.4 286.4 - -

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 187.5 187.5 - -

 - - - - - 187.7 187.7 - -

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ - - - - - 1,846.2 1,846.2 - -

 - 3.1 - - - - 3.1 - 7.33

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10.7 - - - - 74.3 85.0 0.375 -

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 196.9 - - - 601.1 798.0 - 3.50-5.50

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 62.6 62.6 - -

เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - - 275.8 275.8 - -

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 9.4 9.4 - -
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  -

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 1.8 1.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 2.8 2.8 - -

อัตรา
ดอกเบ้ียปรับ

ข�น้ลง
ตามอัตรา

ตลาด
น้อยกว่า

1 ป 1 - 5 ป
มากกว่า 

5 ป

ลูกหน้ี
ด้อย

คุณภาพ
อัตรา

ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำาหนดของสัญญาหรือก่อนกำาหนดอัตราใหม่

อัตราคงท่ี
ไม่มี

ดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  -

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 1.8 1.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 2.8 2.8 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  -

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 1.8 1.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 2.8 2.8 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  -

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 1.8 1.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 2.8 2.8 - -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  -

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 1.8 1.8 - -

หน้ีสินท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 2.8 2.8 - -

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 0.03 - - - - - 0.03 0.375  -

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 1.8 1.8 - -

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - - - - - 2.8 2.8 - -

อตัร�ผลตอบแทนเฉลีย่ของสนิทรพัยท์�งก�รเงนิเฉลีย่และตน้ทนุก�รเงนิเฉล่ียของหนีส้นิท�งก�รเงนิเฉลีย่ของบรษิทั และบรษิทัย่อยสำ�หรบั

เครื่องมือท�งก�รเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในต�ร�งต่อไปนี้

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน   

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,432.3 23.1 1.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 169.3 7.9 1.5

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ   

 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ 546.0 46.3 -

 เงินลงทุนสุทธิ 679.9 12.3 1.9

หนี้สินท�งก�รเงิน	 	 	

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึง   

 กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 3.0 0.1 -

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน   

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,031.2 16.6 1.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 386.0 7.0 1.8

 เงินลงทุนชั่วคร�ว 307.6 8.0 2.6

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ   

 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ 553.4 45.1 8.1

หนี้สินท�งก�รเงิน	 	 	

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึง   

 กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 3.4 0.2 4.8

งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย

ดอกเบ้ียรับ/จ่าย

ดอกเบ้ียรับ/จ่าย

อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉล่ีย/ต้นทุน

การเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉล่ีย/ต้นทุน

การเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ)
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รายงานประจำาปี 2558

หน่วย : ล้�นบ�ท

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน   

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 380.4 0.6 0.2

 เงินลงทุนชั่วคร�ว 79.8 4.4 5.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบ้ียรับ/จ่าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉล่ีย/ต้นทุน

การเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ)

40.3	 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง

คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง คือ คว�มเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยอ�จได้รับคว�มเสียห�ยเน่ืองจ�กบริษัทและบริษัทย่อยไม่ส�ม�รถ

เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้เพียงพอต�มคว�มต้องก�รและทันต่อเวล�ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะ

ต้องนำ�ไปชำ�ระภ�ระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด

นอกจ�กนี้ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่อง “ก�รดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่อง

สุทธิ” กำ�หนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำ�ก�รใดๆ ไม่น้อยกว่� 15.0 ล้�นบ�ท และไม่น้อยกว่�

ร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป

บรษิทัยอ่ยไดรั้บใบอนญุ�ตประกอบธุรกจิสญัญ�ซือ้ข�ยลว่งหน�้ประเภทตวัแทนซือ้ข�ยสญัญ�ซือ้ข�ยลว่งหน�้ต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยสญัญ�

ซื้อข�ยล่วงหน้� บริษัทย่อยต้องดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำ�ก�รใดๆ ไม่น้อยกว่� 25.0 ล้�นบ�ทและไม่น้อยกว่�ร้อย

ละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็นประกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยได้หยุดก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�

ประเภทดังกล่�ว และได้มีหนังสือแจ้งคว�มประสงค์ดังกล่�วต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แล้ว ให้

บริษัทย่อยดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำ�ก�รใดๆ ต�มที่กำ�หนดในวรรคที่สองแทน 

นอกจ�กนี้ ต�มข้อบังคับสม�ชิกของสำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด (“สำ�นักหักบัญชี”) หมวด 300 “สม�ชิก” เรื่อง “คุณสมบัติ

ของสม�ชิกสมทบ” กำ�หนดให้สม�ชิกสมทบต้องมีส่วนของเจ้�ของไม่น้อยกว่� 150.0 ล้�นบ�ท และ/หรือมีฐ�นะท�งก�รเงินต�มหลัก

เกณฑ์ที่หน่วยง�นซึ่งมีหน้�ที่กำ�กับดูแลก�รประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่�วกำ�หนดต�มกฎหม�ย

ณ วันที่  31 ธันว�คม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยดำ�รงเงินกองทุนสภ�พคล่องสุทธิจำ�นวนประม�ณ 2,125.7 ล้�นบ�ท และประม�ณ 

1,918.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็นร้อยละ 216.4 และร้อยละ 88.0 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องว�งเป็นประกัน ต�มลำ�ดับ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,471.7 - 1,471.7

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - - - - 69.3 - 69.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 1,129.7 - - - - 1,129.7

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 77.8 - - - - 77.8

 ลูกหน้ีสำ�นักหักบัญชี - 46.6 - - - - 46.6

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 709.5 - - 45.0 - 1,241.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - 336.8 - 336.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน       

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 124.9 - - - - 124.9

 เจ้�หน้ีสำ�นักหักบัญชี - 235.4 - - - - 235.4

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 674.4 - - - - 674.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,144.6 - 1,144.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 200.0 - - - 69.3 - 269.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 689.2 - - - - 689.2

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 28.8 - - - - 28.8

 ลูกหน้ีสำ�นักหักบัญชี - 32.2 - - - - 32.2

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 1,628.5 - - 42.1 - 2,304.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - 265.9 - 20.5 - 286.4

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 187.5 - - - - 187.5

 เจ้�หน้ีสำ�นักหักบัญชี - 187.7 - - - - 187.7

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 1,846.2 - - - - 1,846.2

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึง

  กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี - 3.1 - - - - 3.1

ภายใน 1 ป

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

เกิน 5 ป

ลูกหน้ีด้อย
คุณภาพ

ลูกหน้ีด้อย
คุณภาพ

เม่ือทวงถาม

เม่ือทวงถาม

งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ

งบการเงินรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ

ไม่มีกำาหนด

ไม่มีกำาหนด

รวม

รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,471.7 - 1,471.7

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - - - - 69.3 - 69.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 1,129.7 - - - - 1,129.7

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 77.8 - - - - 77.8

 - 46.6 - - - - 46.6

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 709.5 - - 45.0 - 1,241.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - 336.8 - 336.8

       

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 124.9 - - - - 124.9

 - 235.4 - - - - 235.4

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 674.4 - - - - 674.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,144.6 - 1,144.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 200.0 - - - 69.3 - 269.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 689.2 - - - - 689.2

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 28.8 - - - - 28.8

 - 32.2 - - - - 32.2

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 1,628.5 - - 42.1 - 2,304.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - 265.9 - 20.5 - 286.4

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 187.5 - - - - 187.5

 - 187.7 - - - - 187.7

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 1,846.2 - - - - 1,846.2

 - 3.1 - - - - 3.1

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,471.7 - 1,471.7

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - - - - 69.3 - 69.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 1,129.7 - - - - 1,129.7

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 77.8 - - - - 77.8

 - 46.6 - - - - 46.6

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 709.5 - - 45.0 - 1,241.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - 336.8 - 336.8

       

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 124.9 - - - - 124.9

 - 235.4 - - - - 235.4

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 674.4 - - - - 674.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,144.6 - 1,144.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 200.0 - - - 69.3 - 269.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 689.2 - - - - 689.2

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 28.8 - - - - 28.8

 - 32.2 - - - - 32.2

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 1,628.5 - - 42.1 - 2,304.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - 265.9 - 20.5 - 286.4

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 187.5 - - - - 187.5

 - 187.7 - - - - 187.7

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 1,846.2 - - - - 1,846.2

 - 3.1 - - - - 3.1

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,471.7 - 1,471.7

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - - - - 69.3 - 69.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 1,129.7 - - - - 1,129.7

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 77.8 - - - - 77.8

 - 46.6 - - - - 46.6

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 709.5 - - 45.0 - 1,241.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - 336.8 - 336.8

       

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 124.9 - - - - 124.9

 - 235.4 - - - - 235.4

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 674.4 - - - - 674.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,144.6 - 1,144.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 200.0 - - - 69.3 - 269.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 689.2 - - - - 689.2

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 28.8 - - - - 28.8

 - 32.2 - - - - 32.2

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 1,628.5 - - 42.1 - 2,304.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - 265.9 - 20.5 - 286.4

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 187.5 - - - - 187.5

 - 187.7 - - - - 187.7

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 1,846.2 - - - - 1,846.2

 - 3.1 - - - - 3.1

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,471.7 - 1,471.7

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน - - - - 69.3 - 69.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 1,129.7 - - - - 1,129.7

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 77.8 - - - - 77.8

 - 46.6 - - - - 46.6

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 486.7 709.5 - - 45.0 - 1,241.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - - - 336.8 - 336.8

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 124.9 - - - - 124.9

 - 235.4 - - - - 235.4

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 674.4 - - - - 674.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - - 1,144.6 - 1,144.6

 เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 200.0 - - - 69.3 - 269.3

 เงินลงทุนช่ัวคร�ว - 689.2 - - - - 689.2

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 28.8 - - - - 28.8

 - 32.2 - - - - 32.2

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�สุทธิ 633.6 1,628.5 - - 42.1 - 2,304.2

 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน - - 265.9 - 20.5 - 286.4

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 187.5 - - - - 187.5

 - 187.7 - - - - 187.7

 เจ้�หน้ีธุรกิจหลักทรัพย์  - 1,846.2 - - - - 1,846.2

 - 3.1 - - - - 3.1

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

วันที่ที่ครบกำ�หนดของเครื่องมือท�งก�รเงิน นับจ�กวันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 และ 2557 มีดังนี้
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สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 -	 -	 -	 85.0	 -	 85.0

	 เงินลงทุนช่ัวคร�ว	 -	 798.0	 -	 -	 -	 -	 798.0

	 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน	 -	 62.6	 -	 -	 -	 -	 62.6

	 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน	 -	 -	 -	 -	 275.8	 -	 275.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน	 -	 9.4	 -	 -	 -	 -	 9.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 0.03 - - - - 0.03

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 1.8 - - - - 1.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 2.8 - - - - 2.8

ภายใน 1 ป

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

เกิน 5 ป

ลูกหน้ีด้อย
คุณภาพ

ลูกหน้ีด้อย
คุณภาพ

เม่ือทวงถาม

เม่ือทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ไม่มีกำาหนด

ไม่มีกำาหนด

รวม

รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 -	 -	 -	 85.0	 -	 85.0

	 เงินลงทุนช่ัวคร�ว	 -	 798.0	 -	 -	 -	 -	 798.0

	 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน	 -	 62.6	 -	 -	 -	 -	 62.6

	 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน	 -	 -	 -	 -	 275.8	 -	 275.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน	 -	 9.4	 -	 -	 -	 -	 9.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 0.03 - - - - 0.03

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 1.8 - - - - 1.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 2.8 - - - - 2.8

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 -	 -	 -	 85.0	 -	 85.0

	 เงินลงทุนช่ัวคร�ว	 -	 798.0	 -	 -	 -	 -	 798.0

	 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน	 -	 62.6	 -	 -	 -	 -	 62.6

	 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน	 -	 -	 -	 -	 275.8	 -	 275.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน	 -	 9.4	 -	 -	 -	 -	 9.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 0.03 - - - - 0.03

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 1.8 - - - - 1.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 2.8 - - - - 2.8

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 -	 -	 -	 85.0	 -	 85.0

	 เงินลงทุนช่ัวคร�ว	 -	 798.0	 -	 -	 -	 -	 798.0

	 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน	 -	 62.6	 -	 -	 -	 -	 62.6

	 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน	 -	 -	 -	 -	 275.8	 -	 275.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน	 -	 9.4	 -	 -	 -	 -	 9.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 0.03 - - - - 0.03

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 1.8 - - - - 1.8

หน้ีสินท�งก�รเงิน	 	 	 	 	 	 	

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 2.8 - - - - 2.8

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 -	 -	 -	 85.0	 -	 85.0

	 เงินลงทุนช่ัวคร�ว	 -	 798.0	 -	 -	 -	 -	 798.0

	 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน	 -	 62.6	 -	 -	 -	 -	 62.6

	 เงินลงทุนระยะย�วอ่ืน	 -	 -	 -	 -	 275.8	 -	 275.8

เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน	 -	 9.4	 -	 -	 -	 -	 9.4

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 	

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 0.03 - - - - 0.03

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน - 1.8 - - - - 1.8

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีอ่ืน - 2.8 - - - - 2.8

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

40.4	 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�วะตล�ด

บรษัิทและบรษิทัยอ่ยมีคว�มเส่ียงด�้นสภ�วะตล�ดทีเ่กดิจ�กคว�มผนัผวนของร�ค�หลกัทรพัยแ์ละร�ค�ของตร�ส�รอนพุนัธซ์ึง่อ�จจะ

มีผลทำ�ให้มูลค่�เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีก�รจัดก�รคว�ม

เสีย่งด�้นสภ�วะตล�ดใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับไดโ้ดยกำ�หนดนโยบ�ยในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ก�รกำ�หนดตวัชีว้ดัและเพด�นคว�มเส่ียงท่ี

เหม�ะสมตลอดจนกำ�หนดใหม้หีนว่ยง�นในก�รตดิต�มและควบคมุ คว�มเสีย่งให้เปน็ไปต�มทีน่โยบ�ยของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยกำ�หนด

40.5	 คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศประกอบด้วย

ตร�ส�รอนุพันธ์เพื่อค้�     

สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศ 13,676 13,676 13,747 13,676

	 รวม	 	 13,676	 13,676	 13,747	 13,676

สินทรัพย์ หน้ีสิน

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมจำานวนเงิน
ตามสัญญา

จำานวนเงิน
ตามสัญญา

หน่วย : พันบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศที่มีส�รสำ�คัญ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

40.6	 มูลค่�ยุติธรรม

ในก�รเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรม ดังนั้นมูลค่�ยุติธรรมที่ประม�ณ

ขึ้นที่เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินนี้จึงไม่จำ�เป็นต้องบ่งชี้ถึงจำ�นวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตล�ดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน ก�ร

ใช้ข้อสมมติฐ�นท�งก�รตล�ดและ/หรือวิธีก�รประม�ณที่แตกต่�งกันอ�จมีผลกระทบที่มีส�ระสำ�คัญต่อมูลค่�ยุติธรรมที่ประม�ณขึ้น 

บริษัทใช้วิธีก�รและข้อสมมติฐ�นดังต่อไปนี้ ในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 40.6.1	 สินทรัพย์ท�งก�รเงินหรือหนี้สินท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

ร�ยก�รสินทรัพย์ท�งก�รเงินหรือหนี้สินท�งก�รเงินบ�งร�ยก�รของบริษัทมีก�รวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวล�ร�ยง�น โดยต�ร�งต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินหรือหนี้สิน

ท�งก�รเงินดังกล่�ว

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน   

เงินลงทุนชั่วคร�ว    

 เงินลงทุนเพื่อค้�    

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 109,219 6,051 1 ร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

ตร�ส�รอนุพันธ์ (71) - 1 ร�ค�ที่ใช้ชำ�ระร�ค�ของตล�ดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของ

      รอบระยะเวล�ร�ยง�น

ตร�ส�รหนี้ 344,980 683,152 2 อัตร�ผลตอบแทนที่ประก�ศโดยสม�คมตล�ดตร�ส�รหน้ีไทย 

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

เงินลงทุนเผื่อข�ย    

 หน่วยลงทุน 450,047 - 2 มลูค�่สนิทรพัยสุ์ทธขิองหนว่ยลงทุน ณ สิน้วนัทำ�ก�รสดุท้�ยของรอบ

      ระยะเวล�ร�ยง�น

หลักทรัพย์จดทะเบียน 47,489 - 1 ร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

เงินลงทุนระยะย�วอื่น    

 เงินลงทุนเผื่อข�ย    

  หน่วยลงทุน 275,006 97,304  2 มูลค่�สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของ

      รอบระยะเวล�ร�ยง�น

หลักทรัพย์จดทะเบียน 40,932 168,193 1 ร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2557

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

ระดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

หน่วย : พันบ�ท

มูลค่ายุติธรรม



164

รายงานประจำาปี 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2557

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

ระดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

หน่วย : พันบ�ท

มูลค่ายุติธรรม

	 40.6.2	 สินทรัพย์ท�งก�รเงินหรือหนี้สินท�งก�รเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

สินทรัพย์ท�งก�รเงินและหนี้สินท�งก�รเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมและลำ�ดับชั้นมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือ

ท�งก�รเงิน สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน   

เงินลงทุนชั่วคร�ว    

 เงินลงทุนเพื่อค้�    

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 103,651 - 1 ร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

  ตร�ส�รอนุพันธ์ (71) - 1 ร�ค�ทีใ่ชช้ำ�ระร�ค�ของตล�ดอนุพนัธ ์ ณ สิน้วนัทำ�ก�รสดุท้�ยของ

      รอบระยะเวล�ร�ยง�น

  ตร�ส�รหนี้ 18,826 -  2 อัตร�ผลตอบแทนที่ประก�ศโดยสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

 เงินลงทุนเผื่อข�ย    

  หน่วยลงทุน 450,047 -  2 มูลค่�สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของ

      รอบระยะเวล�ร�ยง�น

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 47,489 - 1 ร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

เงินลงทุนระยะย�วอื่น    

 เงินลงทุนเผื่อข�ย    

  หน่วยลงทุน 273,788 -  2 มลูค�่สนิทรพัยส์ทุธขิองหนว่ยลงทุน ณ สิน้วนัทำ�ก�รสุดท�้ยของรอบ

      ระยะเวล�ร�ยง�น

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 1,967 - 1 ร�ค�เสนอซื้อหลังสุด ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�ร�ยง�น

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 1,471,718 1,471,718 1,144,638 1,144,638 3

เงินฝ�กในสถ�บันก�รเงิน 69,310 69,310 269,310 269,310 3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 77,804 77,804 28,794 28,794 3

ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี 46,596 46,596 32,190 32,190 3

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ      

 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�สุทธิ 1,241,190 1,241,190 2,304,224 2,304,224 3

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน ระดับชั้น

มูลค่า
ยุติธรรม

หน่วย : พันบ�ท
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

เงินลงทุนทั่วไป      

 หน่วยลงทุน 339 339 408 408 3

 หลักทรัพย์หุ้นทุน 20,489 20,878 20,489 23,405 3

หนี้สินท�งก�รเงิน      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 124,881 124,881 187,514 187,514 3

เจ้�หนี้สำ�นักหักบัญชี 235,433 235,433 187,680 187,680 3

เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 674,374 674,374 1,846,214 1,846,214 3

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - - 3,111  3,111  3

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 84,977 84,977 31 31 3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 62,586 62,586 1,754 1,754 3

ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

หนี้สินท�งก�รเงิน      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 9,424 9,424 2,798 2,798 3

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่า
ตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

ระดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

ระดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

หน่วย : พันบ�ท

หน่วย : พันบ�ท

      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

เงินลงทุนทั่วไป      

 หน่วยลงทุน 339 339 408 408 3

 หลักทรัพย์หุ้นทุน 20,489 20,878 20,489 23,405 3

      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 124,881 124,881 187,514 187,514 3

 235,433 235,433 187,680 187,680 3

เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 674,374 674,374 1,846,214 1,846,214 3

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - - 3,111  3,111  3

      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 84,977 84,977 31 31 3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 62,586 62,586 1,754 1,754 3

      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 9,424 9,424 2,798 2,798 3

      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

เงินลงทุนทั่วไป      

 หน่วยลงทุน 339 339 408 408 3

 หลักทรัพย์หุ้นทุน 20,489 20,878 20,489 23,405 3

      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 124,881 124,881 187,514 187,514 3

 235,433 235,433 187,680 187,680 3

เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 674,374 674,374 1,846,214 1,846,214 3

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - - 3,111  3,111  3

      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 84,977 84,977 31 31 3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 62,586 62,586 1,754 1,754 3

      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 9,424 9,424 2,798 2,798 3

      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

เงินลงทุนทั่วไป      

 หน่วยลงทุน 339 339 408 408 3

 หลักทรัพย์หุ้นทุน 20,489 20,878 20,489 23,405 3

      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 124,881 124,881 187,514 187,514 3

 235,433 235,433 187,680 187,680 3

เจ้�หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 674,374 674,374 1,846,214 1,846,214 3

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - - 3,111  3,111  3

      

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 84,977 84,977 31 31 3

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 62,586 62,586 1,754 1,754 3

      

 ตั๋วแลกเงิน 178,086 178,086 - - 3

      

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 9,424 9,424 2,798 2,798 3

มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงินข้�งต้นถือต�มจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินซึ่งมีร�ค�ใกล้เคียงกับร�ค�

ต�มบัญชี เนื่องจ�กมูลค่�ยุติธรรมจะข้ึนอยู่กับอัตร�ดอกเบ้ียในตล�ดและมีกำ�หนดชำ�ระระยะส้ัน ยกเว้นเงินลงทุนทั่วไปในหน่วยลงทุน

และหลักทรัพย์หุ้นทุนที่ใช้มูลค่�สินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน

41.	 ก�รอนุมัติให้ออกงบก�รเงิน

 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบก�รเงินจ�กกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มของบริษัท เมื่อวันที่  26 กุมภ�พันธ์ 2559










