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1. การประกอบธุรกิจ 

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

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

บรษิทัหลักทรัพย คนัทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) เดมิชื่อ “บรษิทั แอดคินซนั เอน็เตอรไปรส จํากัด” โดยจดทะเบียนกอต้ังในป 
2509 ตอมาไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลกัทรัพยในป 2517 โดยเปนสมาชกิหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพยฯ และหุนสามญั
ของบรษิทัดังกลาวไดรับอนมุัติใหเปนหลักทรัพยรบัอนุญาตในตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2534 ตอมาในป 2552 บริษัทดังกลาวไดจด
ทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเปน “บริษทัหลักทรัพย คนัทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)”   นอกจากนี ้ บรษิทัหลักทรัพยฯ ไดเขาถือหุนในบรษิัท
หลักทรัพยจัดการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการการลงทุน โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 24.92 ของ
ทนุที่ออกและชําระแลวของบริษทัดังกลาว จึงทําใหบริษทัหลักทรพัยจัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปนบรษิทั
รวม 

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษทัหลักทรัพยฯ มีมตอินมุัติแผนการปรบั
โครงสรางกิจการ โดยภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการดังกลาว บริษทัหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งสภายใตชื่อ “บรษิทั 
คันทรี ่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)” ซึ่งเปนบรษิัทมหาชนขึน้ เพื่อประกอบธรุกิจทางดานลงทนุและถือหุนของบริษทัหลักทรัพยฯ
โดยบริษัทฯ  ทําคาํเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของบรษิทัหลกัทรัพยฯ โดยแลกเปล่ียนกบัหลักทรัพยประเภทเดียวกันของบรษิทัฯ  ใน
อัตราการแลกหลักทรัพยเทากบั 1 ตอ 1 ซึ่งในทีน่ี้จะเทากับ 1 หุนสามัญของบริษทัหลักทรัพยฯ ตอ 1 หุนสามัญของบริษทัฯ  โดย
หลังจากบรษิทัฯ  ทําคาํเสนอซ้ือเปนผลสําเร็จ บริษทัฯ  เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทัหลกัทรัพยฯ (ถือหุนมากกวารอยละ 75) และ
หุนสามัญของบริษทัฯ  เขาเปนหลกัทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามญัของบริษทัหลักทรัพยฯ ซึ่งถูกเพิกถอนออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน 

 ทั้งนี้  ภายหลังดําเนินการปรับโครงสรางเปนผลสําเร็จและหุนสามัญของบริษัทฯ  เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะโอนสานงานการลงทุนใหแกบริษัทฯ   เพื่อใหบริษัทฯ  เปนผูประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยตรง 
ทั้งนี ้ คณะกรรมการของบริษัทฯ  จะเปนผูพิจารณากําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการรับโอนสายงานลงทุนและรับโอนบุคลากรที่
ทําหนาที่ในการดําเนินธุรกิจลงทุนไปเปนหนวยงานของบริษัทฯ  ตอไป 
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1.1   วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย 
บริษัทฯ  
วิสัยทัศน 

บริษัทฯ  มุงมั่นที่จะเปนบริษัทโฮลดิ้งสชั้นนําของประเทศ ซึ่งสามารถดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนตางๆ   เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุนอยางย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค 

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

 
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

• สรางรายไดและผลกําไรของบริษัทฯ  ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให
บริษัทฯ  เติบโตอยางยั่งยืน 
โดยบริษัทฯ  จะบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงาน
พรอมผลักดันใหบริษัทฯ  มีผลประกอบการเปนกําไร เพื่อตอบแทนการลงทนุใหแกผูถือหุน รวมทั้งแสวงหาชองทางใน
การขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อโอกาสใน
การเติบโตอยางยั่งยืน 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษัทฯ  จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงหลักการดังกลาวจะสงผล
ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งบริษัทฯ  จะใหการสนับสนุนแกองคกรและสถานศึกษาตางๆ  ตลอดจนใหความ
รวมมือแกหนวยงานของรัฐและเอกชน  เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาตลาดทุนใหมีความเจริญกาวหนาและเปนที่
สนใจของนักลงทุนตางประเทศ 
 

กลยุทธในการดําเนินการ 
 เพื่อใหบริษัทฯ  สามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคงและสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ  

บริษัทฯ  จึงไดวางแนวทางในการดําเนินธุรกิจนับตั้งแตการใชประโยชนสินทรัพยที่มีอยูแลวใหเต็มศักยภาพ เพื่อสรางรายได การ
แสวงหาโครงการใหมในฐานธุรกิจเดิมของบริษัทฯ  รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคกรใหพรอมขับเคลื่อนกลยุทธธุรกิจของ
องคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
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บริษัทหลักทรัพยฯ  
วิสัยทัศน 

เปนผูนําในการใหบริการทางการเงินและการลงทุน และเปนที่รูจักในความเปนมืออาชีพและความซ่ือสัตยในการดําเนิน
ธุรกิจ 

 
พันธกิจ 

 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน บริษัทหลักทรัพยฯ จึงมุงมั่นที่จะเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุด 5 อันดบัแรกของ
ประเทศไทย และเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีความตั้งใจที่จะใหบริการและนําเสนอผลิตภัณฑ
และนวัตกรรมใหมๆ   ที่ดีเย่ียม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาและนักลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอาชีพของบุคลากรใหมีศักยภาพ เพื่อรองรับ
การใหบริการแกลูกคา 

 
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

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

• เปนบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่ดีที่สุดและครบวงจร 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะพัฒนาระบบการซ้ือขายหลักทรัพยและระบบการซื้อขายตราสารอนพุนัธใหมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพ  เพื่อรองรับปริมาณการซ้ือขายของลูกคา เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และใหลูกคาสามารถเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสมและบริหารจัดการการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดอบรมใหความรู
แกพนักงาน เพื่อใหมีศักยภาพในการใหคําแนะนําในการลงทุนและรองรับการใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้น ยังจะปรับปรุงโครงสรางภายใน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายใหลูกคาไดรับ
บริการอยางเร็วที่สุดและมีความยุงยากนอยที่สุด 

• รักษาระดับรายไดและผลกําไรของใหดีอยางตอเนื่องและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหไดรับผลกระทบนอย
ที่สุดในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อลดตนทุน
ในการดําเนินงานและมีผลประกอบการเปนกําไร เพื่อตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุน รวมทั้งแสวงหาชองทางในการ
ขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีความเส่ียงในระดับที่ยอมรับไดและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อลดความเส่ียงจากการ
พึ่งพิงรายไดคาธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพยและรักษาฐานรายไดใหมีเสถียรภาพในสภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพยไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก  เชน   การเมือง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ   เปนตน  
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• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงหลักการดังกลาวจะ
สงผลดีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน พนักงาน และตลาดทุนโดยรวม รวมทั้ง จะใหการสนับสนุน
แกองคกรและสถานศึกษาตางๆ  ตลอดจนใหความรวมมือแกหนวยงานของรัฐ และเอกชน  เพื่อวัตถุประสงคในการ
พัฒนาตลาดทุนใหมีความเจริญกาวหนาและเปนสนใจของนักลงทุนตางประเทศ 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
ป พัฒนาการที่สําคัญ 

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

ออกจําหนายทั้งหมด และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนระยะ 
2542 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,785 ลานบาท  เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 1 

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

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

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 4,916.51 ลานบาท  เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที ่
3 และชุดที่ 4 ซึ่งไดหมดอายุไปแลวเมื่อวันที ่16 มกราคม 2547 และวันที่ 16 มกราคม 2549 ตามลําดับ 

2546 - เปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะกรรมการ โดยนายอุดม วิชยาภัย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และนางอาภา 
ค้ิวคชา ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร 

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

- เปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะกรรมการ โดยศาสตราจารย ประยูร จินดาประดิษฐ ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ และนายสดาวุธ เตชะอุบล ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

- ปดและควบรวมสาขาจํานวน 23 สาขา 
2550 -   ปดและควบรวมสาขาจํานวน 4 สาขา และเปดสาขาเพิ่มเติมจํานวน 1 สาขา 

-   โอนทุนสํารองและทุนสํารองสวนลํ้ามูลคาหุนจํานวน 813.67 ลานบาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ซึ่งมีจํานวน 901.67 ลานบาท เมื่อแลวเสร็จ คงเหลือผลขาดทุนสะสมจํานวน 87.99 ลานบาท 

-   เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
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ป พัฒนาการที่สําคัญ 
-       ลดทุนชําระแลวของบริษัทหลักทรัพย เอเพกซ จํากัด จากเดิม 482.05 ลานบาท ใหคงเหลือจํานวน 120.51 ลาน

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

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

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

-   สํานักงานก.ล.ต. อนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จําหนายหลักทรัพย 

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

ทะเบียนของบริษัทดังกลาว มีผลใหบริษัทดังกลาวเปล่ียนสถานะเปนบริษัทรวม 
-   เปดสาขาเพิ่มเติมจํานวน 16 สาขา และปดและควบรวมสาขาจํานวน 3 สาขา 
-   ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระ จากจํานวน 4,916.51 ลานบาท ใหคงเหลือ 4,195.89 ลานบาท โดยการตดั

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

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

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

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

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

หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนและไดรับการจัดสรรหุน ในอัตรา 1 หุนสามัญใหม ตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิโดยไมคิดมูลคา  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ใน
ราคาหุนละ 1.50 บาท 

-   ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน 
และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพยฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 จํานวนไมเกิน 350.00 ลานหนวย โดยไม
คิดมูลคา  ทั้งนี้  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท 
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ป พัฒนาการที่สําคัญ 
-   เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจํานวน 1,866.37 ลานบาท เปน 3,149.55 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

1,283.18 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
2553 -   จดทะเบียนเพิ่มทุนจดชําระแลว จากจํานวน 1,866.37 ลานบาท เปน 2,330.76 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 

2553 
-   แตงต้ังดร. ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ เปนรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร แทนนายบ ีเตชะอุบล ที่ไดลาออก โดยมผีล

นับแตวันที่ 7 กันยายน 2553 
-   แตงต้ังนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล เปนกรรมการ (มีอํานาจในการจัดการ) แทนนายบี เตชะอุบล ที่ไดลาออก 

โดยมีผลนับแตวันที่ 29 กันยายน 2553 
- แตงต้ังนางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ เปนรักษาการผูดํารงตําแหนงสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และผูอํานวยการ

อาวุโสสายบัญชีและการเงิน แทนนางสาวลักษมี คงวัฒนเศรษฐ รองกรรมการผูจัดการ สายบัญชีและการเงิน โดย
มีผลนับแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

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

เมษายน 2554 
-   แตงต้ังพลตํารวจตรีวีรพงษ ชื่นภักดีเปนกรรมการ (ไมมีอํานาจในการจัดการ) แทนกรรมการที่ไดลาออก โดยมีผล

นับแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
-   แตงต้ังนายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร เปนกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ไดลาออกโดยมีผลนับแตวันที่ 23 

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

โดยมีผลนับแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
-   แตงต้ังนายชนะชัย จุลจิราภรณ เปนกรรมการผูจัดการ โดยมีผลนับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และแตงตั้งเปน

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

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

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

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

-   จดทะเบียนเพิ่มทุนจดชําระแลว จากจํานวน 2,330.81 ลานบาท เปน 2,589.74 ลานบาท เมื่อวันที ่21 พฤษภาคม 
2556 

-       แตงตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล และนายชนะชัย จุลจิราภรณ เปนประธานเจาหนาที่บริหาร แทน  
        ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ลาออกไป โดยมีผลนับแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2556 
-    แตงตั้งนายสุวิช รัตนยานท เปนกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีผลนับแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
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ป พัฒนาการที่สําคัญ 
-   แตงต้ังนายศุภกฤต โชคสุขธนพงศ เปนกรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 4 แทนนายสุวิช รัตนยานท โดยมีผลนับ

แตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
-       แตงตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ เปนกรรมการ (ไมมีอํานาจในการจัดการ) แทนดร.ประสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ ที่ลาออก

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

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

 
 
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ในการดําเนินการตามแผนปรับโครงสรางกิจการของบริษัทหลักทรัพยฯ นั้น บริษัทฯ  ไดทําคําเสนอซื้อหุนสามญัของบรษิัท
หลักทรัพยฯ โดยการแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของบริษัทฯ  ซ่ึงมีสิทธิและเงื่อนไขเหมือนกับหุนสามัญเดิมของบริษัทหลักทรัพยฯ ทุก
ประการ ในอัตราสวน 1 หนวยหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ตอ 1 หนวยหุนสามัญของบริษัทฯ  โดยเมื่อสิ้นสุดการทาํคําเสนอซ้ือ
บริษัทฯ  สามารถซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรอยละ 99.09 ทําใหบริษัทฯ  มีหุนภายหลังการปรับโครงสรางเปนทุนเรียก
ชําระแลว จํานวน 2,566,219,121 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน 2,566,219,121 หุน  ทั้งนี้  ผูถือ
หุนที่ทําการแลกหุนตามแผนการปรับโครงสรางจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุนทีผู่
ถือหุนแตละรายถืออยูในบริษัทฯ  ภายหลังการดําเนินการปรับโครงสรางเปนผลสําเร็จ  

 

 
 
 
 
 

24.92% 

99.09%
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นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

บริษัทฯ  จะประกอบธุรกิจดานการลงทุนและถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ  จะประกอบธุรกิจดังตอไปนี ้
1. ลงทุนในบริษัทยอยที่อยูในกลุมบริษัทฯ  
2. จัดหาเงินทุน เพื่อดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทในกลุม 
3. ลงทนุในบรษิัทอ่ืนใดที่ไมไดอยูในกลุมบริษทัฯ   เพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองและ เพื่อผลตอบแทนของบรษิทัฯ   

โดยบริษทัอ่ืนใดที่จะลงทนุจะอยูในธรุกิจการเงนิซ่ึงเปนธุรกิจหลัก หรือหากไมอยูในธุรกิจการเงนิซ่ึงเปนธุรกิจหลกัแลว 
เงนิลงทนุในสวนนี้จะมีขนาดไมเกินรอยละ 25 ของสินทรัพยรวมของบริษทัฯ  ตามงบการเงนิรวม 

4. ใหการสนับสนุนดานอ่ืนๆ  แกบริษัทในกลุม 
โดยบริษัทฯ  จะใชบริการหนวยงานสนับสนุนบางสวนจากบริษัทหลักทรัพยฯ (Outsourcing)  เพื่อเปนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูของบริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะใหคําแนะนําและ
บริการสนับสนุนแกบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะการใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนใหดานตางๆ  ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

- การใหบริการในดานการเงินและบัญช ี
- การใหบริการในดานการบรหิารความเส่ียง 
- การใหบริการในดานทรัพยากรบุคคล 
- การใหบริการในดานกฎหมาย 
-      การใหบริการในดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-      การใหการบริการดานการสื่อสารองคกรและพัฒนาการตลาด 
-      การใหบริการดานธุรการและการจัดซื้อ 
  นอกจากนี ้บริษัทฯ  จะมีการจัดตั้งหนวยงาน เพื่อควบคุมนโยบายการลงทุนและนโยบายการควบคุมและกํากับดูแล

กิจการหรือธุรกิจที่บริษัทฯ  เขาไปลงทุน  เพื่อเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท
รวม  

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

โดยบริษัทฯ  
 

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุน 
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  - ไมมี- 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  ลักษณะบริการ 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจที่มีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก (Holdings Company) ซ่ึงมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ

การเงิน โดยภายหลังการทําคําเสนอซ้ือแลวเสร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด บริษัทฯ  จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินคิดเปน
สัดสวนรอยละ 87.97 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ  จะรักษาสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินใหมี
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ  โดยภายหลังการปรับโครงสรางตามแผนการปรับโครงสรางของกิจการ
แลว บริษทัฯ  จะมีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย และมี MFC เปนบริษัทรวม
ของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดย MFC ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2518 บริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจรวม 4 ประเภท 
คือ 

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

ตราไวหุนละ 1 บาท 
สวนบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใหประกอบ

ธุรกิจ 8 ประเภทดังตอไปนี้ 
1. การเปนนายหนาซ้ือขายหลกัทรัพย 
2. การคาหลักทรัพย 
3. การจัดจําหนายหลักทรัพย 
4. การเปนทีป่รึกษาการลงทนุ 
5. การจัดการกองทุนรวม 
6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
7. กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
8. การจัดการเงินรวมลงทนุ 
นอกจากนั้น ยังไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาและอยูในรายชื่อบริษัทที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อีกดวย 
 

กิจการคาหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพยฯ  มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี ้โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการคาใน

ระยะส้ัน และ เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยจัดใหมีคณะกรรมการลงทุน ทําหนาที่กําหนดแนวทางหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติ
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เก่ียวกับการลงทนุที่ชัดเจนซ่ึงการลงทุนแตละประเภทจะมกีารกําหนดวงเงนิ และแผนกลยุทธการลงทุนเปนประจําทุกป โดยปจจบุัน 
ไดมุงเนนดานตราสารหนี้ของลูกคาสถาบันมากข้ึน และกําลังมองหาชองทางที่จะเขาไปสูธุรกิจตราสารหนี้ของรายยอย 
 
กิจการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยเปนตัวแทนซ่ึงทําหนาที่เปนนายหนาในการ
ซ้ือขายหลักทรัพยใหกับลูกคาทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินตางๆ  รวมถึงกองทุนและบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยมีชองทางการสงคําส่ังซื้อขายไดทั้งการสงคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพยโดยตรงกับ
เจาหนาที่การตลาดหรือการสงคําส่ังซื้อขายหลักทรัพยทางโทรศัพทไปยังเจาหนาที่การตลาด ที่ใหคําแนะนําการลงทุนและรับคํา
ส่ังซื้อขายหลักทรัพยที่ประจําอยูที่สํานักงานใหญและ/หรือสํานักงานสาขาทั่วประเทศ  ทั้งนี้  ยังมีการบริการสงคําส่ังซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตโดยลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตไดทั่วโลก เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทําธุรกรรมใหกับลูกคาตามความตองการอยางเต็มที ่บริษัทหลักทรัพยฯ ยังมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผูลงทนุใน
ตลาดหลักทรัพยฯ  และใหความสําคัญกับการพิจารณารับลูกคา  ทั้งนี้  บัญชี เพื่อทําการซื้อขายสําหรับลูกคาที่ใหบริการอยู ไดแก 
บัญชีเงินสด  (Cash) บัญชีที่วางเงินไวกับบริษัทหลักทรัพยฯ ลวงหนา  เพื่อการชําระราคาเต็มจํานวน (Cash Balance) และบัญชี
มารจ้ินในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) โดย ณ สิ้นป 2556 มีบัญชีลูกคา จํานวน 56,925 บัญชี โดยเปนบัญชีที่มีการซ้ือ
ขาย (Active)1 อยูทั้งสิ้น 24,208 บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีบัญชีลูกคา จํานวน 57,313 บัญช ีโดยเปนบัญชีที่มีการซื้อขาย 
(Active)1 อยูทั้งส้ิน 20,694บัญชี 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีสวนแบงตลาดและมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในระยะ 3 ปที่ผานมา ปรากฏตามตารางตอไปนี ้
หนวย : ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น) 

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

761,872.92 1,070,610.18 632,781.88 

สวนแบงตลาด (รอยละ) 5.53 4.97 3.11 
 
นโยบายการรับลูกคาและการอนุมัตวิงเงินซื้อขายหลกัทรัพยใหลูกคา 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ   
และมีการกําหนดนโยบายวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการเตรียมการ
สําหรับนโยบาย  เพื่อรองรับมาตรการการปองกันการใชธุรกรรมหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงนิ และสนับสนุนทางการเงนิแก
การกอการราย ซึ่งเปนมาตรการสําคัญ เพื่อรองรับนโยบายหลักของการกํากับดูแลสถาบันการเงินของทางการ ในการพิจารณาการ
รับลูกคา ไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรับลูกคา และมีนโยบายในการพิจารณาวงเงินใหกับลูกคาแตละ
รายตามความเหมาะสมของฐานะการเงิน  เพื่อประเมินการบริการที่จะนําเสนอแกลูกคาแตละรายใหเหมาะสมที่สุด รวมทั้งเปนการ
ควบคุมและปองกันความเสี่ยงในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาใหอยูในระดับที่เหมาะสมดวย โดยได
กําหนดหลักเกณฑการเปดบัญช ีการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไวเปนลายลักษณ

                                                        
1บัญชีท่ีมีการซื้อขาย (Active) หมายถึงบัญชีท่ีมีการซื้อขายอยางนอย 1 คร้ังตอป 
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อักษร รวมถึงไดกําหนดใหผูแนะนําการลงทุนผูซึ่งดูแลลูกคา มีหนาที่ตองทําความรูจักลูกคาและประเมินกอนการนําเสนอบริการ  
เพื่อใหการนําเสนอบริการเปนไปตามวัตถุประสงค การลงทุน ฐานะการเงิน ขอจํากัดของลูกคาทั้งในดานการลงทุน เงื่อนไข และ
รูปแบบการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย  เพื่อใหการพิจารณามี
ความถูกตองเหมาะสมรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังตารางตอไปนี ้

 
วงเงินอนมุัต ิ ผูมอีํานาจอนมุัต ิ

ไมเกิน 2 ลานบาท ผูจัดการสายธุรกิจคาหลักทรัพย หรือผูบริหารสูงสุดของสาขา หรือสูงกวา 
ไมเกิน 20 ลานบาท ผูบรหิารสูงสุดสายตราสารทุน ตราสารอนพุนัธ หรือสูงกวา 
ไมเกิน 30 ลานบาท กรรมการผูจัดการตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ หรือสูงกวา 
ไมเกิน 150 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย หรือสูงกวา 
150 ลานบาทขึน้ไป คณะกรรมการบริหาร 

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

ของกรรมการผูเขารวมประชุม 
 

นโยบายการกําหนดมารจ้ินของหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหนาที่พิจารณารายชื่อหลักทรัพยและอัตรามารจ้ินเริ่มตน 

เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อหลักทรัพยดวยเงินใหกูยืมในบัญชีมารจิ้นในระบบ Credit Balance คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย 
กรรมการบริหาร 1 ทาน ผูบริหารสูงสุดสายธุรกิจตราสารทุน  2 ทาน ผูบริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง ผูบริหารสูงสุดฝาย
ปฏิบัติการหลักทรัพย 1 ทาน และผูบริหารสูงสุดของฝายวิเคราะหหลักทรัพย 1 ทาน ใหถือเปนมติ เมื่อกรรมการลงมติเห็นชอบ
รวมกันไมนอยกวา 3 ใน 6 ของกรรมการดังกลาวและจะทําการทบทวนอัตรามารจิ้นเริ่มตนอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง แตหากมี
เหตุการณหรือมีปจจัยที่อาจเกิดความผันผวนอื่นใด ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพย ก็จะทําการพิจารณาเปน
กรณีพิเศษ เพื่อใหทันตอเหตุการณ 

 ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพยฯ มีหลักเกณฑในการกําหนดอัตรามารจิ้นเริ่มตน โดยแบงเปนกลุมตามระดับความเส่ียง ดังนี้ 
กลุม IM (%) 

A 50 
B 60 
C 70 
F 100 
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กลุม IM (%) 
N 0 

 หมายเหตุ : -  หุนท่ีอยูในกลุม A, B, C, F จัดเปนหุนท่ีสามารถซื้อขายได และนํามาเปนหลักประกันได (Marginable Securities) ตามอัตรา
ในตารางขางตน 

  - หุนท่ีอยูในกลุม N จัดเปนหุนท่ีไมใหซื้อในบัญชีมารจิ้น และไมรับเปนหลักประกัน (Non –Marginable Securities) 

กิจการนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
               บริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา เพื่อดําเนินธุรกิจเปนนายหนา
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสํานักงาน ก.ล.ต. ในเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด โดย
เริ่มทําการซ้ือขายในวันที ่22 กันยายน  2551 ในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพยฯ ไดใหบริการรับสง
คําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ผานทางผูแนะนําการลงทุน และไดพัฒนาระบบใหสามารถรองรับคําส่ังซื้อขาย ผานชองทาง
อ่ืนๆ   เชน   การรับคําส่ังซื้อขายผานอินเตอรเน็ท จากลูกคา และผูแนะนําการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ในทุกสาขาทั่วประเทศ 
ผานระบบอุปกรณอิเล็คโทรนิค และอุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่ อ่ืนๆ    
                บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมุงเนนการเพิ่มฐานลูกคาผูลงทุนทั้งลูกคาทั่วไป กลุมลูกคาสถาบัน รวมถึงผูลงทุนตางประเทศ ณ 
ส้ินป 2551 บริษัทหลักทรัพยฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.62 ของตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนาทั้งหมด และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีสวนแบงการตลาดเปนรอยละ 1.26 
                 ในป 2558 บริษัทหลักทรัพยฯ มีเปาหมายในการเพิ่มสวนแบงการตลาดสําหรับธุรกิจตราสารอนุพันธเปนรอยละ  2 จึงมี
แผนงานในการขยายฐานลูกคารายยอยทั่วไปใหเพิ่มขึ้น และเพิ่มปริมาณของผูแนะนําการลงทุนตราสารอนุพันธ ใหมากขึ้น  เพื่อ
รองรับการเติบโตของตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนาในอนาคต ซึ่งจะเปนชองทางในการเพิ่มสวนแบงการตลาด ใน ป 2558 และป
ตอไป โดยเนนการใหความรูเกี่ยวกับสินคาและการลงทุน ทั้งในดาน ที่เกี่ยวกับ  กลยุทธการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ผลตอบแทน และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนใหแกลูกคาและนักลงทุนที่สนใจ  ในปจจุบัน การแขงขันโดยเสรีดานคา
คอมมิชชั่น ทําใหเปนอุปสรรคในการขยายฐานผูแนะนําการลงทุน การขยายฐานลูกคา และการขยายปริมาณการซื้อขาย  เชน   
ความไดเปรียบของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ที่ไดรบัสิทธิอัตราคาคอมมิชช่ันขั้นต่ํากวานักลงทุนรายยอยทั่วไป  ทําให
ลูกคารายยอย มีตนทุนในการลงทุนมากกวานักลงทุนสถาบันและนกัลงทุนรายใหญ ดังนั้น นักลงทนุรายยอยจึงเสียโอกาสในการทาํ
กําไร สงผลใหตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาขาดความสนใจในมุมมองของนักลงทุนรายยอย 
 
กิจการที่ปรึกษาการลงทุน 

         การใหคําแนะนําแกลูกคาในการลงทุนเก่ียวกับหลักทรัพย ถือเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมปกติดานกิจการนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย แตหากการใหคําแนะนําดังกลาวไดรับคาธรรมเนียมหรือมีคาตอบแทน รวมถึงการใหคําแนะนําตอสาธารณชนที่มิใช
ลูกคาถือเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

 
กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน 

         บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายในการขยายการใหบริการดานการเงินแกลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยต้ังแตเดอืน
ธันวาคม 2549   เปนตน มา บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดต้ังสายงานวาณิชธนกิจ  เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา 
ดวยบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หนวยงานดังกลาวไดเขาเปนสมาชิกกับชมรมวาณิชธนกิจเมื่อวันที ่23 มกราคม 2550 และ
ไดรับความเห็นชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากสํานักงาน ก.ล.ต. ต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
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ปจจุบัน มีทีมวาณิชธนกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณที่ครอบคลุมงานดานวานิชธนกิจทั้งหมด และพรอมที่จะใหบริการแก
ลูกคาตั้งแตขนาดเล็ก ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ 

          บริษัทหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญในดานการบริการและการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง
การใหคําแนะนําอยางมืออาชีพ สอดคลองกับวัตถุประสงค และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา ซ่ึงขอบเขตของงานดานที่ปรึกษา
ทางการเงินประกอบดวย 

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

 
กิจการจัดจําหนายหลักทรัพย 

         จากนโยบายที่ตองการใหการบริการดานการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทหลักทรัพยฯ จึงไดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จําหนายหลักทรัพย ซ่ึงไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกลาวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 สงผลใหปจจุบัน  สามารถ
ใหบริการในดานงานวาณิชธนกิจกับลูกคาไดอยางครบวงจรมากยิ่งข้ึน 

          จากการที่ บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายและวิสัยทัศนในการเปนบริษัทหลักทรัพยช้ันนํา มีบริการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการทุกความตองการของลูกคาได งานดานที่ปรึกษาทางการเงินและกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยจึงเปนบริการที่สําคัญ
อีกบริการหนึ่ง บริษัทหลักทรัพยฯ มีความต้ังใจในการใหบริการที่ดีที่สุด  เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา อันจะทําให มี
ฐานลูกคาที่กวางขวางมากข้ึน และสามารถสรางรายได ใหเพิ่มข้ึน ซึ่งทายที่สุดก็จะนํามาซ่ึงผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุนตอไป 

 
กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

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

1.  บริษัทหลักทรัพยฯ ใหยืมหลักทรัพยกับลูกคา เพื่อใหลูกคาทําการขายชอรต โดยหลักทรัพยดังกลาวจะตองเปน
หลักทรัพยทีอ่นุญาตใหขายชอรตไดซึ่งปจจุบันเปนหลักทรัพย ใน SET100 และ ETF 

2.  ในปจจุบัน การขายชอรตสามารถกระทําผานบัญชี Cash เทานั้น ในอนาคตอันใกลจะสามารถทําการขายชอรตไดเพิ่ม
ในบัญชี Cash Balance และ Credit Balance 

3.  ผูยืมจะเสียคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยใหกับบริษัทหลักทรัพยฯ ผูใหยืมจะไดรับคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย
จากบริษัทหลักทรัพยฯ 

4.  สิทธิประโยชนจากการถือหลักทรัพยที่นํามาใหยืมยังคงเปนของผูใหยืม 
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        บริษัทหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนใหลูกคาใชบริการยืมหลักทรัพยและใหยืมหลักทรัพย เพื่อการขายชอรต 
ซ่ึงเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและใชในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนโดยเฉพาะในยามที่สภาวะการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ มีความผันผวน โดยมั่นใจวาธุรกิจการเปนตัวแทนการยืมและใหยืมหลักทรัพย จะเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดใหกับ 
บริษัทหลักทรัพยฯ  ทั้งทางตรงและทางออม จากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยที่จะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัท
หลักทรัพยฯ จึงมุงมั่นในการพัฒนาและกําหนดแผนงาน เพื่อขยายฐานนักลงทุนและพัฒนาโปรแกรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้นโดยกําหนดแผนงานสําหรับป 2558 ดังนี้ 

1.  พัฒนาระบบ SBL  เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทบัญช ีCash Balance และ Credit Balance  เพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการลงทุนใหแกลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ 

2.  ขยายฐานลูกคาทั้งรายสถาบันและรายยอย ที่มีแนวโนมสนใจจะยืมและใหยืมหลักทรัพยมากยิ่งข้ึน  เชน   TSD โดย  
TSD มีแนวโนมที่จะยืมหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้น 

3.  พัฒนาผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับการใช SBL  เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนของลูกคา  เชน   Derivative Warrants 
 

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

กองทุนช้ันนําของประเทศ  เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจรของผูลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีเจาหนาที่การตลาดที่มี
ความรูและความเชี่ยวชาญสามารถใหคําปรึกษาดานการลงทุนในหนวยลงทุน 

   บริษัทหลักทรัพยฯ ไดรวบรวมกองทุนมากกวา 200 กองทุน  เพื่อใหผูลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการลงทุนไวครบทุกประเภท  เชน   การออมเงิน เพื่อสรางผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ การวางแผนภาษ ีเพือ่ใชลดหยอน
ทางภาษี หรือการลงทุน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในอนาคต   เปนตน  

ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่บริษัทหลักทรัพยฯ เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ประกอบดวย 

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

จัดการกองทุนอื่นๆ   เพื่อเพิ่มทางเลือกในดานการลงทุนและ เพื่อการบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคาตอไป 
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กิจการซื้อขายตราสารหนี้  
 บรษิทัหลักทรัพยฯ มนีโยบายเพิม่บริการทางการเงิน  เพื่อตอบสนองความตองการลงทุนของลูกคาใหครบถวน  และขยาย
ฐานลูกคาใหกวางขวางย่ิงขึ้น  
 บรษิทัหลักทรัพยฯ กําหนดขอบเขตการซื้อขายตราสารหนี้ในระดับความเส่ียงปานกลางขึ้นไป โดยไดเพิ่มปริมาณการซื้อ
ขายตราสารหนี้  ทั้งนี ้ ลกูคาสามารถเลือกลงทนุในตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัตนเอง และสามารถเลือก
ระยะเวลาการลงทุนตามที่ตนเองตองการได ซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจใหลูกคามากขึ้น รวมทั้งเปนการสงเสริมการซื้อขายตรา
สารหนี้ของตลาดตราสารหนี้ไทยใหมีสภาพคลองมากยิ่งข้ึน   

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพยฯ 

หลังการปรับ 
โครงสรางกิจการ 

กอนการปรับ 
โครงสรางกิจการ 

งบการเงินรวมของ 
บริษัท คันทรี่ กรุป 
โฮลดิ้งส จํากัด 
และบริษัทยอย 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 

รายได 

ลานบาท รอยละของ
รายไดรวม 

ลานบาท รอยละของ
รายไดรวม 

ลานบาท รอยละของ
รายไดรวม 

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

หมายเหตุ                                       
- โปรดดูรายละเอียดประกอบเก่ียวกับนโยบายเงินลงทุนในหัวขอสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจและการเปล่ียนแปลงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ  

และบริษัทยอย ในหัวขอการวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 
ความสามารถในการดํารงอัตราสวนเงนิกองทนุสภาพคลองสุทธ ิ
 ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยฯ ตองดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไวไม
นอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ สามารถดํารง
อัตราสวนดังกลาวคิดเปนรอยละ 88.00 



 18 

2.2  การตลาดและการแขงขัน 
นโยบายการตลาด 

ในสวนของบริษัทฯ  นั้น จะลงทุนในการสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ    เชน   การเปดโอกาสใน
การหาผูรวมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ    เปนตน  โดยบริษัทฯ  จะบริหาร
จัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงานพรอมผลักดันให
บริษัทฯ  มีผลประกอบการเปนกําไร เพื่อตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหุน 

ในสวนของบริษัทหลักทรัพยฯ นั้น จะมุงเนนการเปนบริษัทหลักทรัพยทีม่ีการใหบริการที่ดีทีสุ่ดและครบ
วงจร รวมถึงรักษาสวนแบงการตลาดใหเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานดังนี้ 

- พัฒนาระบบการซ้ือขายหลักทรัพยและระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธใหมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพ  เพื่อรองรับปริมาณการซ้ือขายของลูกคา 

- เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและใหลูกคาสามารถเลือก
ลงทุนไดอยางเหมาะสมและบริหารจัดการการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน เพื่อใหมีศักยภาพในการใหคําแนะนําในการลงทุนและรองรับการ
ใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงโครงสรางภายใน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายใหลูกคา
ไดรับบริการอยางเร็วที่สุดและมีความยุงยากนอยที่สุด 

- ออกบูธและจัดสัมมนาใหความรูแกนักลงทุนและผูที่สนใจทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
โดยเฉพาะเมื่อตลาดหลักทรัพยฯ มีการออกผลิตภัณฑใหมๆ   เชน   สัญญาซ้ือขายทองคํา
ลวงหนา ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ   เปนตน   เพื่อเปนการกระตุนใหนักลงทุนหนาใหมเกิด
ความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย อันจะเปนการชวยขยายฐานลูกคาใหแกบริษัท
หลักทรัพยฯ และเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไวดวย 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการ
ใชบริการ ตลอดจนหามาตรการตางๆ  ในการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานที่บริษัทหลักทรัพยฯใน
ระยะยาว 

 
ลักษณะลูกคา-การพึ่งพิงเจาหนาที่การตลาด  
 ลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ สวนใหญเปนกลุมลูกคาทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาที่เปนคนไทยและ
ตางชาติ สวนลูกคานิติบุคคลที่เปนสถาบันมีจํานวนไมมาก บริษัทหลักทรัพยฯ มิไดพึ่งพิงลูกคารายใหญรายใด
รายหนึ่ง หรือเจาหนาที่การตลาดกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ   ทั้งนี้  ในอนาคตมีแผนจะมุงเนนลูกคาสถาบันทั้ง
ในและตางประเทศมากขึ้น โดยวางเปาหมายวาภายใน 3 ปจะมีสัดสวนลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศเพิ่ม
เปนรอยละ 20  เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากคานายหนาที่ผันผวนตามบรรยากาศการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยเบื้องตนบริษัทหลักทรัพยฯ จะเปดบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยในตางประเทศ เพื่อใช
เปนชองทางใหกองทุนในไทยใชลงทุนในตลาดหุนตางประเทศ  เชน   ตลาดหุนยุโรป   เปนตน  และยังเปนการ
เปดทางใหกองทุนตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ผานบริษัทหลักทรัพยฯ   นอกจากนี้ ยังเตรียมที่
จะเขาไปลงทุนในธุรกิจหลกัทรัพยหลังเปดเขตการคาเสรีอาเซียนในป 2558 อีกดวย  
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สัดสวนลูกคาในประเทศและตางประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัหลกัทรัพยฯ มีสัดสวนลูกคาในประเทศและตางประเทศดังนี ้
มูลคาการซื้อขายแตละประเภทบัญชี 

 (บาท) 
ประเภทลูกคา ป 2557 

จํานวนลูกคาทั้งหมด 
ที่ยังเปดบัญชีซื้อขายอยู 

จํานวนลูกคา Active 
(บัญชี) สัดสวน % 

จํานวนเงิน Equity  
(ลานบาท) 

TFEX  
(สัญญา) 

บัญชีเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย                                                            
37  

                                            
23  

                      
0.10  

                    
158,557,877,722.00  

                          
80,800  

ลูกคาบุคคลธรรมดา – ไทย                                                    
64,295  

                                        
22,194  

              
97.62  

                 
1,368,942,470,324.34  

                    
2,057,077  

ลูกคาบุคคลธรรมดา – ตางชาติ                                                      
1,418  

                                              
320  

                      
1.41  

    
8,926,713,869.84  

                                    
-   

ลูกคานิติบุคคล – ไทย 
                                                         

136  
                                                

24  
                      

0.11  
           

4,185,903,730.98  
                                    

-   

ลูกคานิติบุคคล – ตางชาติ                                                               
7  

                                                  
-   

                           
-   

   
-   

                                    
-   

ลูกคาสถาบัน – ในประเทศ                                                          
457  

                                              
172  

                   
0.76  

                       
46,207,778,844.39  

                                    
-   

ลูกคาสถาบัน – ตางประเทศ                                                            
43  

                                                   
3  

                    
0.01  

                             
107,371,928.65  

                                    
-   

รวม 
                                                   

66,393  
                                        

22,736  
                 

100.00  
                 

1,586,928,116,420.20  
                    

2,137,877  
*** หมายเหตุ จํานวนลูกคา รวมท่ีปดบัญชีระหวางป 
 
สภาพการแขงขัน 
 นับจากที่มีการเปดเสรีอัตราคานายหนาเต็มรูปแบบในป 2555 การแขงขันของบริษัทในธุรกิจ
หลักทรัพยยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากการปรับตัวลดลงของอัตราคานายหนา การ
โยกยายของเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน  และการเพิ่มจํานวนขึ้นของบริษัทหลักทรัพย  

อยางไรก็ตาม จากการแขงขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทหลักทรัพยจะตองพยายามสราง
ฐานรายไดใหม  เพื่อขยายไปยังธุรกิจอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ อาทิ รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิช
ธนกิจ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย  หรือกําไรจากบัญชีเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย   เปนตน  
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   การตลาดและการแขงขัน 
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            ภาวะตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2557  
ในชวงครึ่งปแรกตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบทางการเมืองตอ

เนื่องมาจากปลายป 2556 สงผลใหดัชนีมีการแกวงตัวผันผวนเล็กนอย แตจากทาทีที่สถานการณจะคล่ีคลาย
ไปในทางบวก จนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตัดสินใจ ประกาศเขา
ควบคุมอํานาจปกครองประเทศในชวงเดือนพฤษภาคม  สงผลใหดัชนีสามารถไตระดับสูงขึ้นและสราง New 
high ในรอบ 1 ป ไดที่บริเวณ 1,602.21 จุด ซึ่งภายหลังจากที่ คสช. เขามาบริหารประเทศนั้น ก็ไดมีการออก
มาตรการ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวผานโครงการลงทุนภาครัฐ  เชน    โครงการที่อยูอาศัยดอกเบี้ยต่ํา 
โครงการรถไฟรางคู  โครงสรางพื้นฐาน 3 ลานลานบาท และการอนุมัติงบประมาณป 2558 วงเงิน 2.57 ลาน
ลานบาท ซึ่งเปนงบขาดดุล 2.5 แสนลานบาท ดังนั้น จึงมีมุมมองวาภาวะเศรษฐกิจไทยไดผานจดุต่ําสุดไปแลว
และจะฟนตัวข้ึนในชวงครึ่งปหลัง  

  นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ยังไดรับผลบวกจาก Fund flow ตางชาติที่ไหลกลับเขาลงทุนในตลาด
เกิดใหม Emerging market กลุม TIP (ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส) จากการทํา Carry trade เงินยูโร เพื่อเขา
ลงทุนในสินทรัพยที่ไดผลตอบแทนสูงข้ึนหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง รวมถึงออก
มาตรการ LTRO วงเงิน 4 แสนลานยูโร เพื่อเพิ่มสภาพคลองและกระตุนเศรษฐกิจ อีกทั้งสงสัญญาณเตรียมแผน 
QE ในอนาคตอีกดวย สงผลใหคาเงินบาทแข็งคาข้ึน และคาเงินยูโรออนคาลง ซ่ึงหนุนตอดัชนีหุนไทยใหพุง
ทะยานขึ้นอยางรอนแรง  

 
สําหรับชวงครึ่งปหลัง ตลาดหลักทรัพยฯ เร่ิมเผชิญกับภาวะเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแตยังสามารถปรับตัวขึ้น 

โดยมีเหตุการณสําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยฯไมวาจะเปนความ
กังวลตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลัง IMF ปรับลดคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกลง FED ได
ยุติการเขาซื้อพันธบัตรในการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม แตยังคงนโยบายดอกเบี้ยที่ตํ่าใกลศูนย
ตอไปจนกวาขอมูลเศรษฐกิจสามารถยืนยันการฟนตัวไดตามเปาหมายของ FED เอง  ECB ลดดอกเบี้ยลง

ดัชนีตลาดหลักทรพัยไทย  
ปดส้ินป 2557 ที่ระดบั 1,497.67 จุด 
เพิ่มข้ึน จาก ณ สิ้นป 2557  รอยละ 15.32   
คาสูงสุดของดัชนีฯ 1,602.21จุด  
คาต่ําสุดของดัชนีฯ 1,205.447 จุด 
มูลคาซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน 41,605 ลานบาท 
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ระดับต่ําสุดเปนประวัติการณ ยืนยันถึงเศรษฐกิจยุโรปที่ไมคอยสูดีนัก ฯลฯ เหลานี้ สงผลใหสภาพตลาด
การเงินโลกในครึ่งปหลังทวีความผันผวนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

            หลักทรัพยจดทะเบียนใหม 

ในป 2557 มีหลักทรัพยเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย mai 
จํานวน 46 บริษัท  

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

ป 
นักลงทุน

สถาบัน 

บัญชีบรษิัท

หลักทรัพย 

นักลงทุน

ตางประเทศ 

นักลงทุนใน

ประเทศ 

 
เดือน 

นักลงทุน

สถาบัน 

บัญชีบรษิัท

หลักทรัพย 

นักลงทุน

ตางประเทศ 

นักลงทุนใน

ประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   มูลคาการซื้อขายรายกลุมนักลงทุน  ป 2557 พบวากลุมนักลงทุนตางประเทศและกลุมนัก
ลงทุนในประเทศ มียอดขายสุทธิในจํานวนที่ใกลเคียงกัน และเปน 2 กลุมที่มีการขายสุทธิเปนสวนใหญมา
ตลอดทั้งป ขณะที่นักลงทุนกลุมสถาบันและบัญชีของบริษัทหลักทรัพย เปนฝายซ้ือสุทธิ  
 
             แนวโนมธุรกิจหลักทรัพยป 2558  
 สําหรับป 2558 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดประกาศกลยุทธหลักในป 2558 มุงขยายสินคาและบริการดวย
คุณภาพและเปนสากล พรอมเพิ่มสภาพคลอง และพัฒนาระบบงานมุงสู Digital Exchange รองรับฐานธุรกิจ
ใหม พรอมเดินหนาเปนผูนําการพัฒนารวมกับตลาดทุนในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub 
region : GMS) อยางตอเนื่อง   โดยในป 2558 นี้ จะเพิ่มมูลคาตลาดรวมจากหุน IPO อีก 2.5 แสนลานบาทและ
เพิ่มคุณภาพในทุกมิติใหกับตลาดทุนไทย  เพื่อมุงไปสูการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน 
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ตารางสถิติตัวเลขที่สําคัญ 
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

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

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

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

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

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

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

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

อัตราผลตอบแทนเงินปนผล 3.65 2.92 3.72 2.98 3.24 2.94 

Source: SET andบริษัทหลักทรัพยฯ   

Note:  Estimated figures and data at end of period 

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงทีม่าของเงินทนุในการประกอบธรุกิจของบรษิทัฯ   และบริษทัหลักทรัพยฯ สวนใหญมาจาก
เงินทนุของตัวเอง 

 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 

- ไมม  ี- 
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3. ปจจัยความเสีย่ง 

ปจจัยความเสีย่ง 
เนื่องจากบริษัทฯ  จัดต้ังขึ้น  เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก 

(Holdings Company) ดังนั้นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  จึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความ
เสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  และ ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ซึ่งสามารถ
วิเคราะหประเด็นความเส่ียงวิธีการปองกันและลดความเสี่ยง โดยสรุปไดดังนี ้

 
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
1. ความเสี่ยงจากการเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น 

เนื่องจากบริษัทฯ  มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เพื่อไปลงทนุในบริษัทอื่นเปนหลัก ผลการดําเนนิงานของ
บริษัทฯ  โดยสวนใหญจะมาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ที่บริษัทฯ  ไปลงทุน การตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะ
ไปลงทุนจึงมีความสําคัญมากตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ปจจุบัน บริษัทฯ  มีการลงทุนในบริษัทยอย 1 
บริษัท คือบริษัทหลักทรัพยฯ และบริษัทรวม 1 บริษัท  คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

หลังการปรับโครงสรางการถือหุน บริษัทฯ  รับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม และรับรูกําไรจากบริษัท
ยอยตามสัดสวนการถือหุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ  ซ่ึงรวมถึงกําไรจากบริษัทหลักทรัพยฯ ดวย หากบริษัท
ยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ  มีผลการดําเนินงานที่ดี ก็จะสามารถสรางกําไรใหกับบริษัทฯ  แตในทางกลับกัน
หากบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ  มีผลการดําเนินงานลดลง ก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัทฯ  
อยางไรก็ตามบริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต ดังนั้นที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงไดกําหนดนโยบายการลงทุนของบรษิัทฯ  โดยจะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่
ประกอบธุรกิจการเงินซึ่งมีศักยภาพที่สามารถเก้ือหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึง
ธุรกิจอื่นๆ  ที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเส่ียงที่ยอมรับได พรอมทั้งที่มีโอกาสในการเติบโต โดยธรุกิจ
อื่นๆ  ที่จะลงทุนจะอยูในธุรกิจการเงิน หรือหากไมอยูในธุรกิจการเงิน เงินลงทุนในสวนนี้จะมีขนาดไมเกินรอยละ 
25 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ  ตามงบการเงินรวม 

 
2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายงานการลงทุน 

บริษัทฯ  มีความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย โดยบริษัทฯ  อาจไมไดรับผลตอบแทนของเงินลงทุน
ตามที่คาดการณไว ซ่ึงบริษัทฯ  ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวจึงจัดต้ังใหมีคณะกรรมการการลงทุน ทําหนาที่
กําหนดแนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ และแผนการลงทุนโดยพิจารณาทบทวนนโยบาย และมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงใหเหมาะสมสําหรับการลงทุนของบริษัทฯ  ภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะการลงทุน  เพื่อกอประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และเปนไปตาม
กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนด 

 
3. ความเสีย่งจากการที่ความสามารถในการจายเงนิปนผลของบริษัทฯ  ขึ้นอยูกับการจายเงนิปนผลของ

บริษัทที่บริษทัฯ  เขาไปลงทุน 
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เนื่องจากการจายเงินปนผลโดยบริษัทฯ  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  จะตองดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ  จึงไม
สามารถจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  
ดังนั้นหากบริษัทที่บริษัทฯ  เขาไปลงทุนไมสามารถจายเงินปนผลมาใหบริษัทฯ  บริษัทฯ  ก็จะไมสามารถจายเงนิ
ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  ไดดังนั้นความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  จึงขึ้นอยูกับเงินปนผล
ที่ไดรับจากบริษัทที่เขาไปลงทุน เนื่องจากเงินปนผลดังกลาวเปนรายไดหลักในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิทั
ฯ  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งจะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  ภายหลังการปรับ
โครงสรางการถือหุนและการจัดการมีจุดแข็งตางๆ   เชน   ความสามารถในการแขงขัน และประสบการณอัน
ยาวนานในอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมที่ดีข้ึน จะสรางรายไดที่มั่นคงและมีผลทําใหบริษัท
หลักทรัพยฯ มีกําไรเติบโตตอเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ  จึงคาดวาบริษัทหลักทรัพยฯ จะสามารถจายเงนิปน
ผลใหแกผูถือหุนทั้งหมดของตนซ่ึงรวมถึงบริษัทฯ  ไดอยางตอเนื่องตามนโยบายการจายเงินปนผล ทําใหบริษัทฯ  
มีรายได ผลกําไรสุทธิ และกําไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  อยูในเกณฑที่
สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ   เชน  เดียวกัน 

 
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก 
1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาการซือ้ขายหลักทรัพย 

รายไดหลักของบริษัทหลักทรัพยฯ มาจากรายไดคานายหนา โดยในป 2554 -2556 รายไดคานายหนา
มีมูลคา 1,240.37 ลานบาท 1,269.68 ลานบาท และ 1,695.68 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 80.17 รอยละ 
78.60 และรอยละ 81.96 ของรายไดรวม ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายไดคานายหนามีมูลคา 
1,024.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.54 ของรายไดรวม ซึ่งรายไดคานายหนามีความสัมพันธโดยตรง
กับภาวะเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฯ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทหลักทรัพยฯ โดย
ในป 2553 ป 2554 ป 2555 ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันในตลาดหลักทรัพยฯ มีจํานวนเทากับ 
28,669 ลานบาท 28,854 ลานบาท และ 31,084 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ในป 2556 มีปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพยเฉลี่ยตอวันในตลาดหลักทรัพยฯ เทากับ 48,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ในอัตรารอยละ 48.81 
เนื่องจากในป 2556 ปจจัยตางๆ  ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ที่สงผลกระทบทําใหตลาด
หลักทรัพยฯ มีความผันผวนสูง โดยในระหวางป SET index ปรับเพิ่มข้ึนทําสถิติสูงสุดในรอบ 20 ป ที่ระดับ 
1,643.43 จุด และมีมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสูงสุดนับต้ังแตตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการ โดยบริษัทหลักทรัพยฯ 
มีรายไดคานายหนาใน ป 2554 ป 2555 และ ป 2556 เปนเงิน 1,240 ลานบาท 1,270 ลานบาท และ 1,696 ลาน
บาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันเทากับ  41,604.81 ลาน
บาท ลดลงจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยป 2556 คิดเปนรอยละ 13.45 เนื่องจากในชวงครึ่งปแรกของ
ป 2557 SET index มีการปรับลดลงต่ําถึงที่ระดับ 1,224.62 จุด โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีรายไดคานายหนาของ
ป 2557 เปนเงิน 1,024.70 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 ที่ 1,695.68 ลานบาท 

ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน  และตลาดทุนอาจเกิดข้ึนไดดวยปจจัยหลายประการซ่ึงอยู
นอกเหนือการควบคุม  เชน   ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคอเมริกา และยุโรป ทั้งจากการปรับ
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นโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และกลุมประเทศยุโรป 
เหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาทางการเมืองในประเทศ ซึ่งเหตุการณเหลานี้
สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ และสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงปริมาณการระดมทุนและการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของ บริษัทหลักทรัพยฯ 

อยางไรก็ตาม  เพื่อเปนการรองรับความผันผวนดังกลาว บริษัทหลักทรัพยฯ ไดขยายฐานรายไดไปยัง
ธุรกิจอื่นๆ  เพิ่มข้ึน  เพื่อใหการดําเนินธุรกิจไมพึ่งพิงกับรายไดจากธุรกิจดานใดดานหนึ่ง  เชน   การใหบริการที่
ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย การเปนตัวแทนสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน การใหบริการธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) การเปนตัวแทนซื้อขายหลักทรพัยในตางประเทศ 
และการบริการจัดจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Derivative Warrants)   เปนตน  

 
2.   ความเสี่ยงจากการแขงขนัในธุรกจิหลักทรัพย 

ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีรายไดหลักมาจากการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย ซึ่งขึ้นอยูกับ
ปริมาณซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ในระหวางป 2553 – 2555 ตลาดหลักทรัพยฯ กาวเขาสูการเปดเสรีคา
คอมมิชช่ันอยางเต็มตัว ตามแผนพัฒนาตลาดทุนและนโยบายของสํานักงาน ก.ล.ต. ในสวนของการเปดเสรี
ธุรกิจหลักทรัพย การเปดเสรีคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหลักทรัพย (คาคอมมิชชั่น) ซ่ึงเปนมาตรการที่สําคัญที ่
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยในป 2553 เปนปแรกที่ใชระบบคาคอมมิชชั่นแบบ
ขั้นบันไดและเปดเสรีเต็มที่ในป 2555 นับต้ังแตการประกาศของสํานักงาน  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
เกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยแบบข้ันบันได (Sliding Scale) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553   
เปนตน มา บริษัทหลักทรัพยฯ ตองเผชิญกับการแขงขันในดานตางๆ  นอกเหนือจากการแขงขันในดานอัตรา
คาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย อาทิ การขยายสาขาของคูแขง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของลูกคา การ
ชิงสวนแบงการตลาดที่ท วีความรุนแรง  ฯลฯ  บริษัทหลักทรัพยฯ จึงตองดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถมารวมงานกับบริษัท พรอมทั้งการเนนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขยายฐาน
ลูกคาและสรางปริมาณการซ้ือขายที่เพิ่มข้ึน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปรับกลยุทธใหสามารถตอสูกับสภาวะการ
แขงขันในตลาดได 

  นอกจากนี้ การเปดเสรีดานเงินทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : 
AEC) ซึ่งจะทําใหเกิดการเช่ือมโยงตลาดทุนของเหลาประเทศสมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศเขาดวยกัน ทําใหการ
ลงทุนในตางประเทศในกลุมประเทศ  AEC สามารถกระทําไดงายและสะดวกมากขึ้น โดยในชวงแรกนั้นตลาด
หลักทรัพยของประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และไทย จะรวมมือกันกอน ซึ่งคาดวาจะทําใหเกิดการไหลเวียนของ
เงินทุนเปนปริมาณมาก ดังนั้นความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ ไดแก ความเสี่ยงจากการแขงขันระหวางบริษัท
หลักทรัพยที่เพิม่สูงขึ้น ซ่ึงรวมไปถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินที่ใหบริการ และความตองการ
แยงชิงสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น อันเปนผลมาจากปริมาณการซ้ือขายที่มากข้ึนทั้งจากนักลงทุนใน
ประเทศ และภายนอกประเทศที่สนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยฯ ไดตระหนักถึงภาวะแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย และอัตรา
คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยที่ลดลง จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาราย
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ตางๆ  โดยมุงเนนดวยบุคลากรที่มีความสามารถ โดยจะเนนคัดเลือกรับบุคลากรที่มีประสบการณดานธุรกิจ
หลักทรัพยหรือธุร กิจใกลเคียง  มีการจัดอบรมใหแกบุคลากรเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาความรูและ
ความสามารถในการใหบริการตางๆ  ไดดียิ่งข้ึนในกรณีที่มีผลิตภัณฑและบริการใหมแนะนําสูตลาด บริษัท
หลักทรัพยฯ จะมีการจัดอบรมใหแกบุคลากรภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สงเสริมใหพนักงานพัฒนาความรูใน
การปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนโดยการรวมฟงสัมมนาและการทําการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ มีการ
สื่อสารกับพนักงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะเจาหนาที่การตลาด
ผูบริหารจะมีการจัดประชุมกับเจาหนาที่การตลาดเปนประจําทุกเดือน เพื่อแจงที่ความเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมใหมๆ   ในอุตสาหกรรม เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของนักลงทุนและลูกคาไดอยางรวดเร็ว  
นอกจากนี้ ยังมุงเนนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พรอมที่จะตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การขยายฐานลูกคา การเพิ่มปริมาณสาขา การเพิ่มคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งการควบคุมคาใชจาย
ตางๆ   เพื่อสอดคลองกับการแขงขันดังกลาว โดยคาดวาจะสามารถรองรับความเส่ียงจากการแขงขันของการ
เปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยได 

 
 

3.   ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลูกคา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยที่

ระงับการรับรูรายไดจํานวน 397.72 ลานบาทและ 398.00 ลานบาท ตามลําดับซ่ึงหนี้ที่มีปญหาจํานวนดังกลาว
นี้ไดมีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหลังจากหักมูลคาหลักประกันไวครบถวนแลว 

 โดยบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย 
หรือผิดนัดชําระการวางหลักประกันของลูกคาโดยใหความสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือกลูกคา  เพื่อใหไดลูกคา
ที่มีคุณภาพและกําหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย และวงเงินในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหเหมาะสม
ตามฐานะการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้สภาพคลองทางการเงิน และประสบการณการลงทุนของลูกคา 
อีกทั้งยังมีการทบทวนสถานะของลูกคา และควบคุมการใชวงเงินอยางใกลชิดรวมทั้งควบคุมดูแลสัดสวนของ
มูลคาหลักประกันใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัด 

ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดชําระเงิน บริษัทหลักทรัพยฯ จะดําเนินการหามซื้อหลักทรัพยเพิ่มเติม จนกวาจะมี
การชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยครบถวน และมีขั้นตอนการติดตามและการดําเนนิการ โดยหนวยงานที่รบัผดิชอบ
ดานชําระราคาและดานการตลาดจะรวมกันติดตามการชําระราคาของลูกคา ซึ่งหากการชําระราคาไมสามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด และหลังจากการติดตามไมไดผลจะแจงใหสํานักกฎหมายของบริษัท
หลักทรัพยฯ ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

 
4.    ความเสีย่งจากการโยกยายบัญชขีองลูกคาไปยังบริษทัอืน่และการขยายฐานลูกคา 

ลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ สวนใหญเปนกลุมลูกคาทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบนัใน
ประเทศและตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวนบัญชีลูกคาทั้งส้ิน  60,025  บัญชี โดยเปน
จํานวนบัญชีที่ลูกคาทําการซ้ือขาย2 จํานวน 25,027 บัญชีและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนบัญชีลูกคา

                                                        
2บัญชีท่ีลูกคาทําการซ้ือขาย หมายถึง บัญชีท่ีลูกคาทําการซ้ือขายอยางนอย 1 ครั้งตอป 
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ทั้งสิ้น 66,393 บัญชี โดยเปนจํานวนบัญชีที่ลูกคาทําการซ้ือขาย1 จํานวน 22,736 บัญชี โดยบริษัทหลักทรพัยฯ มี
สัดสวนรายไดจากคานายหนาประมาณรอยละ 66.54   

 นอกจากนี ้ยังมีรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ซ่ึงจะชวยใหมีชองทางในการหารายไดเพิ่มขึ้น โดยไม
ตองพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพียงอยางเดียว อีกทั้ง ยังมีนโยบายการขยายฐานลูกคา
รายยอยออกไปสูกลุมเปาหมายใหมๆ   เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเส่ียงดังกลาว โดยการพัฒนาทีมงานวิเคราะห
หลักทรัพย และมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงส่ืองานวิจัยและสื่อออนไลนตางๆ  อยางสม่ําเสมอ การสนับสนุนการ
จัดอบรมสัมมนาใหกับนักลงทุนทั่วไป และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใชงานไดงาย  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยในป 2557 มี
การขยายตัวของจํานวนลูกคาที่ซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 0.4  

 
5.  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบคุลากร 

ธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรดานการตลาดที่มีความรู ความชํานาญ 
อันเปนผลใหการแขงขันในการวาจางผูแนะนําการลงทุนที่มีคุณสมบัติดังกลาวก็ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่ตลาดเอื้อตอการลงทุนและปจจุบัน ซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณและความ
ชํานาญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีอยูจํากัด ทําใหเกิดการแยงชิงบุคลากรในสายงานตางๆ   ทั้งนี้  หากมี
การโยกยายบุคลากรที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพยฯอาจสงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของการดําเนิน
ธุรกิจและผลการดําเนินงานได อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดานบุคลากรทาง
การตลาด จึงสงเสริมใหมีสวัสดิการที่ดีและใหความสําคัญกับการฝกอบรมใหแกพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ 

 
6. ความเสีย่งดานการลงทนุในหลกัทรัพย 

ความเสี่ยงดานการลงทุนในหลักทรัพย คือความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพยฯ อาจไมไดรับผลตอบแทน
ของเงินลงทุนตามที่คาดการณไว โดยตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงจัดต้ังใหมีคณะกรรมการการลงทุน ทํา
หนาที่กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธที่
ชัดเจน โดยกําหนดสัดสวนการลงทุน ประเมินและควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงดานตลาด 
โดยมีการกําหนดเพดานความเสี่ยง ไดแก การกําหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได (Stop Loss limit) และมูลคา
การลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได (Position Limit) เนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีความเสี่ยงตํ่า 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการลงทุนใหสอดคลองกับภาวการณในการลงทุนของตลาดหลักทรัพยฯ อยาง
สม่ําเสมอ 

 
7. ความเสีย่งจากการทําธุรกรรมการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายหลักทรัพย 

ในการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจสวนการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยฯ มีความเสี่ยงในกรณีที่ไมสามารถจัดจําหนายหลักทรัพยไดหมดตามที่รับประกันการจัดจําหนายไว 
ซึ่งอาจเกิดจากนักลงทุนขาดความมั่นใจตอภาวะการลงทุน ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพยฯ 
หรือเกิดจากการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยในจํานวนและราคาไมเหมาะสม ทําใหตองรับหลักทรัพยที่
เหลือเขาบัญชีและ ตองรับผลขาดทุน หากภายหลังหลักทรัพยดังกลาวตํ่ากวาราคาที่บริษัทหลักทรัพยฯ ได
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รับประกันการจัดจําหนายไว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทหลักทรัพยฯ จะทําการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนของบริษัทผูออกหลักทรัพยและความสนใจของผูลงทุนตอหลักทรัพยดังกลาวอยางระมัดระวัง  ทั้งนี้  ๆ 
ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Committee)  เพื่อทําหนาที่พิจารณา
และอนุมัติการทําธุรกรรมการจัดจําหนายและการรับประกันการจําหนายหลักทรัพยดังกลาว 

 
8.  ความเสีย่งจากการใหกูยืมเงิน เพือ่ซื้อหลกัทรพัย 

บริษัทหลักทรัพยฯ อาจมีความเส่ียงจากการใหกูยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพยในกรณีที่มูลคาของ
หลักประกันลดลงตํ่ากวายอดหนี้ที่มีอยู และลูกคาผิดนัดชําระหลักประกัน ซึ่งไดตระหนักถึงประเด็นดังกลาวจึง
กําหนดใหลูกคาในระบบบัญชี  Credit Balance ตองดํารงสัดสวนของหลักประกัน เทียบ กับยอดหนี ้
(Maintenance Margin) ใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแล และ บริษัทหลักทรัพยฯ  ทั้งนี้  หาก
สัดสวนดังกลาวตกลงต่ํากวาอัตราที่กําหนดบริษัทหลักทรัพยฯ มีขั้นตอนการ Call Margin การ Intraday Force 
Margin  และการ Force Margin ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม ราคาหลักทรัพยอาจมีการเคล่ือนไหวรุนแรงจนมีผลทําใหสัดสวนของหลักประกันเทียบ
กับยอดหนี้ (Maintenance Margin) ปรับลดลงอยางรวดเร็ว บริษัทหลักทรัพยฯ จึงมีนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงในการคัดเลือกหลักทรัพย และกําหนดหลักประกันข้ันตน (Initial Margin) ของหลักทรัพยในระบบบัญชี 
Credit Balance อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและลูกคาเปนหลัก  นอกจากนี ้ยังกําหนดเพดานการให
กูยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพยทัง้แบบรายหลักทรัพยและวงเงินรวม เพื่อเปนการควบคุมความเส่ียงที่รัดกุมอีกดวย 

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

 
9.  ความเสีย่งจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนพุนัธ 

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ บริษัทหลักทรัพยฯ มีความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงราคาของหุนอางอิงที่เปนผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ มีแนวโนมหรือทิศทางในลักษณะที่จะ
ทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ มีสถานะ In-the-money อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยฯ มีกลยุทธในการ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging Strategy) ดังนี้ 

กอนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ แตละรุนบริษัทหลักทรัพยฯ ไดนําแบบจําลอง Ito 
Simulation มาใชคํานวณชวงราคาของหุนอางอิงที่คาดวาจะเปนไปไดในอนาคต และนําผลที่ไดมากําหนด
ลักษณะใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ไดแก ราคาใชสิทธิอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ในแตละรุน   เปน
ตน  

 
การบริหารความเสี่ยงโดยใช Dynamic Delta Hedging 
หลักจาก บริษัทหลักทรัพยฯ ไดขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธออกไปแลว บริษัทหลักทรัพยฯ จะใช

การบริหารความเส่ียงโดยวิธี Dynamic Delta Neutral ซ่ึงจะทําใหความเส่ียงทางดานการผันผวนของราคาให
เขาใกล 0 มากที่สุด กลาวคือ หากราคาหุนอางอิงมีการปรับตัวข้ึนหรือลงแลว จนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ ประเภทสิทธิในการซ้ือ  (Call Warrant) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธประเภทสิทธิในการขาย (Put 
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Warrant) มีแนวโนมหรือทิศทางในลักษณะทีจ่ะทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ มีสถานะ In-the-money จะมี
การบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อหรือขายหุนอางอิง (ขึ้นอยูกับประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ) ใน
สัดสวนที่เหมาะสมซึ่งสามารถคํานวณไดจาก Delta Neutral ซึ่งเปนสูตรคํานวณที่มีประสิทธิภาพ ใชกันอยาง
แพรหลายและอางอิงตามหลักสากล ตัวอยาง เชน  ในกรณีที่ไดทําการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) หากหุนอางอิงมีราคาสูงขึ้น บริษัทหลักทรัพยฯ มีความเสี่ยงที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะมีการใชสิทธิในอนาคต จึงตองคํานวณ Delta  เพื่อหาปริมาณหุนอางอิงที่
เหมาะสมที่บริษัทหลักทรัพยฯ ตองซ้ือหุน เพื่อบริหารความเส่ียง ณ ราคาหุนอางอิงนั้นๆ  ในทางตรงกันขาม หาก
ราคาหุนอางอิงมีการปรับลง ก็จะทําการขายหุนตามจํานวนที่คํานวณไดจาก Delta 

อยางไรกดี็ เพื่อใหมีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทหลักทรัพยฯ จะใชการบริหารความเส่ียงแบบตลอดเวลา 
(Real time) ซึ่งจะทําใหตองซื้อหรือขายหุนอางอิง เพื่อใหสอดคลองกับความเส่ียงตลอดเวลา สงผลใหบริษัท
หลักทรัพยฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุนอางอิงต่ํา 
 
10.   ความเสีย่งจากธุรกิจตัวแทนซือ้ขายลวงหนา 

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซ้ือขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพยฯ มีความเส่ียงจากการที่เงินหลักประกัน
ของลูกคาที่วางไวอาจไมเพียงพอที่จะชําระหนี้กับสํานักหักบัญช ีอันเนื่องมาจากลูกคาขาดทุนจากการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยจะ
คัดเลือกลูกคาที่มีความรู มีประสบการณการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามเกณฑที่กําหนด และพิจารณา
วงเงินใหเหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา และกําหนดใหลูกคาตองวางหลักประกัน
เปนเงินสดกอนการสงคําส่ังซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทหลักทรัพยฯ จัดใหมีการทบทวนวงเงินอยาง
สม่ําเสมอ และคอยติดตามผลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาของลูกคาอยางใกลชิด รวมถึงการควบคุม
ความเพียงพอของหลักประกันใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยเครงครัด  เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการ
ขาดทุนจํานวนมากในบัญชีลูกคา รวมถึงการบังคับปดฐานะสัญญา หากลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
11. ผลกระทบทีเ่กิดจากเหตกุารณฉุกเฉนิ 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับสํานักงานสาขาและผูใชบริการ โดยไดมีการวางแผนการปองกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
ไดจัดใหมีการทําประกันภัยซ่ึงคุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยตางๆ  รวมทั้งภัยธรรมชาติ อยางตอเนื่องมา
โดยตลอด โดยปจจุบันมีวงเงินคุมครองรวมกันกวา 352 ลานบาท 

 ทั้งนี้  ในชวงที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน อาทิ การเกิดอุทกภัยในปลายป 2554 ที่ผานมา สํานักงานสาขา
บางแหงที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไมสามารถเปดใหบริการได บริษัทหลักทรัพยฯ จึงได
ดําเนินการตามแผนสํารองฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ที่ไดกําหนดไว จึงทําใหยังคงสามารถใหบริการ
แกลูกคาไดอยางตอเนื่องแมมีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจตองหยุดชะงัก อีกทั้งมี
การทบทวนแผนสํารองฉุกเฉินทุกป 
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4.  ทรัพยสนิที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ทรัพยสนิถาวรหลัก ของบริษทัฯ  และบรษิทัหลกัทรัพยฯ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ  และบริษทัหลกัทรัพยฯ มีสินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
จํานวน  

152,381,479 บาท ดังนี ้
4.1.1 สินทรัพยถาวรของบรษิทัฯ   
               ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพยที่ใชในการประกอบธรุกิจจาํนวน 121,946 บาท ดังนี ้

 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

เครื่องตกแตง และอุปกรณ สํานักงาน เปนเจาของ 121,946 - ไมม ี- 

 
4.1.2 สินทรัพยถาวรของบรษิทัหลกัทรัพยฯ 
             ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพยที่ใชในการประกอบธรุกิจจาํนวน 152,259,533 บาท ดังนี ้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชี 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ตั้งอยูเลขที่ 154/14 - 16 ถนนพังงา         
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
83000 
 
ตั้งอยูเลขที่ 500/1-3 ถนนประสานไมตรี  
ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100 
 
ตั้งอยูเลขที่ 228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนาถ 

 
เปนเจาของ 

 
 

เปนเจาของ 
 
 

เปนเจาของ 
 

 
11,700,492 

 
 

9,620,827 
 
 

12,038,331 

 
- ไมม  ี- 

 
 

- ไมม  ี- 
 
 

- ไมม  ี- 

อาคาร 
ตั้งอยูเลขที่ 50/147 - 155 อาคารฮิลดไซดพลาซา
แอนดคอนโดเทล ช้ัน 4 ถนนหวยแกว  
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

 
เปนเจาของ 

 
2 

 
- ไมม  ี- 

สวนปรบัปรุงอาคาร เครื่องตกแตง และอุปกรณ 
สํานักงาน 

เปนเจาของ 117,119,080 - ไมม ี- 

ยานพาหนะ เปนเจาของ 18 - ไมมี - 

ยานพาหนะ - สัญญาเชาการเงิน  
                     

ผูครอบครอง 1,434,629 ระยะเวลาผอนชําระ
คงเหลือ 10 เดือน 
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ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

สวนปรบัปรุงอาคารระหวางกอสราง                    - 346,154 - ไมมี - 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําสัญญาเชาอาคาร  เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ

และสํานักงานสาขา ดังมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 

สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 
ระยะเวลาเชา
คงเหลอื 

ภาระผูกพัน 

เลขที่ 132 (อาคารสินธร 1) ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ชั้น 2    1 ป 1 เดือน          
ชั้น 3    1 ป 1 เดือน 
ชั้น 9    1 ป 1 เดือน 

- ช้ัน 2 ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด        
ถูกยึดเงินประกนั 5,088,000 บาท 
- ช้ัน 3  ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกนั 753,600 บาท 
- ช้ัน 9  ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกนั 1,954,800 บาท 

เลขที่ 1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพราว ช้ัน 11 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 1 ป 9 เดือน 
  ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 

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

2 เดือน  
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 

กําหนดถูกยึดเงินประกนั 330,786 บาท 

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

4 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 

กําหนดถกูยึดเงินประกนั 335,540บาท 

เลขที่ 1293 อาคารคารฟูร สาขาสําโรง ชั้น 2 หมู 4 ถนน
สุขุมวิท ตําบลเทพารกัษ อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

1 ป 10 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 

กําหนดถูกยึดเงินประกนั 218,820 บาท 

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

 2 ป 3 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 155,294.10บาท 

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

ปดทําการสาขา 
20 กันยายน 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 215,176.50บาท 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น19 หอง C  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 8 เดือน ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา 
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เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น14 หอง A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ปดทําการสาขา 
23 กุมภาพนัธ 2557 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา 

เลขที ่191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น12 หอง D  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ปดทําการสาขา 
28 กรกฎาคม 2557 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา 

เลขที ่ 999/9 อาคารสํานักงานดิ ออฟฟศเศส แอท เซน็ทรัล
เวิลด หองเลขที่ เอม็เอช 2807 ช้ัน 28  
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

ปดทําการสาขา 
15 พฤษภาคม 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบ 
กําหนดถูกยึดเงินประกัน 464,846.40 

บาท 
 

เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ ช้ัน 14 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

ปดทําการสาขา 
6 สิงหาคม 2557 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดจะตอง
ชําระคาเชาจนครบสัญญา และยึดเงิน

ประกนั 881,320.80 บาท 
เลขที่ 101/549 มบ.ชลลดาบางบัวทอง ถนนบางกรวยไทร
นอย ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี11110 

ปดทําการสาขา 
23 กุมภาพนัธ 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด 
ถูกยึดเงินประกนั 45,600 บาท 

 

เลขที่1093/73 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ชัน้ 14 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 9 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด 
ถูกยึดเงินประกัน 231,807.60 บาท 

 
เลขที่ 99, 99/9  หมูที ่2  ถนนแจงวัฒนะ  
ตําบลบางตลาด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี

11 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกนั 197,867.85 บาท 

เลขที่ 591/5 - 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

1 ป 7 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกัน 200,000 บาท 
 

เลขที่ 919/112 หมูที่ 10 ต. นครสวรรคตก อ.เมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 60000 

2 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 3/5 ถนนชายกวาน ตําบลเวยีง อําเภอเมอืงพะเยา 
จังหวัดพะเยา 56000 

5 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 2/9-10 อาคารนครพิงคคอนโดมิเนียม ช้ันที ่1 ถนน
ราชพฤกษ ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชยีงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50200 

8 เดือน 
 

- ไมมี – 
 

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

ปดทําการสาขา 
28 กรกฎาคม 2557 

 
- ไมมี – 
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เลขที่ 12/5 ถนนมุกดา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน 51000 8  เดือน 

 
- ไมมี – 

 
เลขที ่200 ศูนยการคาจุลดิศหาดใหญพลาซา ชั้น 4  
ถนนนิพทัธอุทิศ 3 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

2 ป 3 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 62, 64, 66, 68 ซอยวันดีโฆษิตกุลพร  
ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000  

7 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 59/5 - 7 ถนนหวยยอด ตําบลทบัเที่ยง  
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  

2 ป 4 เดือน 
ไมสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดจนกวา

จะหมดสัญญา 
เลขที ่467 ถนนไทรบุรี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 

2 ป 5 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 29 อาคารลีการเดนสพลาซา ชั้นที่ 6 หอง 607 ถนน
ประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 90110 

ปดทําการสาขา 
28 กุมภาพนัธ 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกัน  

- 675,000 บาท  
- 149,400 บาท 

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

10 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 7/8  ถนนศิรริัฐ  ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัด
สุรินทร 32000 

7 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 1036, 1036/1 - 4 ถนนวันลูกเสือ  
ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

2 ป 7 เดือน 
ไมสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดจนกวา
จะหมดสัญญา ถาบอกเลิกจะถูกยึดเงิน

ประกัน 70,000 บาท 
เลขที่ 232/6 อาคารอุดรโฟนเทค ช้ัน 2 ถนนอุดรดุษฎ ี 
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี41000 

11 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 238/8 โครงการโอโซนวิลเลจ หองเลขที ่I7-I9 ช้ัน2 ถ.
เทพารักษ ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000  โทรศัพท 
0-4333-4755 โทรสาร 0-4323-8322 

1 ป 2 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 166/1 - 2 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

1 ป 4 เดือน ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกัน 100,000 บาท 
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เลขที่ 1242/2 สํานักงานเดอะมอลลนครราชสีมา ช้ันที ่6 
หอง เอ 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ปดทําการสาขา 
28 กรกฎาคม 2557 

ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด
เงินประกนั 414,982.80 บาท 

เลขที่ 512/8 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 11 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 8/47 - 48 ถนนปลัดเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรรีัมย 31000 

 3 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 399 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไรสม อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบรุี 76000 

2 ป 6 เดือน - ไมมี - 

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

เลขที่ 321 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

กําลังดําเนินการตอ
สัญญา 3 เดือนแลว 

- ไมมี - 

เลขที่ 591/19 ถนนพหลโยธิน ตําบลปากเพรียว อําเภอ
เมือง จังหวัดสระบรุ ี18000 

2 ป 8 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 115 อาคารสตารพลาซา ชั้น 1 ซอยศูนยการคาสาย 
5  ถนนสุขุมวทิ ตําบลเชงิเนนิ อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 21000 

2 ป 5 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 3/222 หมู 6  ถนนเฉลิมพระเกียรติ   
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150 

2 ป 11 เดือน - ไมมี - 

เลขที่ 838/1ก-838/1ข ถนนชัยชนะ ตําบลบางปลาสรอย  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ที่อยูปจจบุนั) 

 
1 ป  

ถาบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใดๆ  หาก
พบวาทรัพยสินที่เชาไมเสียหาย ยนิยอมคนื
เงินประกัน 300,000 บาทถวน 

เลขที่ 99/49 - 50 ถนนทรงพล ตําบลบานโปง  
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 

3 เดือน ไมสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดกอนวันที ่
31 มนีาคม 2558 

ธนาคาร CIMB ไทย ชั้น 2 เลขที่ 16 ถนนศรีโสธรตัดใหม  
ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

8 เดือน 
 

- ไมมี – 
 

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ   เลขที ่57  หองเลขที่ 
1607บี-1608 ชั้น 16 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน 

 8 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกัน 715,875 บาท  
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จังหวัดกรุงเทพฯ 10330  

อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  เลขที ่195 หองเลขที่ 1406 ช้ัน 14 
ทาวเวอร 3 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพฯ 10120 

10 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกนั 358,551.90 บาท  
 

อาคารมนูญผล 1 เลขที่ 2884 ชั้น 6  ถนนเพชรบรุีตัดใหม 
แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 

1 ป 8 เดือน 
ถาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดถูกยึด

เงินประกัน 154,200 บาท  
 

 
4.2  ทรัพยสนิที่ไมมตีัวตนของ บริษทัฯ   และบรษิทัหลกัทรพัยฯ 
        วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ  และบริษทัหลักทรัพยฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 98,225,958 บาท 
ดังนี้ 
 
       4.2.1  สินทรพัยไมมีตวัตนของบริษทัฯ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไมมีสินทรัพยไมมีตัวตน 
 
         4.2.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษทัยอย 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัหลักทรัพยฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 
98,225,958 บาทดังนี ้

ประเภท ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี (บาท) 

คาธรรมเนียมการใชระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา - 4 

โปรแกรมคอมพิวเตอร - 76,045,784 

ใบอนุญาตหลักทรัพย - 2,657,500 

คาสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 15,945,000 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง - 3,577,670 
 
นโยบายการลงทนุในบริษทัยอยและบรษิทัรวม 

บริษัทฯ  มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยซึ่งมีศักยภาพที่
สามารถเก้ือหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ  ที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และมีความเส่ียงที่ยอมรับได พรอมทั้งที่มีโอกาสในการเติบโต โดยบริษัทฯ  จะพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ 
คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของบริษัทฯ  และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยบริษัทฯ  จะควบคุมดูแลบริษัท
ยอยดวยการสงกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเขาไปเปนตัวแทนของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุน และบริษัท
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ฯ  ควรมีสิทธิคัดคาน (Veto Right) ในเรื่องที่สําคัญๆ  ที่จะดําเนินการโดยบริษัทยอยนั้นๆ  โดยการลงทุนใน
บริษัทดังกลาวจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  กอน และในกรณีที่เปนการเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกดวย 
นโยบายการระงับรับรูรายได  

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งบริษัท
หลักทรัพยฯ จะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง 

กรณีดังตอไปนี ้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย 
1. ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี ้
2. ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนและดอกเบี้ย

ต้ังแตสามเดือนขึ้นไป 
3. ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนทีบ่ริษัทฯ  จะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
4. ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา 
5. ลูกหนี้อ่ืนที่คางชําระดอกเบี้ยต้ังแตสามเดือนขึ้นไป 

 
นโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี ้
                บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายในการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละราย
และลูกหนี้โดยรวม ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักประกันที่
ใชคํ้าประกนั บริษัทหลักทรัพยฯ ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ หรือ
มีโอกาสที่ลูกหนี้จะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน   ทั้งนี้  ยังไดปฏิบัติการจัดช้ันหนี้ตามหลกัเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที ่15 กุมภาพันธ 2544 เรื่องการจัดทําบัญชีสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท
หลักทรัพย ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1. มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมายถึง 
1.1 มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และได

ดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 
1.2 มูลหนี้สวนที่บริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําสัญญาปลดหนี้ให 

2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึงมูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหนี้ ซึ่งเขา
ลักษณะดังนี ้
2.1 ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อื่นที่มีมูลคาหลักประกันต่ํากวามูล

หนี้ 
2.2 ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย

ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
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2.3 ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ จะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 

3. มูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึงมูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหนี้ ที่
เขาลักษณะตามขอ 2 

 บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายในการตัดจําหนายมูลหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการดังกลาว 
และจะตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ มีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 355.83 ลานบาท 
 
 
 
นโยบายการตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาและการดอยคาของเงินลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาและการดอยคาของเงินลงทุนโดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี ้
             เงินลงทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไว เพื่อคา แสดงในมูลคายุติธรรม บริษัท
หลักทรัพยฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงจากการวัดมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ต้ังใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัด
จําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้
จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว 
เพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงจาก
การวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาว แสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในสวนของเจาของ ยกเวนขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะตองรับรูผลกําไรหรือ
ขาดทุนที่เคยบันทึกในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในสวนของเจาของโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง 

เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทนุสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี) 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทํา
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนในกองทุนปดคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อ
ลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย 

บริษัทหลักทรัพยฯ บันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อ
ราคาตามบัญชีสูงกวาราคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
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5.  โครงการในอนาคต 

หลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ  เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เปนที่เรียบรอย
แลวบริษัทฯ  มีโครงการในอนาคตดังตอไปนี ้

1. การใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 
2. การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  ใหแกกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ  และบริษัทยอยตามโครงการ CGH-ESOP 1 
3. การโอนสายงานลงทุน และรับโอนบุคลากรของสายงานลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปเปน

หนวยงานของบริษัทฯ  และ 
4. การซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ถืออยูในบรษิัทหลักทรพัยจดัการกองทนุ 

เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) (“MFC”) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทหลักทรัพยฯ 
โดยรายละเอียดของแตละโครงการมีดังนี้ 

 
1. การใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 

 เพื่อเปนการจูงใจและเปนการตอบแทนแกผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ในการปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการในครั้งนี้ผูถือหุนที่ทําการแลกหุนตามแผนการปรับโครงสรางจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูในบริษัทโฮลด้ิงสในอัตราสวน 3 หุน
สามัญของบริษัทฯ  ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา ซึ่งเศษที่หารไมลงตัวจะปดทิ้ง โดยอัตราการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  ได 1 หุน โดยรายละเอียดเบื้องตนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  มีดังนี้ 

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

ไดแลวทั้งหมดของบรษิทัฯ กรณีมีผูถือหุนของบรษิทั
หลักทรัพยฯ ทุกรายมาเสนอขายหุนสามัญของบรษิทั
หลักทรัพยฯ ใหแกบริษทัฯ  (2,589,743,484 หุน) 

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

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

ราคาการใชสิทธ ิ : ราคาการใชสิทธิตอหุนเทากับ 1.80 บาท 
ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของ

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

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัทฯ  จะย่ืนคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ 

: บริษัทฯ  จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้เขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
 นอกจากนีท้ี่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ไดมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ  ที่เก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ  ที่จําเปนและสมควร อันเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน  ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืนๆ  ที่
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เกี่ยวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย 

 
2. การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาตามโครงการ CGH-ESOP 1 
หลังการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการสําเร็จแลว บริษัทฯ  จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทยอย หลังบริษัทหลักทรัพยฯ ไดยกเลิกโครงการ ESOP 
ครั้งที่ 2 ตามแผนปรับโครงสรางของ บริษัทหลักทรัพยฯ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ทั้งนี้  ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ  
จะทําการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  ใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนกังาน 
และที่ปรึกษาของบริษัทฯ  และบริษัทยอยตามโครงการ CGH-ESOP 1 ซ่ึงมีรายละเอียด ขอกําหนด และเงื่อนไข
ของโครงการแตกตางจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ในบางเรื่อง  เชน  การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิตอหุน 
และการเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรร เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการ   เปนตน  อยางไรก็ตามไมมีผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทยอย คนใดที่จะไดรับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดโดยการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวจะตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายหลังการปรับโครงสรางแลวเสร็จ  ทั้งนี้ ราง
ของรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายหลังการปรับโครงสราง
แลวเสร็จ สามารถสรุปไดดังนี ้

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

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

วิธีการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือ ที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ   ซ่ึงมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่
ปรึกษาของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทยอย ณ วันจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิในแตละครั้ง  ทั้งนี้  ภายใตกฎเกณฑที่กําหนดไวตาม
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ โดยไมผานผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพย ดังนี้ 
(1)  จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 200,000,000 หนวย
ใหแกกรรมการของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทยอย 
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(2) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 368,427,000 หนวย
ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทยอย 
(3) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 31,573,000 หนวย  เพื่อ
รองรับสําหรับการจัดสรรใหแกกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทยอยในอนาคต 
 ทั้งนี้  มอบหมายใหคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
เปนผูพิจารณาจัดสรร (โดยขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน) โดยตองดําเนินการจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 
1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวและจํานวนที่จัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัท
ยอยของแตละรายตองไมเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้ งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ในการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  (ไมว าจะ เปนการจัดสรรเมื่อใด)  ภายใน
ระยะเวลา 1 ปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุใบสําคัญแสดงสิทธิจะเทากับอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังเหลืออยูตามโครงการ CGH-ESOP1 

อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุนเวนแตกรณีมีการ
ปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดใน
ขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาการใชสิทธ ิ : ราคาการใชสิทธิตอหุนเทากับ 1.80 บาท 
วันออกและวันเสนอขาย : บริษัทฯ  จะตองเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปนับแตวันที่

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท อนุมัติใหบริษัทฯ  ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตอไป 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  ได
ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรจากบริษัทฯ  ตอเมื่อครบระยะเวลา 6 
(หก) เดือนนับจากวันทีบ่ริษัทฯ  ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว โดยกําหนดการใชสิทธิทุก 6 (หก) เดือน ระหวางเวลา 
9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม และ
เดือนกันยายน  ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิท ธินับแต วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (โดยคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารจะเปนผูกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรก) ยกเวนการแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิ
ภายในเวลา 15 วันทําการกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งวันกําหนดใช
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สิทธิวันใชสิทธิวันสุดทายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบกําหนด 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดใช
สิทธิครั้งสุดทาย”) ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับ
วันหยุดของบริษัทฯ  ใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว
เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว 
 ทั้งนี้  คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารอาจกําหนดให
ระยะเวลาการใชสิทธิภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิส้ินสุดกอนครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิได ในกรณีที่มีเหตุการณบาง
ประการเกิดขึ้น อาท ิการพนสภาพการจาง   เปนตน  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัทฯ  ไมมีความประสงคจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตจะนําหุนสามัญจากการใช
สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ตลาดรองของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิด
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ  จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 หมายเหต ุ: เน่ืองจากโครงการ CGH-ESOP 1 มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในบางเร่ือง  เชน   ราคาการใชสิทธิตอ
หุน และรายชื่อคณะกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการจัดสรร ทําใหมีรายละเอียดแตกตางจากโครงการ 
ESOP คร้ังท่ี 2 ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ดังน้ัน 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายหลังการปรับ
โครงสรางแลวเสร็จ 

 
3. การโอนสายงานลงทุน และรับโอนบุคลากรของสายงานลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปเปน

หนวยงานของบริษัทฯ  
       หลังจากปรับโครงสรางเปนผลสําเร็จ หุนสามัญของบริษัทฯ   ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว

บริษัทหลักทรัพยฯ จะโอนสายงานลงทุนใหแกบริษัทฯ   เพื่อปองกันและจํากัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกตาง
กันระหวางธุรกิจการเปนตัวแทน  (Agency Business) กับธุรกิจลงทุนดวยเงินทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ 
(Principal Business) เนื่องจากธุรกิจการเปนตัวแทน (Agency Business) เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุน เพื่อการ
ใหบริการลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ ซึ่งมีหนวยงานกํากับดูแลเปนผูกําหนดมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
วาบริษัทหลักทรัพยฯ จะสามารถทําหนาที่การเปนตัวกลางไดอยางเหมาะสม ความเสี่ยงทางการเงินในการทํา
ธุรกิจการเปนตัวแทนมีคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ลงทุนดวยเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ เอง 
หากบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการประเมินคุณภาพของลูกคาอยางรัดกุม โดย
ทรัพยากรหลักในการทําธุรกิจอยูที่บุคลากรที่ตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตลอดจนการบริการที่ตรงกับ
ความตองการของลูกคา ในขณะที่ธุรกิจลงทุน (Principal Business) เปนการใชเงินทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ 
เอง เพื่อลงทุน ซึ่งอาจมีความผันผวนเรื่องผลตอบแทน อันอาจเปนผลมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการที่บริษัทหลักทรัพยฯ เขาไปลงทุน จึงเปนธุรกิจที่มีความเส่ียงสูงกวาธุรกิจการเปนตัวแทนมาก 

การแยกธุรกิจลงทุนและธุรกิจการเปนตัวแทนออกจากกัน เปนการแบงแยกความเส่ียงทางการเงินของ
สองธุรกิจออกจากกัน  นอกจากนี้ การแบงแยกการรายงานฐานะการเงินที่แยกจากกันโดยชัดเจนจะสงผลใหผู
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ถือหุนของทั้งสองบริษัทและบุคคลภายนอกสามารถวิเคราะห ติดตาม วัดผลฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทได
อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ทั้งนี้  สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาซึ่งรวมถึงการเปนผูดูแลสภาพคลอง (Market 
Maker) จะยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ หลังจากการปรับโครงสรางธุรกิจแลว 
เนื่องจากมีลักษณะของธุรกรรมบางประการที่ตองพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตาม 
แผนปรับโครงสรางไดระบุวาโครงสรางนี้อาจมีการปรับเปล่ียนในอนาคตตามความเหมาะสมยกเวนสวนงานที่
ตองพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซ่ึงจะยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรพัยฯ 
ภายหลังการปรับโครงสรางธุรกิจครั้งนี้ 

สําหรับการโอนสายงานลงทุนนั้น บริษัทหลักทรัพยฯ จะไมโอนหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงาน
ลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่ถืออยูเดิมกอนการปรับโครงสรางไปที่บริษัทฯ  โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะทยอย
จําหนายหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุนออกไป หรือถือไวที่บริษัทหลักทรัพยฯ จนกวาจะครบ
กําหนดอายุของหลักทรัพยนั้นๆ  ตามความเหมาะสม 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการของบริษัทฯ  จะเปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข ขอบเขตและชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการรบัโอนสายงานลงทุนและรับโอนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการดาํเนนิธุรกิจลงทนุไปเปนหนวยงานของบรษิทัฯ  
ตอไป 

        บริษัทฯ  ไดกําหนดนโยบายการลงทุนของสายงานลงทุนของบริษัทฯ  ไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักเกณฑการลงทุน 

1 การจัดสรรเงินลงทุน 
1.1.  ลงทุนไดไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยจัดสรรวงเงนิตามประเภท

ของการลงทุนทั้งในบัญชี เพื่อคา (Trading portfolio) และบัญชี เพื่อการลงทุน (Investment 
portfolio)โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบัญชี เพื่อคาที่รอยละ 40 ถึงรอยละ 60 และมีสัดสวน
เงินลงทุนในบัญช ีเพื่อการลงทุนที่รอยละ 40 ถึงรอยละ 60 

1.2.    เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน กําหนดใหการลงทุนสําหรับบัญช ีเพื่อการ
ลงทุนประเภทการลงทุนช่ัวคราว (Short term investment portfolio) และการลงทุนระยะ
ยาว (Long term investment portfolio) คณะกรรมการการลงทุนเปนผูมีอํานาจจัดสรร 
วงเงินลงทุนในการลงทุนประเภทตางๆ  ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ อยูภายใตวงเงินที่ไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

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

ซื้อขายหลักทรัพย  เพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในชวง
ระยะเวลาส้ันๆ  

2.2. บัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อ
ขายที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพย โดยแบงเปน 
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- การลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูป
ของเงินปนผลหรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการนั้น โดยคาดวาจะทํา
การลงทุนในระยะเวลาเกินกวา 1 ปขึ้นไป 

- การลงทุนชั่วคราว (Short term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูป
ของสวนตางราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยตามสภาวะ
ของตลาดทุนเปนหลัก โดยมิไดมีวัตถุประสงค เพื่อคา และอาจขาย เพื่อเสริม
สภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง โดยคาดวาจะทําการลงทุนใน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

2.3. บัญชีหลักทรัพยทั่วไป สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่มิไดซ้ือขายที่ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย
โดยหลักทรัพยในสวนนี ้หมายถึง หลักทรัพยตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และรวมถึงหลักทรัพย ตราสารอนุพันธ และการลงทุนอื่น
ใดที่คณะกรรมการลงทุนอนุญาตใหลงทุนได 

3 การจํากัดผลขาดทุน 
กําหนดใหมีการบริหารสภาพคลองควบคูกับการจํากัดผลขาดทุน โดยใหขายหรือลดการลงทุนใน

หลักทรัพยใดๆ  เมื่อราคาและ/หรือสภาพคลองของหลักทรัพยนั้นมีแนวโนมลดลง โดยใหฝายบริหาร
การลงทุนดําเนินการ เพื่อจํากัดผลขาดทุน และหากในกรณีที่มิไดดําเนินการดังกลาวจนเมื่อราคา
หลักทรัพยลดลงรอยละ 5 ถึงรอยละ 30 ของราคาทุนของหลักทรัพยนั้นๆ  (แลวแตกรณีขึ้นอยูกับ
ประเภทการลงทุน) ใหทําการพิจารณาดําเนินการขายหลกัทรัพย หากไมมีการขายหลักทรัพยนัน้ ใหนาํ
เหตุผลช้ีแจงตอคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาตอไปโดยไมชักชา 
4 อ่ืนๆ  

4.1. หลักทรัพยที่อยูในบัญชีหลักทรัพยทั่วไป ที่ไดเขาทําการซ้ือขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยแลว
ใหมีมติคณะกรรมการการลงทุน เพื่อโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อคา หรือบัญชี
หลักทรัพย เพื่อลงทุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนหลักทรัพย หรือตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

4.2. หลักทรัพยที่ซ้ือและคงเหลืออยูในบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุนชั่วคราว เปนระยะเวลานาน
เกินกวา 1 ป ใหคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนยายไปยังบัญชี
หลักทรัพย เพื่อการลงทุน โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

4.3. ติดตามและดําเนินการตามสิทธิตางๆ  ที่เกิดจากหลักทรัพยที่อยูในบัญชีของบริษัทฯ  
4.4. จัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย อยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม 
 

4.  การซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยฯ ใน MFC 
บริษัทฯ  มีแผนในอนาคตในการซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ ถืออยูใน MFC 

ซึ่งปจจุบัน MFC มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 120 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 120 ลานหุน 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดย บริษัทหลักทรัพยฯ ถือหุนใน MFC จํานวน 29,903,500 หุน หรือคิดเปน
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สัดสวนการถือหุนที่รอยละ 24.92 ของทุนที่ออกและชําระแลว จึงทําให MFC มีสถานะเปนบริษัทรวมของบริษัท
หลักทรัพยฯ โดย MFC ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท “กิจการจัดการลงทุน”เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2518 โดย MFC ดําเนินธุรกิจรวม 
4 ประเภท คือ 

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

 ทั้งนี้  การซื้อเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ ใน MFC ดังกลาว  เพื่อเปนการปรับโครงสรางธุรกิจกลุม
บริษัทใหมีความชัดเจน และงายตอการบริหารจัดการในการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ   จะเปนผูพิจารณากําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการเขาซื้อเงินลงทุนของบริษัท
หลักทรัพยฯ ใน MFC ดังกลาวตอไป 

นอกจากโครงการดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ  ยังอยูในระหวางการศึกษาโครงการตางๆ   เชน   การ
จัดตั้งบริษัทยอย เพื่อดําเนินธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  จะเปนผูพิจารณากําหนด
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการดังกลาวตอไป ซึ่งบริษัทฯ  อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดใน
รายละเอียดตางๆ  โดยคํานึงถึงการเติบโตของธุรกิจในสายงานวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ สภาวะทาง
เศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ  
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6.  ขอพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ  เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที ่15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดาน
ลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ  ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่
กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อยางมีนัยสําคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไมมีขอพพิาททางกฎหมายที่อาจมผีลกระทบดานลบตอ
สินทรัพยของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมาย
ที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของ บริษัทหลักทรัพยฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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7.  ขอมูลสําคัญอื่น 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

 ช่ือบริษทั : บรษิทั คนัทรี ่กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
 สถานที่ต้ัง : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธรุกิจ : ธุรกิจการถอืหุนในบริษทัอ่ืน (Holdings Company) 
 เลขทะเบียนบริษทั : 0107557000187 
 โทรศัพท : 0-2256-7999 
 โทรสาร : 0-2256-7888 
 Homepage : http://www.cgholdings.co.th 
 ทนุจดทะเบียน : 4,053,001,312 บาท  
 ทนุชําระแลว : 2,566,229,121 บาท 
 แบงออกเปน : หุนสามัญ  2,566,229,121  หุนมลูคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ  ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป (ภายหลังการทําคําเสนอซื้อในครั้งนี)้ 

 ช่ือบริษทั : บรษิทัหลกัทรัพย คนัทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 
 สถานที่ต้ัง : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธรุกิจ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบธุรกิจโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท  ก จาก
กระทรวงการคลัง ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหประกอบธุรกิจประเภท
ตางๆ  ตามใบอนุญาต ไดแก  
1.  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
2.  การคาหลักทรัพย 
3.  การจัดจําหนายหลักทรพัย 
4.  การเปนทีป่รึกษาการลงทนุ 
5.  การจัดการกองทุนรวม 
6.  การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
7.  กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
8.  การจัดการเงินรวมลงทนุ 
 นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ ยังไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยให
ประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา และไดรับความ
เห็นชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอีกดวย 

 เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000572 

http://www.cgholdings.co.th
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 โทรศัพท  0-2205-7000 
 โทรสาร  0-2205-7171 
 Homepage  www.cgsec.co.th 
 ทนุจดทะเบียน : 2,589,743,484 บาท 
 ทนุชําระแลว : 2,589,743,484 บาท   
 แบงออกเปน : หุนสามัญ 2,589,743,484 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

บุคคลอางอิงอื่น ๆ  

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

 ผูแทนผูถือหุนกู : ไมม ี
 ผูสอบบัญชี : นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชรีบัอนญุาต เลขทะเบียน 4301         

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

 ทีป่รึกษากฎหมาย : บรษิทั วีระวงศ ชนิวัฒนและเพยีงพนอ จํากัด 
540 อาคารเมอคิวรี่ทาวเวอร ชัน้ 22 ถนนเพลนิจติ 
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-264-8000 
โทรสาร 02-657-2222 

 ทีป่รึกษาหรือผูจัดการ
ภายใตสัญญาการจัดการ 

: ไมม ี

 

 

http://www.cgsec.co.th


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่2 
 

 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ขอมูลหลักทรพัยและผูถอืหุน 

8.1   จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
8.1.1  บริษัทฯ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ  มทีนุจดทะเบียนจํานวน 4,053,001,312 บาท แบงเปนหุนสามญัจาํนวน  
4,503,001,312 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทนุชาํระแลวจํานวน 10,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทัฯ  ครั้งที่ 1/2557 วันที ่12 มิถนุายน 2557 ไดอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ  จํานวนไมเกิน 4,052,991,312 หุน ไวดังนี ้

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จํานวนไมเกิน 2,589,743,484 หุน  เพื่อชําระคาหุนใหแกผูถือหุนของ บริษัท
หลักทรัพยฯ ในอัตราสวน 1 หุนใหมของบรษิัทฯ  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทตอ 1 หุนของ บริษัทหลักทรัพยฯ 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทโดยไมมีการชําระราคาเปนเงินสด  ทั้งนี้ เปนไปตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ
ภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการ
จัดการ 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนของบริษัทฯ  ที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ  และบริษัทยอยตามโครงการ CGH-ESOP 1 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จํานวนไมเกิน 863,247,828 หุนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิของผูถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ  ที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

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

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทุนชําระแลวทั้งจํานวน  
8.2  ผูถือหุน 
8.2.1     บริษัทฯ  

โครงสรางผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 
หลังการเสนอขายหุน/ปรับโครงสราง ลําดับท่ี ช่ือ 

จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว 
1 นายสดาวุธ เตชะอุบล 286,045,153 11.147 
2 นายพิจิตต วิริยะเมตตากุล 185,400,000 7.225 
3 นายสําเริง มนูญผล 158,636,811 6.182 
4 นายทอมม่ี เตชะอุบล 101,318,232 3.948 
5 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 90,000,000 3.507 
6 นายเบน เตชะอุบล 87,367,777 3.405 
7 นายฤทธ์ิ ค้ิวคชา 70,613,383 2.752 
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 69,024,792 2.690 
9 บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 68,784,700 2.680 
10 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม 60,000,000 2.338 



 
8.2.2      บริษัทหลักทรัพย  

               ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 
หลังการเสนอขายหุน/ปรับโครงสราง ลําดับที ่ ชื่อ 

จํานวนหุน รอยละ 
1 บรษิทั คนัทรี ่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 2,566,219,121 99.092 
2 บรษิทัเงนิทนุหลักทรัพย ไทยฟูจิ จํากัด 3,988,351 0.154 
3 นายสมชัย มิ่งมัน่คง 1,580,087 0.061 
4 น.ส. เพ็ญประภา จนัทรเทพ 1,015,178 0.039 
5 น.ส. อําพัน เตชะรัตนไชย 903,980 0.035 
6 Mr. Pai, Wen-Cheng 837,790 0.032 
7 นายวรพงษ ใจมงคลประเสริฐ 642,553 0.025 
8 น.ส. พทุธา แพนลา 642,553 0.025 
9 Mr. Lin, Wen-Ye 494,271 0.019 

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

 
 
8.3  การออกหลักทรัพยอื่น 
บริษัทฯ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  ไมมีการออกหลักทรัพยอ่ืน 
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ  มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ใหแกผูถือหุนของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ ที่ตอบรับคําเสนอซื้อแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ รวมถึงที่จะใหแกและกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน และที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังที่ระบุไวใน หัวขอโครงการในอนาคต 
 
บริษัทหลักทรัพยฯ  

– ไมม  ี– 
 
8.4  นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ   

ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลประจําป
ใหแกผูถือหุนในแตละปในอัตราที่ไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปแลว 

 
 
 
 
 



บรษิทัหลกัทรัพยฯ  
ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยฯ พิจารณา

จายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในแตละปในอัตราที่ไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประจําปแลว 
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9.  โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557    
บริษัทฯ     

 

 

หมายเหตุ : *ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลทําหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบและกํากับดูแลใหแกฝายบริหาร เพื่อทราบเทาน้ัน โดยมิไดอยูภายใตสายบังคับบัญชาท่ีข้ึนตรงตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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บริษัทหลักทรัพยฯ  
โครงสรางองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557    

 

หมายเหตุ : *   หลังจากท่ีหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งสเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวบริษัทหลักทรัพยฯ จะโอนสายงานลงทุนใหแกบริษัทโฮลดิ้งส ยกเวนสวนงานท่ีตองพ่ึงพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซ่ึงจะยังคง
อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางธุรกิจครั้งน้ี โดยคาดวาจะโอนในป 2558 อน่ึง ในการโอนสายงานลงทุนดังกลาว จะไมมีการโอนหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ท่ีถืออยูเดิมกอนการปรับโครงสรางไปท่ีบริษัทฯ  โดยจะทยอยจําหนายหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุนออกไป หรือถือไวท่ีบริษัทหลักทรัพยฯ จนกวาจะครบกําหนดอายุของหลักทรัพย
น้ันๆ  ตามความเหมาะสม
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9.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทฯ  

1) คณะกรรมการบรษิัท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการ 9 ทานดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นาย สดาวุธ  เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษทั 
2. นาย สุรพล  ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ 
3. นาย ทอมมี ่ เตชะอบุล กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
4. นาย สมคาด สืบตระกูล กรรมการ 
5. นาย เดช  นําศิริกุล1 กรรมการอิสระ 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ  ช่ืนภักดี กรรมการอิสระ 
7. นาย นิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร1 กรรมการอิสระ 
8. นาย ปตินนัท  มติธนวิรุฬห1,2 กรรมการอิสระ 
9. นางสาว ณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ1,2 กรรมการ 
หมายเหตุ :     1. กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเขามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2557 
                    2. กรรมการที่กําลังจะเขารับการอมรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 115/2557 ในวันที่   
                        29 ตุลาคม 2557 
โดยมีนางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒ ิดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายสดาวุธ เตชะอุบล ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  หรือนายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
 และนายทอมมี ่เตชะอุบล ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษทัฯ  

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตเพียงในไตรมาสที่ 2  
ของป 2557 เทานั้น 

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. นาย สดาวุธ  เตชะอุบล - 8/9 
2. นาย สุรพล  ขวัญใจธัญญา - 9/9 
3. นาย ทอมมี ่ เตชะอบุล - 9/9 
4. นาย สมคาด  สืบตระกูล - 9/9 
5. นาย เดช  นําศิริกุล* - 8/8 
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จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

6. พล.ต.ท. วีรพงษ  ช่ืนภักดี - 7/9 
7. นาย นิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร * - 8/8 
8. นาย ปตินนัท  มติธนวิรุฬห * - 7/8 
9. นางสาว ณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ * - 8/8 
หมายเหตุ : *กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเขามาภายหลังตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. นาย นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นาย ปตินนัท มติธนวิรุฬห กรรมการตรวจสอบ 
3. พล.ต.ท. วีรพงษ ช่ืนภกัดี กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยนาย ปตินันท  มติธนวิรุฬห เปนผูมีความรูและประสบการณทางบัญชีและการเงิน โดยมีวุฒิการศึกษา 

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

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2557 จึงมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง  และ
จํานวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. นาย นิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร - 3/3 
2. นาย ปตินนัท  มติธนวิรุฬห - 3/3 
3. พล.ต.ต. วีรพงษ  ช่ืนภกัดี - 3/3 
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3)    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. นาย สุรพล  ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการ 
2. นาย นิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการ 
3. นาย สมคาด  สืบตระกูล กรรมการ 

               
  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัทฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที1่5 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  คาตอบแทนในป 2556 ป 2557 แตอยางใด  

 
4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี ้
ชื่อ ตําแหนง 

1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการ 
2. นาย สมคาด   สืบตระกูล กรรมการ 
3. น.ส. ดวงธิดา พนัธเกษมสุข กรรมการ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        บริษัทฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที1่5 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในป  

      2556 และป 2557 แตอยางใด 
 

5)  คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. พล.ต.ท . วีรพงษ ช่ืนภักดี ประธานกรรมการ 
2. นาย เดช  นําศิริกุล กรรมการ 
3. นาย ไพรยง  ธรีะเสถียร กรรมการ 

 
  การประชุมคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
       บริษัทฯ   ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที่15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในป 2556 และป 2557 แตอยางใด 
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6)  คณะกรรมการลงทุน 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการลงทนุประกอบดวยกรรมการ  3 ทานดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมคาด สืบตระกูล ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ 
3. นายทอมมี ่เตชะอบุล กรรมการ 

 
การประชุมคณะกรรมการลงทุน 
     บริษัทฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที1่5 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการประชุมคณะกรรมการลงทุนในป 2556 และป 
2557 แตอยางใด 
 

            บรษิทัหลกัทรพัยฯ 
1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบดวยกรรมการ 15 ทานดังนี้ 
ชื่อ ตําแหนง 

1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ1 ประธานกรรมการบริษทั 
2. นาย เดช นําศิริกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ 
5. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย2 กรรมการอิสระ 
6. นาย สดาวุธ เตชะอุบล1 กรรมการ 
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา1 กรรมการ 
8. นาย ฮองไซ ซิม1, 2 กรรมการ 
9. นาย ฤทธิ ์ค้ิวคชา1 กรรมการ 
10. นาย สมคาด สืบตระกูล1 กรรมการ 
11. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนกุล1 กรรมการ 
12. พล.ต.ต. วีรพงษ ช่ืนภกัดี กรรมการอิสระ 
13. นาย นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการอิสระ 
14. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล1 กรรมการ 
15. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ1 กรรมการ 
หมายเหตุ : 1.   ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ  ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลัง
การปรับโครงสราง  เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  และการทํารายงานตางๆ   ใหถูกตองตามขอบังคับ
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ของบริษัทฯ  กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ  ทั้งนี้  คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ 
ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ  คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวมกรรมการอิสระ) 
ซึ่งจะไมนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสราง อยางไรก็ดี สัดสวนของ
กรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต แตจะไมนอยไปกวาสัดสวน
การถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทหลักทรัพยฯ 

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

โดยมีนางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒ ิดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 
 
กรรมการผูมอีํานาจลงนามผูกพนับรษิทั 

ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ ประธานกรรมการ หรือ นายสดาวุธ  เตชะอุบล ประธานกรรมการ  
บริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัทหลักทรัพยฯ หรือนายสุรพล  ขวัญใจธัญญา นางสาวสุดธดิา  
จิระพัฒนสกุล และ นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
หลักทรัพยฯ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรพัยฯ และจํานวน 
ครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ1 12/12 10/12 
2. นาย เดช นําศิริกุล 12/12 12/12 
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช 12/12 11/12 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 12/12 12/12 
5. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 11/12 11/12 
6. นาย สดาวุธ เตชะอุบล1 12/12 11/12 
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา1 12/12 12/12 
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ2 7/10 - 
9. นาย ฮองไซ ซิม1 9/12 12/12 
10. นาย ฤทธิ ์ค้ิวคชา4 5/12 0/12 
11. นาย สมคาด สืบตระกูล1 12/12 12/12 
12. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนกุล1 11/12 12/12 
13. พล.ต.ท. วีรพงษ ช่ืนภกัดี 8/12 10/12 
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จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

14. นาย นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร 11/12 12/12 
15. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล1 11/12 10/12 
16. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ1,3 2/2 11/12 

 หมายเหตุ:1.     ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซึ่งปจจุบนัดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ  ในการควบคุมดูแลบรษิทัหลักทรัพยฯ ภายหลัง
การปรับโครงสราง เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบรษิทัฯ  และการทาํรายงานตางๆ ใหถูกตองตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ กฎหมายประกาศและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปน
ตัวแทนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบรษิทัหลักทรัพยฯ (ไมรวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะ
ไมนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางอยางไรก็ดีสัดสวนของกรรมการ
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษทัฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตแตจะไมนอยไปกวาสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ  ใน บริษทัหลักทรพัยฯ 

                 2.   ไดลาออกจากการเปนกรรมการบรษิทัของบริษทัหลักทรัพยฯ มีผลเมือ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
                 3.   ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 
     ดร .ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ไดลาออกโดยใหมผีลนบัแตวันที่ 1 พฤศจกิายน 2556 
                 4.   ไดลาออกจากการเปนกรรมการบรษิทัของบริษทัหลักทรัพยฯ มีผลเมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2557 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นาย เดช นําศิริกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยนาย เดช นําศิริกุล เปนผูมีความรูและประสบการณทางบัญชีและการเงินโดยดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบใหแกบริษัทหลักทรัพยฯ มาต้ังแตป 2549 
 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในป 2556 และ ป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งที่กรรมการ 

ตรวจสอบ 12 ครั้ง แตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้
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จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 12/12 11/12 
2. นาย เดช  นําศิรกุิล 12/12 12/12 
3. นาย ชาญ  ตุลยาพิศิษฐชัย 12/12 12/12 

 
3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรหิารประกอบดวย กรรมการ 4 ทาน ดังนี ้
ชื่อ ตําแหนง 

1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล* ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา* รองประธานกรรมการบรหิาร 
3. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนสกุล* กรรมการบรหิาร 
4. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ* กรรมการบรหิาร 
หมายเหตุ : *  ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับ
โครงสราง เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทํารายงานตางๆ  ใหถูกตองตามขอบังคับของบริษัทฯ  
กฎหมายประกาศและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของ
บริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวมกรรมการอิสระ) ซึ่งจะไมนอยกวา
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางอยางไรก็ดีสัดสวนของกรรมการของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตแตจะไมนอยไปกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  
ใน บริษัทหลักทรัพยฯ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
     ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งที่กรรมการบริหาร
แตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล1 14/14 13/13 
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา1 14/14 13/13 
3. ดร. ประสิทธิ์  ศรีสุวรรณ2 11/12 - 
4. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนสกุล1 4/4 13/13 
5. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ1 14/14 11/13 
หมายเหตุ:      1.ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 บุคคลทานดังกลาวซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนจากบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลัง
การปรับโครงสราง เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทํารายงานตางๆ  ใหถูกตองตามขอบังคับ
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ของบริษัทฯ  กฎหมายประกาศและหลักเกณฑอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ คํานวณสัดสวนของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่
เปนตัวแทนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยฯ (ไมรวมกรรมการอิสระ) 
ซึ่งจะไมนอยกวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางอยางไรก็ดีสัดสวนของ
กรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตแตจะไมนอยไปกวาสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทหลักทรัพยฯ 

2. ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
 

4) คณะอนุกรรมการสรรหา 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา 
2. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ 
3.   นาย ฮองไซ ซิม กรรมการ 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 
      ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และจํานวนครั้งที่กรรมการของ 

                       คณะอนุกรรมการสรรหาแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้
จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 

ป 2556 ป 2557 
1. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 1/1 2/2 
2.   พล.ต.อ. สมชายวาณิชเสนี 1/1 2/2 
3.   นาย ฮองไซ ซิม 1/1 2/2 

 
5) คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี ้
ชื่อ ตําแหนง 

1. นาย ชาญ  ตุลยาพิศิษฐชัย ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
2. พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสน ี กรรมการ 
3.    นาย ฮองไซ ซิม กรรมการ 
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                  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
      ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และจํานวนครั้ง
ที่กรรมการของคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

1. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 1/1 2/2 
2.   พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสน ี 1/1 2/2 
3.   นาย ฮองไซ ซิม 1/1 2/2 

 
6) คณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการ 4 ทานดังนี ้
ชื่อ ตําแหนง 

1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะอนุกรรมการดานกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2.  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ 
3.  นายไพรยง  ธีระเสถียร กรรมการ 
4.  น.ส.ดวงธิดา  พันธเกษมสุข กรรมการ 

 
 การประชุมคณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
ในป 2556 ป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจํานวนครั้งที่
กรรมการของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแตละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป2557 

1. พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสน ี 1/1 1/1 
2. นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 1/1 1/1 
3. นายไพรยง ธีระเสถียร 1/1 1/1 
4. น.ส.ดวงธิดาพันธเกษมสุข 1/1 1/1 
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7) คณะกรรมการลงทุน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการลงทนุประกอบดวยกรรมการ 5 ทานดังนี ้

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมคาด สืบตระกูล ประธานกรรมการลงทนุ 
2.   นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการลงทนุ 
3.   น.ส.ดวงธิดา พันธเกษมสุข* กรรมการ 
4.   น.ส.อริยา โฆษิตวงษา กรรมการ 
5.   น.ส.ณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทนุ 

                            หมายเหตุ :*ไดเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 
 
                  การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

     ในป 2556 และป 2557 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการลงทุน และจํานวนครั้งที่กรรมการลงทุนแต
ละทานเขารวมประชุมเปนดังตอไปนี ้

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชมุ ชื่อ 
ป 2556 ป 2557 

1. นายสมคาด สืบตระกูล 12/12 6/6 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 12/12 6/6 
3. น.ส.ดวงธิดา พันธเกษมสุข* 3/3 6/6 
4. น.ส.อริยา โฆษิตวงษา 12/12 6/6 
5. น.ส.ณัฐชรนิพร เจษฎาพิสิฐ 12/12 6/6 
หมายเหตุ:*ไดเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

 
บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดนโยบายการลงทุนของสายงานลงทุนไว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หลักเกณฑการลงทุน 

1. การจัดสรรเงินลงทุน 
1.1 ลงทุนไดไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสรรวงเงินตามประเภทของการลงทุน

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

1.2  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน กําหนดใหการลงทุนสําหรับบัญชี เพื่อการลงทุนประเภท
การลงทุนช่ัวคราว (Short term investment portfolio) และการลงทุนระยะยาว (Long term investment 
portfolio) คณะกรรมการการลงทุนเปนผูมีอํานาจจัดสรร วงเงินลงทุนในการลงทุนประเภทตางๆ  ตาม
ความเหมาะสม  ทั้งนี้ อยูภายใตวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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2. บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยแบงตามประเภทการลงทุน ดังนี้ 
2.1 บัญชีหลักทรัพย เพื่อคา (Trading portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ ซ้ือขายที่ศูนยซ้ือขาย

หลักทรัพย  เพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในชวงระยะเวลาส้ันๆ  
2.2 บัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน (Investment portfolio) สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ซ้ือขายที่ศูนยซ้ือ

ขายหลักทรัพย โดยแบงเปน 
-   การลงทุนระยะยาว (Long term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล

หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการนั้น โดยคาดวาจะทําการลงทุนในระยะเวลาเกินกวา 
1 ปขึ้นไป 

-   การลงทุนช่ัวคราว (Short term investment portfolio) มุงหวังผลตอบแทนในรูปของสวนตาง
ราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยตามสภาวะของตลาดทุนเปนหลัก โดย
มิไดมี วัตถุประสงค เพื่อคา และอาจขาย เพื่อ เสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปล่ียนแปลง โดยคาดวาจะทําการลงทุนในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

2.3 บัญชีหลักทรพัยทั่วไป สําหรบัการลงทุนในหลักทรัพยที่มิไดซ้ือขายที่ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย โดยหลักทรพัย
ในสวนนี้ หมายถึง หลักทรัพยตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และรวมถึงหลักทรัพย ตราสารอนุพันธ และตราสารทางการเงินที่บรษิัทหลักทรัพยไดรับอนุญาตให
ลงทุนได 

โดยภายหลังจากทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ โอนสายงานลงทุนไปเปนหนวยงานของบริษัทฯ  เสร็จสมบูรณแลวบริษัท 
หลักทรัพยฯ จะไมลงทุนใดๆ  เพิ่มเติม เวนแตเปนการลงทุนของสวนงานที่ตองพึ่งพิงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย เชน   การเปนผูดูแลสภาพคลอง (market maker) การจัดการขอผิดพลาดเก่ียวกับการซ้ือขาย (error 
portfolio)   เปนตน  ซ่ึงจะยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางธุรกิจ
แลว 
3. การจํากัดผลขาดทุน 

กําหนดใหมีการบริหารสภาพคลองควบคูกับการจํากัดผลขาดทุน โดยใหขายหรือลดการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ  
เมื่อราคาและ/หรือสภาพคลองของหลักทรัพยนั้นมีแนวโนมลดลง โดยใหฝายบริหารการลงทุนดําเนินการ เพื่อจํากัด
ผลขาดทุน และหากในกรณีที่มิไดดําเนินการดังกลาวจนเมื่อราคาหลักทรัพยลดลงรอยละ 5 ถึงรอยละ 30 ของราคา
ทุนของหลักทรัพยนั้นๆ  (แลวแตกรณีขึ้นอยูกับประเภทการลงทุน) ใหทําการพิจารณาดําเนินการขายหลักทรัพย หาก
ไมมีการขายหลักทรัพยนั้น ใหนําเหตุผลช้ีแจงตอคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาตอไปโดยไมชักชา 
4. อื่นๆ  

4.1 หลักทรัพยที่อยูในบัญชีหลักทรัพยทั่วไป ที่ไดเขาทําการซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยแลวใหมีมติ
คณะกรรมการการลงทุน เพื่อโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อคา หรือบัญชีหลักทรัพย เพื่อลงทุน โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนหลักทรัพย หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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4.2 หลักทรัพยที่ซ้ือและคงเหลืออยูในบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุนช่ัวคราว เปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ป 
ใหคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนยายไปยังบัญชีหลักทรัพย เพื่อการลงทุน 
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

4.3 ติดตามและดําเนินการตามสิทธิตางๆ  ที่เกิดจากหลักทรัพยที่อยูในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ 
4.4 จัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

พรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนจะเปนผูพิจารณาอนุมัติวงเงินซ้ือขายและวงเงินลงทุนในการถือหุนขามคืน และ

บัญชีการลงทุนสําหรับบัญชีการลงทุนของบริษัทฯ  ที่พนักงานแตละรายในฝายการลงทุนรับผิดชอบ 
 
9.2   ผูบริหาร 
 
บริษัทฯ  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะผูบริหารของบรษิทัฯ  ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 3 ทาน ดังนี ้
ชื่อ ตําแหนง 

1. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
2. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ รักษาการผูบรหิารสูงสุดสายบญัชีและการเงิน 
3. นาย จักรกฤษณ จินตานนท หัวหนางานกํากับดูแลการปฎบิัติงาน 

และหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
            
บรษิัทหลกัทรพัยฯ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 คณะผูบรหิารของบรษิทัหลักทรัพยฯ ประกอบดวยผูบรหิารจํานวน  7 ทาน ดังนี ้
ชื่อ ตําแหนง 

1. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนสกุล ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร  
2. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
3. นาย ชูพงศ ธนเศรษฐกร กรรมการผูจัดการสายวาณิชธนกิจ 
4. นาง พรรณี เถกิงเกียรติ1 กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
5. นาย ศุภกฤต โชคสุขธนพงศ2 กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
6. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีและการเงิน 
7. นายพิษณุ วิชิตชลชัย3 กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
หมายเหตุ :              1ไดลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 
                                            2ไดลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
                                            3ไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 
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9.3   เลขานุการบริษัทฯ  
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติแตงต้ัง นางสาวณัฐณิชา  เกษมวุฒิ ทํา

หนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ  โดยกําหนดใหเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมายหลักเกณฑระเบียบและขอบังคับตางๆ  ของบริษัทฯ  และ

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

ปฏิบัติที่ดี 
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมผู

ถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการ 
6. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจําปหนังสือนัดประชุมผูถือหุนหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการรายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
7. ดําเนนิการใหกรรมการและผูบรหิารจัดทาํรายงานการมสีวนไดเสียของตนและผูที่เก่ียวของตามที่กฎหมาย

กําหนด 
8. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารตามที่กฎหมายกําหนด 

 
9.4   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทฯ   

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

2) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 
เนื่องจากบรษิทัฯ ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที ่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการบรหิารและ
ผูบรหิารในป 2556 และป 2557 แตอยางใด 
 

3) คาตอบแทนอื่น 
- ไมม ี-  

 
4) ขอมูลเพิ่มเติม 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ครั้งที ่1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ไดมีมติอนุมัติคาเบี้ยประชุม
และคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงไดแก
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คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการดานกํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการอื่นๆ  ที่อาจมีในอนาคต เพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดูแลกิจการที่ดี โดยใหประธานและกรรมการของแตละคณะ ไดรับ
คาตอบแทนเทากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหจายในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเดือน
ที่มีการประชุมและจายเฉพาะกรรมการที่เขาประชุมและจายใหเฉพาะกรรมการที่มิไดเปนพนักงานของบริษัทฯ  
โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติมีดังนี ้

 
คาตอบแทนกรรมการ (บาทตอเดอืน) ตําแหนง 

ป 2557 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 
กรรมการ 35,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 
คณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ  

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 
20,000 

 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

1) คาตอบแทนกรรมการ 
คาเบีย้ประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ลานบาท) รายชือ่ 

ป 2556 ป 2557 
1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ 1.60 1.60 
2. นาย เดช นําศิริกุล 1.04 1.04 
3. พล.อ. วัฒนา สรรพานิช 0.80 0.80 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 1.04 1.015 
5. นาย ชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 0.87 0.925 
6. นาย สดาวุธ เตชะอุบล 0.56 0.56 
7. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา 0.56 0.56 
8. ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ1 0.35 - 
9. นาย ฮองไซ ซิม 0.56 0.62 
10. นาย ฤทธิ ์ค้ิวคชา 0.60 0.49 
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คาเบีย้ประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ลานบาท) รายชือ่ 
ป 2556 ป 2557 

11. นาย สมคาด สืบตระกูล 0.96 0.955 
12. นางสาว สุดธิดา จิระพัฒนกุล 0.56 0.56 
13. พล.ต.ท. วีรพงษ ช่ืนภกัดี 0.49 0.56 
14. นาย นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร 0.56 0.56 
15. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล 0.56 0.56 
16. นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ2 0.07 0.56 

 หมายเหตุ: 1.  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษทัของบริษัทหลักทรัพยฯ มผีลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
   2. ที่ประชมุคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 
    ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ไดลาออกโดยใหมีผลนบัแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
 

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

และผลตอบแทนอื่น (โดยไมรวมคาเบี้ยประชุมของกรรมการที่ไดกลาวไวขางตน) รวมเทากับ 112.29 ลานบาท 
 

      3)   คาตอบแทนอื่น 
3.1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ศาสตราจารย ประยูร จินดาประดิษฐ ประธานกรรมการ ไดนํารถยนตสวนตัวมาใชแทนรถยนตประจําตําแหนง  

โดยบริษัทฯ  เปนผูรับผิดชอบคาน้ํามัน และคาซอมบํารุงตางๆ  อีกทั้งบริษัทฯ  ยังไดจายคาสึกหรอในการใชรถยนตสวนตัว
ดังกลาวอีกเดือนละ 50,000 บาท 
 

           3.2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 
      บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดย ไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 4 ของเงินเดือน โดยในป 

2557 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 0.81 ลานบาท  
       ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที ่18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ไดมีมติใหบริษัทหลักทรัพยฯ  

ดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530  และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที ่1 พฤศจิกายน  2549 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพจากบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนฟนันซาจํากัด (เดิมช่ือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด) เปนบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปล่ียนบริษัทจัดการกองทนุ
สํารองเล้ียงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
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จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูจัดการกองทุนในนาม “กองทุนสํารองเล้ียงชีพเอ็มเอฟซีมาสเตอรฟนดซ่ึงจดทะเบียนแลว”อันเปน
กองทุนสํารองเล้ียงชีพประเภท Master Pooled Fund  เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติดังกลาว 

     ตามระเบียบของกองทุนฯ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้น กําหนดใหบริษัท
หลักทรัพยฯ 

จายเงินสมทบเขากองทุนฯ เทากับสวนที่พนักงานซ่ึงเปนสมาชิกกองทุนจายโดยพนักงานดังกลาวตองจายเงินสะสมเขากองทุน
ในอัตรารอยละของคาจางหรือเงินเดือนทุกๆ  เดือนตามอัตราดังนี ้
 

ระยะเวลาการทํางาน อัตราจายเงินสะสมเขากองทุน(รอยละ) 
ไมเกิน 3 ป 3 
มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป 4 
มากกวา 5 ป ขึน้ไป 5 

 
9.5 บุคลากร 
       บริษัทฯ   

1) จํานวนพนักงาน 
เนื่องจากบรษิทัฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2557 ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 ยังไมมีพนักงาน 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  
– ไมม ี–  
 

3) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ป 
– ไมม ี–  
 

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
เนื่องจากบรษิทัฯ  ถูกจัดต้ังขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงไมมีการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานของป 
2557 แตอยางใด อยางไรก็ตาม บรษิทัฯ  ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงานเปนทีเ่รียบรอยแลว โดย
มีผลบังคับเมื่อวันที ่14 กรกฎาคม 2557 
 

5) นโยบายการพฒันาพนักงาน 
บริษัทฯ  มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝกอบรมภายใน และสงบุคลากรของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอยไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ  ไวเปนความลับ 
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       บริษัทหลักทรัพยฯ 
1) จํานวนพนักงาน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ  มีพนักงานทั้งส้ิน 728 คน เปนพนกังานทีป่ระจําอยูที่สํานักงานใหญจํานวน 358 

คน และพนักงานประจําอยูที่สํานักงานสาขา 47 แหง จํานวน 370 คน ซ่ึงสามารถแบงตามสายงานหลัก ไดดังนี ้
จํานวนพนักงาน สายงาน 

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

รวม 915 728 
 
 

2) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  
จํานวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจาก ณ ส้ินป 2556 ไปเปนจํานวน 187  

คน โดยสวนใหญเปนพนักงานสายงานดานธุรกิจหลักทรัพยที่อยูในทีมของ ดร. ประสิทธิ ์ศรีสุวรรณ ซ่ึงเปนอดีตกรรมการ 
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่ ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  
 

3) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ป 
– ไมม ี–  
 

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
จํานวนเงิน (ลานบาท) ลักษณะผลตอบแทน 

ป 2556 ป 2557 
เงินเดือน โบนัส 443.84 398.43 
คาตอบแทนเจาหนาที่การตลาดและสวนแบง
กําไรของผูบริหาร 

559.78 228.70 

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

ภายนอก  เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยาง
ซ่ือสัตยสุจริต และจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ และของลูกคาไวเปนความลับ 
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10. การกํากับดูแลกิจการ 

10.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดนําหลักการนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทหลักทรัพยฯ ซ่ึงเปนบริษัทยอยมา
เปนแนวทางในการปฏิบัติโดยเช่ือมั่นเปนอยางย่ิงวาการทีบ่ริษัทฯ  มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนปจจัยสําคัญในการ
นําบริษัทฯ  ไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่สําคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสรางใหบริษัทฯ  มีระบบของการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืนและจะเปนประโยชนตอผู ถือหุนในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงไดมีนโยบายที่จะสงเสริมและผลักดันใหเกิดระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับหนวยงานและ
บุคลากรของบริษัทฯ  อยางตอเนื่องภายใตหลักของการบริหารจัดการที่ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได หลีกเล่ียงความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของลูกคา
บริษัทฯ  และผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกันรวมถึงคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  ทั้งนี้  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ  แบงออกเปน 5 หมวดดังนี ้

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

1.1.1 ไมมีขอจํากัดในการไดรับหรือโอนหุนเวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุทําใหบรษิทัฯ  มจํีานวนผูถือหุน
เปนบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด 

1.1.2 สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 
1.1.3 สิทธิในการเสนอช่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ และการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสอบ

บัญชีอิสระ 
1.1.4 สิทธิในการรวมตัดสินใจเปล่ียนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ  
1.1.5 สิทธิในสวนแบงกําไรจากการดําเนินงาน 
1.1.6 สิทธิในการเขารวมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนดังนี้ 

- เสนอช่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
- แตงต้ังผูสอบบัญชี 
- การจัดสรรเงินปนผล 
- การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธ ิ
- การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
- การอนุมัติรายการพิเศษ 
- เรื่องอื่นๆ  ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ  ตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2)    ผูถือหุนทุกรายจะไดรับหนังสือเชิญประชุม และขอมูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม 
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนผูรับ
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มอบอํานาจ  ตลอดจนขอมูลที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมเปนการลวงหนาอยางเพียงพอ
และทันเวลา 

1.3)    บริษัทฯ  จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุม โดยบริษัทฯ  จะจัดสถานที่
และเวลาที่เหมาะสม  เพื่อใหผูถือหุนเขารวมประชุมไดมากที่สุด และจะอํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุน โดยใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการลงทะเบียน  เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วแกผูถือหุนมากที่สุด 

1.4)     คณะกรรมการบริษัทฯ  สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สําคัญ  
เชน  การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และการเลือกต้ังกรรมการ   
เปนตน  

1.5)     กําหนดใหกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิงประธานกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมผูถือหุน   เพื่อ
ช้ีแจงหรือตอบคําถามตอผูถือหุน 

1.6)     ผูถือหุนสามารถขอใหคณะกรรมการบริษัทฯ  เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผูถือหุนสามารถต้ัง
คําถามขอคําอธิบายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  จะไมเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

1.7)    ผูถือหุนจะไดรับทราบกฎเกณฑตางๆ   ที่ใชในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ  จะ
เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  เปนการลวงหนากอนที่บริษัทฯ  จะ
จัดสงเอกสารใหแกผูถือหุน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการ
ประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได 

1.8)    กําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบในแตละวาระ และมีการบันทึกการประชุม
ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวอยางถูกตองและครบถวน  เพื่อใหผูถือหุนและผู
ที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบได โดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุมสามัญประจําปไดที่เว็บไซต
ของบริษัทฯ  

1.9)     กําหนดใหมีการลงมติแตละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และใหบันทึกคําถามคําตอบและ 
  ผลการลงคะแนนในแตละวาระ วามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงให 

บันทึกรายช่ือกรรมการและผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย 
1.10) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ  เปดเผยขอมูลความสัมพันธทั้งทางตรงและ

ทางออมกับผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเก่ียวโยงกับบริษัทฯ  
1.11) กําหนดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และ

เปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม 
1.12) ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น

และต้ังคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  ได 
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2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
2.1) การจัดการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน ดังนี้ 

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

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนการลวงหนา 7 วัน ขึ้นไปกอน
วันประชุมผูถือหุน 

2.1.3 บริษัทฯ  จะจัดใหมีการประกาศลงหนังสือพิมพรายวันติดตอกันกอนวันประชุมไมนอยกวา3วัน 
เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน 

2.1.4 บริษัทฯ  จะจัดประชุมผูถือหุนตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผูถือหุนสามารถจะเขารวมประชุมได
สะดวกตามที่ไดแจงตอผูถือหุนไว โดยไมมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ประชุมอยางกะทันหันจนทํา
ใหผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

2.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได  และไดเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปน
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

2.1.6 ประธานในที่ประชุมจะแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจํานวน
การถือหุนของผูเขารวมประชุม ใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมผูถือหุน 

2.1.7 ผูถือหุนที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ  ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนา 
2.1.8 หุนแตละหุนมีสิทธิและเสียงเทากัน  ทั้งนี้ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนที่ตนมี

และมีความเทาเทียมกันในขอมูลขาวสารของบริษัทฯ  
2.1.9 ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
2.1.10 ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลไดอยางเต็มที่ 
2.1.11 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร และผู

ถือหุนตางชาติ จะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม 
2.1.12 ผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงไดทุกกรณี ไดแก สิทธิเห็น

ดวย สิทธิไมเห็นดวย และสิทธิงดออกเสียง 
2.1.13 คณะกรรมการบริษัทฯ  จะเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน และ

กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
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2.2)      นโยบายการปองกันไมใหกรรมการ และผูบริหารใชตําแหนงหนาที ่เพือ่ประโยชนแกตนในทางที่มิชอบ 
2.2.1     กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ  รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ.2535 

2.2.2     หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  ที่เก่ียวของกับขอมูลภายในไปเปดเผย
ขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ 

2.2.3     หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  ที่เก่ียวของกับการจัดทํารายงาน
ทางการเงินหรือขอมูลที่เก่ียวของอื่นซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  กอนประกาศงบการเงิน 

2.3)     นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ  ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  แสวงหา
ผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ  หลีกเล่ียงการทาํรายการที่
เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  ในกรณีที่จําเปนตองทํา
รายการ เชน  นั้น คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหการทํารายการนั้นมีความโปรงใส เที่ยงธรรม เสมือนกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก  ทั้งนี้  กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการ
นั้นจะตองรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม รวมทั้ง จะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 
ในกรณีที่เขาขายรายการที่เก่ียวโยงกัน ภายใตประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการเก่ียว
โยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอยางเครงครัด 

2.4)     นโยบายรายการระหวางกันของบริษัทฯ  และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ประกอบดวย 2 สวนคือ 

2.4.1     มาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทฯ  ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ  และบริษัทยอยกับ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
อนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรพัยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปน
ผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนในการเขาทํารายการ และความเหมาะสมทางดานราคาของรายการ 
โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตางๆ   ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาดและมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 
                    ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นบริษัทฯ  จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปประกอบการใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ /หรือผู ถือหุนตามแตกรณี ซ่ึงผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
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ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันดังกลาว 

นอกจากนั้นในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการอื่นๆ  ที่เก่ียวของ บริษัทฯ   จะ
ดําเนินการ 

เปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯตลอดจนรวมถึง
มาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 
2.4.2     นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ  บริษัทยอย และบริษัทยอยในระดับเดียวกันอาจมีการเขาทํารายการระหวางกันกับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
บริษัทฯ  ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเง่ือนไขตางๆ  เปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซ่ึงเปนไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ  อนุมัติไวแลวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยและใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเง่ือนไข
รายการตางๆ  ใหชัดเจนเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 

 ทั้งนี้  เนื่องจากมีบุคคลที่เขาขายบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มขึ้น ทําให 
ปริมาณการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ  และของบริษัทหลักทรัพยฯ 
อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสรางแลวเสร็จ โดยรายการระหวางกันสวนใหญจะเปนธุรกรรมที่
เก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย  

อยางไรก็ตามในกรณีที่มีการเขาทํารายการใหมหรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่
แตกตางจากเดิม ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงาน  เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของ
การทํารายการดังกลาวทุกๆ  ไตรมาส สําหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
และรายการระหวางกันอื่นๆ  บริษัทฯ  จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันที่ระบุ
ไวขางตน 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซ่ึง
ประกอบดวยกลุมลูกคา ผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้ คูคา ผูสอบบัญชีอิสระ ผูบริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และ
หนวยงานอื่นๆ  ที่เก่ียวของ  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมัน่ใจวาสิทธิดังกลาวจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเทา
เทียมกันดังนี ้

3.1)     นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย 
บริษัทฯ  ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยการปรับพื้นที่การทํางานใหมีความเหมาะสม ไมมีความ 

แออัดในสถานที่ทํางาน  เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ เพื่อใหพนักงานสรางสรรคผลงานที่ดีเลิศและพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมออีกทั้งบริษัทฯ  ไดทําประกันสุขภาพใหกับผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ  และบรษิทั
ยอยทุกคน 

3.2)     นโยบายการดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ  มีนโยบายดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชในการพิจารณาคาตอบแทนตามผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

3.3)     การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ คือ กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดต้ังขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที ่

ลูกจางจายสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสะสม”และนายจางจายเงินเขาอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจาก
ลูกจางจะออมแลว นายจางยังชวยลูกจางออมอีกแรงหนึ่งดวย จึงอาจกลาวไดวาการจัดต้ังกองทนุสํารองเล้ียงชีพเปน
รูปแบบหนึ่งของการใหสวัสดิการแกลูกจางจึงชวยสรางแรงจูงใจใหลูกจาง ทํางานใหกับนายจางนานๆ  

3.4)     นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ  
บริษัทฯ  มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝกอบรมภายใน 

และสงบุคลากรของบริษัทฯ  ไปอบรมภายนอก  เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ  และของลูกคาไว
เปนความลับ 

3.5)     นโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทฯ  เขาไปมีสวนเก่ียวของกับ 

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

- ใหความเคารพนับถือ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของ 
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ 
ชาติตระกูล 



                                                                                                                                                 บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จาํกัด (มหาชน)  
 

 81 

3.6) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูแขง 
บริษัทฯ  สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 

หลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลอยางเครงครัด 
3.7) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคา 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกับกิจการคูคาโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาทีบ่ริษัทฯ ไดทําไวซ่ึงจะตองไมเส่ือม 
เสียตอบริษัทฯ หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง  เปนตน และคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจรรยาบรรณ 

3.8) นโยบายการคัดเลือกคูคา 
บริษัทฯ  จะดําเนินการใหการจัดหาสินคา และบริการ เปนไปอยางมีมาตรฐาน  และมุงหมายที่จะพัฒนา 

และรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่
คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน โดยบริษัทฯ  ไดจัดใหมีกระบวนการ
จัดหาสินคาและบริการที่เปนธรรมภายใตหลักการดังนี้ 

- มีการแขงขันจากผูเสนอราคาบนขอมูลที่ไดรับอยางเทาเทียมกัน 
- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรม 
- จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม 
- จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอยาง

ครบถวนและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
3.9) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี ้

 บริษัทฯ  ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาการกูยืมกับ
เจาหนี ้

หรือการซ้ือสินคาและบริการ ในการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชําระคาซ้ือสินคาและ
บริการ 

3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์
- บริษัทฯ  ตองดําเนินธุรกิจและสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือขอกําหนดที่

เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการคา และทรัพยสินทางปญญาดานอื่นที่กฎหมายกําหนด 

- บุคลากรของบริษัทฯ  มีสิทธิและไดรับการสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานอยางอิสระภายใต
กฎหมายที่เก่ียวของ โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่หรืองานที่ใชขอมูลของบริษัทฯ  
หรืองานที่ทําขึ้น เพื่อบริษัทฯ  โดยเฉพาะ ถือเปนทรัพยสินของบริษัทฯ  เวนแตในกรณีที่บริษัทฯ  
อนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของผูคิดคน ผูประดิษฐ ผูวิจัย หรือบุคคลอื่นได 

- สงเสริมบุคลากรของบริษัทฯ  ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธใินทรัพยสินทางปญญา 
ทั้งในดานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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- การนําผลงานหรือขอมูลมาใชในการปฏิบัติงาน ผูที่เก่ียวของจะตองตรวจสอบใหมั่นใจวาไมเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและหามรับ /จายสินบน(คอรรัปช่ัน )  เพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ  
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อ

ปองกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ  และบุคคลภายนอกที่
เก่ียวของของบริษัทฯ  

- สงเสริมการสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และความรับผิดชอบใหเปนวัฒนธรรมองคกร รวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแกบุคลากรของบริษัทฯ  วาการทุจริตเปนส่ิงที่ไมควรปฏิบัติ 

- จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองภายใตมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

- จัดใหมีชองทางในการส่ือสารใหพนักงานและผูมีสวน เก่ียวของสามารถที่จะแจงเบาะแส 
ขอเสนอแนะหรือรองเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิผูแจงเบาะแส รวมทั้ง 
จัดใหมีการเปดเผยกระบวนการและชองทางในการรับแจงผานทางเว็บไซตหรือรายงานประจําปของ
บริษัทฯ   

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการมอบหรือรับของกํานัลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การเล้ียง
รับรองหรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจํากัดซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ  หรือเปนการฝาฝน
กฎหมายในประเทศที่เก่ียวของ 

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการติดสินบนทุกรูปแบบไมวาจะกระทําไป เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือ เพื่อความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไมวาทางตรงหรือทางออม 

- กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบและขั้นตอน
ปฏิบัติที่ถูกตอง 

- กําหนดใหการใหเงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวของ 

- จัดใหมีการสงเสริม แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีระหวางบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ  รวมทั้งผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพื่อเปนแนวรวมปฏิบัติและเขา
รวมในกิจกรรมตอตาน การทุจริตคอรรัปช่ัน ซ่ึงจัดขึ้นโดยบริษัทฯ  สมาคม หอการคา หรือหนวยงาน
กํากับดูแลอื่นๆ  

3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสังคม 
บริษัทฯ  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งยังมีความมุงมั่นที่จะแสดงความ 

รับผิดชอบตอสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป 
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บริษัทฯ  จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง เพื่อนํามาดําเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเนนการ
สงเสริม 

ดานการศึกษาการทํานุบํารุงศาสนาและการสงเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม  
3.13) นโยบายสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
- สงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
- สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูและประสบการณเก่ียวกับส่ิงแวดลอมระหวาง

พนักงานดวยกันหรือระหวางหนวยงานตางๆ  ของบริษัทฯ  
- สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
- บริษัทฯ   มีนโยบายบริหารการจัดการ  โดยมีเปาหมาย เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 
- ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อติดตาม

ความกาวหนา 
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  รับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนด และสนับสนุน
ให 

มีการรวมมือกันระหวางบริษัทฯ  กับผูมีสวนไดเสีย  เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ  อยางมั่นคงและย่ังยืนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปดเผยขอมูลสําคัญใหกับผูที่เก่ียวของทุกฝายได
ทราบ โดยดําเนินการผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

4.1) การเปดเผยขอมูล 
4.1.1 กําหนดใหมีการจัดทําขอมูลตางๆ  อยางถูกตองครบถวนและโปรงใสรวมถึงมีการเปดเผยขอมลู 

อยางสม่ําเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ   เชน   เว็บไซตของบริษัทฯ   
และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

4.1.2 กําหนดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผูบริหาร 
ระดับสูงเทานั้น เปนผูใหขอมูลกับผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหลักทรัพย ส่ือมวลชน หรือองคกร 
กํากับดูแล 

4.1.3 ขอมูลทีบ่ริษัทฯ จะเปดเผยอยางสม่ําเสมอ มีดังนี้ 
- วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ  
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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- รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทั้งฉบับปจจุบันและ

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

และผูถือหุนรายใหญ 
- หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
- ขอบังคับบริษัทฯ  หนังสือบริคณหสนธ ิและขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 
- นโยบายดานการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ  
- หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ 
- หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน
สัมพันธ 

- ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ 
4.1.4     กําหนดใหจัดทํางบการเงิน หรือขอมูลทางการเงิน  เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  ตามที่กฎหมายกําหนด และจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการ เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งใหเปดเผยขอมูลอื่นๆ  ที่
เก่ียวของอยางครบถวน ถูกตอง เพียงพอและทันเวลา  เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทฯ ไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

4.1.5     กําหนดใหมีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปน
อิสระ และเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวดวย 

4.1.6     บริษัทฯ  จะอํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลของบริษัทฯ  ตอบุคคลภายนอก  เชน   
นักวิเคราะหหลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหนาคาหลักทรัพย สถาบันการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือส่ือมวลชน และองคกรกํากับดูแลภายนอก   เปนตน   เพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน หรือ เพื่อประโยชน ในดานอื่นๆ  

4.1.7     กําหนดใหเปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเส่ียง 
จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว ในรายงานประจําป ในเว็บไซตของ
บริษัทฯ  และปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง 
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4.1.8     กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ  จํานวนครั้งของการ
ประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทํา
หนาที ่รวมถึงเปดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการ 
และผูบริหารระดับสูงแตละคนในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทฯ  

4.1.9     กําหนดใหกรรมการมีหนาที่รายงานการซ้ือขาย/ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ให
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่กําหนดใหกรรมการเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตนและคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลักทรัพยในบริษัทฯ   ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน ก.ล.ต. 

4.2)     รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในเรื่องงบ

การเงินของบริษัทฯ  และเรื่องที่สําคัญตางๆ  ตามขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดแสดง
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีนายปตินันท  มติธนวิรุฬห เปนผูมีความรูและประสบการณเพียง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี
จากบริษัทดีลอยท ทูชโธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ  เชน  
เดียวกัน 

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทฯ  มีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน   และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัยรัดกุมเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมรวมกับฝาย
ตรวจสอบและกํากับดูแล และผูสอบบัญชีภายนอก  เพื่อใหการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  มี
ความถูกตองและครบถวนและมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ  

4.3)    ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ  ไดใหความสําคัญในการเปดเผยขอมลูทีม่ีความถูกตองครบถวนโปรงใส

ทนัเวลาและสรางคุณคาใหกับนักลงทนุ ทั้งในสวนของการรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป 
รวมถึงขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอบรษิทัฯ  ใหผูลงทนุและผูที่เก่ียวของทราบอยางทั่วถึงทนัเวลาและ
ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดโดยบรษิทัฯ  ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานชองทางและส่ือการ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ และผานเว็บไซตของบรษิทัฯ  ที่ www.cgholdings.co.th และ 
เพื่อใหการเปดเผยขอมูลของบรษิทัฯ  มีความถูกตองครบถวน นาเช่ือถือ และยังเปนการปองกันขาวลือ
ตางๆ  บริษทัฯ  ไดมอบหมายใหประธานเจาหนาทีบ่รหิารเปนผูรับผิดชอบในการตอบขอซักถาม และ

http://www.cgholdings.co.th
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ช้ีแจงขอมูลของบรษิทัฯ  ใหผูลงทนุและผูที่เก่ียวของทราบ โดยผูลงทุนสามารถติดตอไดที่หมายเลข
โทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 1017 หรือที ่E-mail address: IRCGS@countrygroup.co.th  นอกจากนี ้ผู
ลงทุนสามารถติดตอกับบริษทัฯ  ไดโดยตรงผานทางนาย จักรกฤษณ จินตานนท ฝายตรวจสอบที่
หมายเลขโทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 1303 หรอืที ่E-mail address: jakkrit@cgholdings.co.th 

 นอกจากนี ้ บริษทัฯ  ไดกําหนดใหฝายตรวจสอบและกํากับดูแลเปนศูนยกลางในการรบัและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแส โดยสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดทีห่มายเลขโทรศัพท  
0-2205-7000 ตอ 1300-11 
 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายกลยุทธ

แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเส่ียง โดยมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ   และผูถือหุนโดยรวม 

5.1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ  
5.1.1     การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 ทานและไมมากกวา 15 ทาน  โดย 
ตองเปนผูมีทักษะและประสบการณหลากหลายที่สามารถใชวิจารณญาณไดอยางเปนอิสระมีความเปนผูนํา มี
ความรู  เพื่อนํามาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   และตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะประกอบดวยกรรมการอิสระจากภายนอกซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถอยางนอย 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดหรืออยางนอยจํานวน 3 ทาน 

 ทั้งนี ้ในการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ  จะเปนไปตามวาระที่กําหนดไว มีความโปรงใส และ 
ชัดเจนในการเสนอช่ือกรรมการ  เพื่อการแตงต้ัง/เลือกต้ังมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและ
บริษัทฯ  จะเปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการตอ
สาธารณชนผานเว็บไซตและขาวสารของบริษัทฯ  

5.1.2     คุณสมบัติของผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ  ไมมีการจํากัดจํานวนกรรมการอิสระ ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระ 

จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ  ความสามารถ
เฉพาะดาน ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ  รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด 

5.1.3    กําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน และแยก 
บุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

5.1.4    กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน 

mailto:IRCGS@countrygroup.co.th
mailto:jakkrit@cgholdings.co.th
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เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  อยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนงกรรมการและจํานวน
บริษัทที่สามารถไปดํารงตําแหนงได โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  กอน 

5.1.5     แตงต้ังเลขานุการบริษัทฯ   เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ  ที่ 
คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมกีาร
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ  และเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทฯ  ไวใน
รายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ   ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทฯ  จะไดรับการฝกอบรมและพฒันาความรู
อยางตอเนื่องดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัทฯ  
5.2)     คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 6 ชุด ประกอบไปดวย คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ  ในดานตางๆ  ดังรายละเอียด
ใน หัวขอโครงสรางการจัดการ 

 ทั้งนี ้ ประธานคณะกรรมการตองไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย  เพื่อใหการทํา
หนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง  นอกจากนี้  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตอหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัด
ประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป  เพื่อพิจารณา หารือ และดําเนินการใดๆ  ใหสําเร็จลุลวงตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของตน 
5.3)     บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1     ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และความเปนอิสระในการตัดสินใจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดนโยบาย พิจารณา 

อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  ตลอดจน
ควบคุมดูแลใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแผนงาน  และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งใหความเห็นชอบทบทวน
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเนนใหบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี มีมาตรการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ตองมีภาวะ
ความเปนผูนํามีวิสัยทัศนและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และผูถือหุน 

5.3.2     ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลและ 
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ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ดังนี้ 
- จัดโครงสรางและองคประกอบของบริษัทฯ  และของคณะกรรมการชุดตางๆ  ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 
- สงเสรมิใหผูบรหิารและพนกังานทุกคนปฏบิัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรบัผิดชอบที่
มีตอบริษทัฯ   ซ่ึงรวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และการไมนําขอมลูภายในของบริษัทฯ   
และลูกคาไปเปดเผยหรือนําไปใช เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

- การตัดสินใจใดๆ  ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือกรณีที่มีการกระทําบางอยาง
ซ่ึงเปนประโยชนตอบริษัทฯ  แตไมสอดคลองกับผลประโยชนที่แตกตางกันของผูมีสวนได
เสียในแตละกลุม คณะกรรมการบริษัทฯ  และฝายบริหารจะพิจารณาปญหาดังกลาวอยาง
รอบคอบดวยความระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริต มีเหตุผล และเปนอิสระภายใตกรอบ
จริยธรรมที่ดี  เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ  เปนสําคัญและจะเปดเผยใหผูถือหุนไดทราบ
ทุกครั้ง 

- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือเปนการทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน หรือเปนผูมีสวนเก่ียวของ หรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ซ่ึงกรรมการทานใดที่มี
สวนไดเสียในวาระใด กรรมการทานนั้นตองเปดเผยขอมูลใหที่ประชุมไดรับทราบทันทีและ
จะไมมีสิทธิในการเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 

- กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  พึงหลีกเล่ียงการกระทําที่ เปนการขัดตอ
ผลประโยชนของบริษัทฯ  ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเก่ียวของกับบริษัทฯ   เชน  
ลูกคา   คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงาน
ในการหาประโยชนสวนตนหรือการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ  หรือการทํางานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัทฯ  ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเวนการถือหุนในกิจการของคูแขงของบรษิทัฯ 
หากมีผลทําใหตองละเวนการกระทําที่ควรทําตามหนาที่ หรือมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดหุนมากอนเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานหรือกอนที่บริษัทฯ  จะเขาไปทําธุรกิจนั้นหรือการไดมาโดยมรดกบุคคลดังกลาว
ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบและใหสําเนาสงฝายตรวจสอบและ
กํากับดูแลทุกครั้ง 

5.3.3     จริยธรรมธุรกิจ 
ในการดําเนินธุรกิจไปสูความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมถึงการมรีะบบการปฏิบัติงาน 

ทีม่ปีระสิทธิภาพซ่ึงปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจคณะกรรมการ 
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บริษัทฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุงเนน
ถึงการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามขอบังคับของทางการ เพื่อใหกรรมการผูบริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการ
ปฏิบัติตอบริษัทฯ  ลูกคาผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยสําหรับ
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวดวย โดยบริษัทฯ  ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบและกํากับดูแลทําหนาที่
ติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาวเปนประจํา 

 
5.3.4    ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางย่ิงทั้งในระดับ 
บริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเนนใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  โดยรวม ทั้งดานการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี ้

- กําหนดใหฝายบริหารของบริษัทฯ  รับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความ
ถูกตองครบถวน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งป และรายป 

- กําหนดใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นถึงความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายและการบริหารความเส่ียงไวในรายงานประจําป 

- กําหนดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหมั่นใจไดวา 
บริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ  ที่เก่ียวของ ภายใตการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร 
- กําหนดใหมีการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสินของบริษัทฯ  อยางตอเนื่อง  เพื่อ

ไมใหเกิดความเสียหาย หรือมีการนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ 
- มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงาน  เพื่อใหเกิดการถวงดุล และ

ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
- คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดใหความสําคัญตอคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

อิสระ และ ผูตรวจสอบจากองคกรกํากับดูแลภายนอก  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายใหฝายตรวจสอบและกํากับดูแลรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อความเปนอิสระสามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายใหดําเนินการสรรหา และคัดเลือกผูสอบบัญชีภาย
นอกจากสํานักงานสอบบัญชีที่มีช่ือเสียง และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  



                                                                                                                                                 บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จาํกัด (มหาชน)  
 

 90 

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชี และการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับนโยบายการบัญชี พรอมทั้งเสนอแนะ และแกไขจุดออนหรือขอบกพรองของการ
บันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

- กําหนดนโยบายดานบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา และทบทวนระบบหรอื
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอยางนอยปละครั้ง และเปดเผยไวใน
รายงานประจําป และในทุกๆ  ระยะเวลาที่พบวาระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

- กําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม  เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทนุ
ของบริษัทฯ  โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้ง
ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสดาวุธ เตชะอุบล คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา 
และพลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ MFC ไดรับ
มอบหมายใหเปนตัวแทนของบริษัทฯ  ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสราง เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ  และการทํารายการตางๆ  ใหถูกตองตามขอบังคับของบริษัทฯ  
กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑอื่นๆ  ที่เก่ียวของ โดยใหมีดุลยพินิจในการพิจารณา
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไป
และดําเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ไดตามแตจะเห็นสมควร  เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ  และบริษัทรวม  ทั้งนี้  เมื่อคํานวณสัดสวนของกรรมการของ MFC ที่เปนตัวแทน
ของบริษัทฯ  คิดเปนรอยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของ MFC (ไมรวม
กรรมการอิสระ) ซ่ึงมากกวารอยละ 24.92 อันเปนสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทฯ  ใน 
MFC ภายหลังการปรับโครงสราง  

5.4)   การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  จะกําหนดการประชุมวาระปกติลวงหนาเปนประจําในแตละป  เพื่อ

กรรมการจะไดจัดสรรเวลาของตนสําหรับการประชุมทุกครั้งไดโดยสะดวก อีกทั้งยังอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมไดตามความจําเปน โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตาม
เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 

5.4.3 ประธานกรรมการบริษัทฯ  เปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมโดยการ
พิจารณารวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร และจะพิจารณาคําขอของกรรมการบางทานที่จะบรรจุ
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เรื่องอื่นที่สําคัญเปนวาระในการประชุม  ทั้งนี้  กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอ
เรื่องเขาสูวาระในการประชุม 

5.4.4 ประธานกรรมการบริษัทฯ   ดําเนินการจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายบรหิารจะเสนอเรื่องหรอื
เอกสาร ขอมูล  เพื่อการอภิปราย และระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาในประเด็น
ที่สําคัญอยาง รอบคอบโดยทั่วกัน 

5.4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ  สนับสนุนใหมีการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ   เพื่อใหขอมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเปนผูที่เก่ียวของโดยตรง และ เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีโอกาสรูจักกับผูบริหารระดับสูง 

5.4.6 คณะกรรมการบริษัทฯ  สามารถเขาถึง และขอขอมูล คําปรึกษา และบริการตางๆ  ที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากประธานกรรมการบริหาร หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็น
ที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได 

5.4.7 ฝายบริหารและผูบริหารระดับสูง มีหนาที่ใหขอมูล คําปรึกษา และบริการตางๆ  ที่เหมาะสม และ
ทันเวลา แกคณะกรรมการบริษัทฯ        

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

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

5.4.10 กรรมการทุกคนควรจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ทั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

5.4.11 กําหนดนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบรหิารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน  
เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ  เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 
และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย 

5.5)     การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ   ไดสนับสนุนใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ   โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ  จะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําทุกป  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ  
รวมกันพิจารณาผลงาน ปญหา และอุปสรรค  เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป ซ่ึงในการประเมินผลดังกลาวเปนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   
5.6)     คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
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บริษัทฯ  ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไวอยางชัดเจนและโปรงใสซ่ึงคาตอบแทน
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในกรณีกรรมการไดรับมอบหมายใหทําหนาที่และมีความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น เชน  การเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย   เปนตน  จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ  มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนทําหนาที่ กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง และกําหนดการจาย
คาตอบแทนหรือคาจางที่เปนธรรมและชัดเจนและใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทฯ  มีการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมตอกรรมการผูบริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการผูบริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ไดรับจัดสรร
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร  ทั้งนี้  ตองไมมีกรรมการที่จะไดรับจัดสรร
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ และ
คาตอบแทนของผูบริหารไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทฯ  

 
5.7)     การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ  ไดดําเนินการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี ้ 
- สงเสริมใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรเก่ียวกับบทบาท หนาที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางใน

ตลาดทุน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางถูกตอง ครบถวน 

- กรรมการที่ไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังใหมทุกคน   จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ 

- ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการในครั้งแรกจะไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ   กฎระเบียบ และคูมือ
กรรมการของบริษัทฯ  

 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  เช่ือมั่นเปนอยางย่ิงวาการที่บริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีจะเปนปจจัยสําคัญในการนําบริษัทหลักทรัพยฯ ไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่สําคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสราง
ใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และย่ังยืน โดย
จะเปนประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาวคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จึงไดมีนโยบายที่จะสงเสริมและผลักดันให
เกิดระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับหนวยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ อยางตอเนื่องภายใตหลักของการบริหาร
จัดการที่ซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดหลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนและมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน
และทันกาลระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของลูกคาบริษัทหลักทรัพยฯ และผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกันรวมถึง
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี ้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทหลักทรัพยฯ แบงออกเปน 5 หมวดดังนี ้
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1) สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 
1.1) คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิขั้นพืน้ฐานดังนี ้

1.1.1 ไมมีขอจํากัดในการไดรับหรือโอนหุน เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุทําใหบริษัทหลักทรัพยฯ มี
จํานวนผูถือหุนเปนบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
ทั้งหมด 

1.1.2 สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตองครบถวนและทันเวลา 
1.1.3 สิทธิในการเสนอช่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการและการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสอบ 

บัญชีอิสระ 
1.1.4 สิทธิในการรวมตัดสินใจเปล่ียนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพยฯ 
1.1.5 สิทธิในสวนแบงกําไรจากการดําเนินงาน 
1.1.6 สิทธิในการเขารวมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนดังนี้ 

- เสนอช่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
- แตงต้ังผูสอบบัญชี 
- การจัดสรรเงินปนผล 
- การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธ ิ
- การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
- การอนุมัติรายการพิเศษ 
- เรื่องอื่นๆ  ที่มีผลกระทบตอบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2) ผูถือหุนทุกรายจะไดรับหนังสือเชิญประชุมและขอมูลเก่ียวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนผูรับ
มอบอํานาจ ตลอดจนขอมูลที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมเปนการลวงหนาอยางเพียงพอ
และทันเวลา 

1.3) บริษัทหลักทรัพยฯ จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมโดยจะจัดสถานที่และ
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนเขารวมประชุมไดมากที่สุด 

1.4) กําหนดใหกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิงประธานกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อช้ีแจง
หรือตอบคําถามตอผูถือหุน 

1.5) ผูถือหุนสามารถขอใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผูถือหุน
สามารถต้ังคําถามขอคําอธิบาย และแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

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

1.7) กําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ประกอบในแตละวาระ และมีการ
บันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวอยางถูกตองและครบถวน 
เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบไดโดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุมสามัญ
ประจําปไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ   

1.8) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เปดเผยขอมูล
ความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมกับผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเก่ียวโยงกับบริษัท
หลักทรัพยฯ 

 
2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1)     การจัดการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกันดังนี้ 
2.1.1 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวัน

ประชุมผูถือหุน และบริษัทหลักทรัพยฯ จะเผยแพรขอมูลเก่ียวกับวันเวลาสถานที่และวาระการ
ประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ กอนที่จะจัดสงเอกสารใหแกผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนได
มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได 

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนการ
ลวงหนา  7 วันขึ้นไปกอนวันประชุมผูถือหุน 

2.1.3 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีการประกาศลงหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 
วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน 

2.1.4 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนโดยใชระบบ
คอมพิวเตอรชวยในการลงทะเบียน เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกผูถือหุนมากที่สุด 

2.1.5 บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดประชุมผูถือหุนตามวันเวลาและสถานที่ที่ผูถือหุนสามารถจะเขารวม
ประชุมไดสะดวกตามที่ไดแจงตอผูถือหุนไว โดยไมมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ประชุมอยาง
กะทันหัน จนทําใหผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

2.1.6 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรปูแบบทีผู่
ถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และไดเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 
คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

2.1.7 ประธานในที่ประชุมไดแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ และจํานวน
การถือหุนของผูเขารวมประชุม ใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมผูถือหุน 

2.1.8 ผูถือหุนที่เปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการ
ลวงหนา 
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2.1.9 หุนแตละหุนมีสิทธิและเสียงเทากัน  ทั้งนี้  ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนทีต่นมี
และมีความเทาเทียมกันในขอมูลขาวสารของบริษัทหลักทรัพยฯ 

2.1.10 ประธานในที่ประชุมไดเริ่มการประชุมตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
2.1.11 ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลไดอยางเต็มที ่
2.1.12 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

โดยเฉพาะวาระที่สําคัญ  เชน   การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไป ซ่ึง
สินทรัพยและการเลือกต้ังกรรมการ   เปนตน  

2.1.13 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร และผู
ถือหุนตางชาติ จะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม 

2.1.14 ผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม สามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงไดทุกกรณี ไดแกสิทธิเห็น
ดวยสิทธิไมเห็นดวยและสิทธิงดออกเสียง 

2.1.15 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงต้ัง
กรรมการเปนรายคน 

 ทั้งนี้  ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2557 ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 160 ราย 
นับจํานวนหุนได 592,658,979 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  1,280 ราย นับจํานวนหุนได
1,271,436,709 หุน รวมเปนผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 1,440 ราย นับจํานวนหุนได 1,864,095,688 หุน คิดเปน
รอยละ 71.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัท 

 
2.2)    การปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบาย และกฎระเบียบ ขอกําหนด หามมิใหกรรมการผูบรหิารและพนกังานทาํการ 
ซ้ือขายหลักทรัพยหรือซ้ือขายตราสารอนุพันธ โดยใชขอมูลภายในและมีมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน
ระหวางหนวยงานและบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ  เชน   

- บริษัทหลักทรัพยฯ มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมและขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานที่
เก่ียวของใชขอมูลเก่ียวกับ Watch List, Restricted List และ Research List ทําการซ้ือขาย
หลักทรัพย 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดระเบียบและมาตรการในการปองกันการลวงรูขอมูลภายในของลูกคา
และหนวยงานภายในบริษัทฯ  (Chinese Wall) 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดออกประกาศเก่ียวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยตอผูลงทุน
ทั่วไป 

- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดออกประกาศเก่ียวกับจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณ
อักษรรวมทั้งกําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไวดวย 
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- บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีฝาย
บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  หรือขององคกรกํากับดูแล
ภายนอกที่กําหนด 

 
2.3)    นโยบายการปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารใชตําแหนงหนาที ่เพื่อประโยชนแกตนในทางมิชอบ 

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

2.3.2 หามไมใหกรรมการผูบริหารและพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของกับขอมูลภายในไป
เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ ตามขอบังคับของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

2.3.3 หามไมใหกรรมการผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของกับการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน หรือขอมูลที่เก่ียวของอื่น ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยฯ กอนประกาศงบ
การเงิน และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ จะปฏิบัติตาม
ขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

2.4)     นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทหลักทรัพยฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

หลักทรัพยฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหลักทรัพยฯ 
หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหลักทรัพยฯ 
ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการ เชน  นั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการทํารายการนั้น มีความโปรงใสเที่ยง
ธรรมเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่เขาขายรายการที่เก่ียวโยงกันภายใตประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและการเปดเผยขอมูลรายการเก่ียวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ จะ
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ดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและการเปดเผยขอมูลรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดย
อนุโลม และใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 
2.5)     นโยบายรายการระหวางกันของบริษัทหลักทรัพยฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ประกอบดวย 2 สวนคือ 
2.5.1  มาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทหลักทรัพยฯ 
บริษัทยอย และบริษัทยอยในระดับเดียวกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสียหรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ 
และภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท
หลักทรัพยฯ จะยังคงถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ โดยอนุโลม และ
ตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็น
เก่ียวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการโดยพิจารณาจาก
เง่ือนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที ่
เกิดขึ้นบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ เปนผูใหความเห็น
เก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพื่อนําไปประกอบการใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณีซ่ึงผูที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันดังกลาว 

นอกจากนั้นบริษัทหลักทรัพยฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูลในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและ 
รายการอื่นๆ  ที่เก่ียวของตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงมาตรฐาน
บัญชีที่กําหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และภายหลังจากบริษัท
หลักทรัพยฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคงถือ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯโดยอนุโลม และขอบังคับของบริษัท
หลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคต 

2.5.2     นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทหลักทรัพยฯ บริษัทยอย และบริษัทยอยในระดับเดียวกันอาจมีการเขาทํารายการระหวาง 

กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัท
หลักทรัพยฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกัน ใหมีเง่ือนไขตางๆ  เปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนไปตาม
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หลักการที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ อนุมัติไวแลว และเปนไปตามนโยบายทีบ่ริษัทฯ  กําหนด
ไว รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพยฯ ถูกเพิก
ถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ จะยังคงถือปฏิบัติตาม หลักการ
ที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ อนุมัติไวแลว และตามนโยบายทีบ่ริษัทฯ   
กําหนดไวรวมถึงขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคตโดยใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
อยางเครงครัดพรอมทั้งกําหนดราคาและเง่ือนไขรายการตางๆ  ใหชัดเจนเปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน 

 ทั้งนี้  เนื่องจากมีบุคคลที่เขาขายบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มขึ้น ทําให 
ปริมาณการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทหลักทรัพยฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจาก 
การปรับโครงสรางแลวเสร็จ โดยรายการระหวางกันสวนใหญ จะเปนธุรกรรมที่เก่ียวของกับการซ้ือขาย
หลักทรัพย อยางไรก็ตามในกรณีที่มีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่
แตกตางจากเดิมสายตรวจสอบและกํากับดูแลจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงาน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการ
ทํารายการดังกลาวทุกๆ  ไตรมาส นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวจะตองผานการอนุมัติโดย
คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯ  หากขนาดของรายการมีสาระสําคัญ โดยใหเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัทหลักทรัพยฯ ที่จะแกไขในอนาคตและตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ 
โดยอนุโลม 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหวางกันอื่นๆ  บริษัท 
หลักทรัพยฯ จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันที่ระบุไวขางตน 
 

3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดของผูมีสวนไดเสียทกุ

กลุมซ่ึงประกอบดวยกลุมลูกคาผูถือหุนผูลงทุนเจาหนี้คูคาผูสอบบัญชีอิสระผูบริหารพนักงานภาครัฐสังคมและ
หนวยงานอื่นๆ  ที่เก่ียวของ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาสิทธิดังกลาวจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเทา
เทียมกันดังนี ้

3.1) นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย 
บริษัทหลักทรัพยฯ ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยการขยายพื้นที่การทํางานใหมากขึ้น  เพื่อลดความแออัดใน 

การทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อใหพนักงานสรางสรรคผลงานที่ดีเลิศ และพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยูเสมออีกทั้งบริษัทหลักทรัพยฯ ไดทําประกันสุขภาพใหกับพนักงานทุกคน 

3.2) นโยบายการดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชในการพิจารณาคาตอบแทนตาม 
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ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมเปนธรรมและมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

3.3) การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพคือกองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดต้ังขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจาง 

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

การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพนอกจากจะทําใหลูกจางมีการออมอยางตอเนื่องมีวินัย และมีนายจางชวย 
ออมแลวยังมีการนําเงินไปบริหารใหเกิดดอกผลงอกเงยโดยผูบริหารมืออาชีพที่เรียกวา "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่
เกิดขึ้นจะนํามาเฉล่ียใหกับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดสวนของเงินที่แตละคนมีอยูในกองทุน 

3.4)      นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหา  เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝกอบรมภายในและสง 

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมทั้งสงเสริมใหพนักงาน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และจะตองเก็บรักษาขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ และ
ของลูกคาไวเปนความลับ 

3.5) นโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชนดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ เขาไปมีสวน

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

- ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยไมเลือกปฏิบัติไมแบงแยกถ่ินกําเนิดเช้ือชาติเพศอายุสีผิวศาสนาสภาพรางกาย
ฐานะชาติตระกูล 

3.6) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาโดยการเอาใจใสและ 

รับผิดชอบอยางมีหลักเกณฑ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับลูกคาทุกรายรวมทั้ง
พัฒนารูปแบบการใหบริการและเพิ่มชองทาง / ทางเลือกในการใหบริการแกลูกคา โดยใหขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดเตรียมชองทางในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสจาก
ลูกคาและกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ เกิดความมั่นใจวาบริษัทหลักทรัพยฯ มี
ระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยุติธรรมและเช่ือถือได  นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ ไดเขารวมกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการกับสํานักงาน ก.ล.ต. หากเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทหลักทรัพยฯ กับลูกคาตามลักษณะที่กําหนด
ไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ลูกคาสามารถจะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการดังกลาวได 

3.7) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูแขง 
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บริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและหลักเกณฑของทางการอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และซ้ือขายตราสารอนุพันธรวมถึงการ
จายผลตอบแทนใหกับผูติดตอกับผูลงทุนและหัวหนาทีมการตลาด 

3.8) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคา 
บริษัทหลักทรัพยฯ  ดําเนินธุรกิจกับกิจการคูคาโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ไดทําไวซ่ึง
จะตองไมเส่ือมเสีย 

ตอบริษัทหลักทรัพยฯ  หรือขัดตอกฎหมายใดๆ   ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน  การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิถู์กตอง   เปนตน  และคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรม 
และมีจรรยาบรรณ 

3.9) นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี ้
บริษัทหลักทรัพยฯ  ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาการ 

กูยืมกับเจาหนี้หรือการซ้ือสินคาและบริการในการชําระคืนเงินตนดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและการชําระคา
ซ้ือสินคาและบริการ 

3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์
- บริษัทหลักทรัพยฯ  ตองดําเนินธุรกิจ และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย หรือ

ขอกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคาสิทธิบัตรลิขสิทธิ์
ความลับทางการคาและทรัพยสินทางปญญาดานอื่นที่กฎหมายกําหนด 

- บุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีสิทธิและไดรับการสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานอยางอิสระ
ภายใตกฎหมายทีเ่ก่ียวของ โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่หรืองานที่ใชขอมูลของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ  หรืองานที่ทําขึ้น เพื่อบริษัทหลักทรัพยฯ  โดยเฉพาะถือเปนทรัพยสินของบริษัท
หลักทรัพยฯ  เวนแตในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยฯ  อนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของผู
คิดคนผูประดิษฐผูวิจัย หรือบุคคลอื่นได 

- สงเสริมบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา ทั้งในดานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง และการดําเนินชีวิตประจําวัน 

- การนําผลงานหรือขอมูลมาใชในการปฏิบัติงานผูที่เก่ียวของจะตองตรวจสอบใหมั่นใจวาไมเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและหามรับ /จายสินบน(คอรรัปช่ัน )  เพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ   
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อ

ปองกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรในบริษัทหลักทรัพยฯ  และ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของของบริษัทหลักทรัพยฯ   
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- สงเสริมการสรางคานิยม ความซ่ือสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ ใหเปนวัฒนธรรมองคกรรวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแกบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ  วาการทุจริตเปนส่ิงที่ไมควรปฏิบัติ 

- จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองภายใตมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

- จัดใหมีชองทางในการส่ือสารใหพนักงานและผูมีสวน เก่ียวของสามารถที่จะแจงเบาะแส 
ขอเสนอแนะหรือรองเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิผูแจงเบาะแส 

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการมอบ หรือรับของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด การเล้ียง
รับรอง หรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจํากัด ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทหลักทรัพยฯ  หรือ
เปนการฝาฝนกฎหมายในประเทศที่เก่ียวของ 

- กําหนดใหมีมาตรการปองกันการติดสินบนทุกรูปแบบ ไมวาจะกระทําไป เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือ เพื่อความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไมวาทางตรงหรือทางออม 

- กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบและขั้นตอน
ปฏิบัติที่ถูกตอง 

- กําหนดใหการใหเงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวของ 

- จัดใหมีการสงเสริมแลกเปล่ียนความรูประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีระหวางบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพยฯ  รวมทั้งผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพื่อเปนแนวรวมปฏบิติั
และเขารวมในกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันซ่ึงจัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพยฯ  สมาคม
หอการคา หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ  

3.12) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสังคม 
บริษัทหลักทรัพยฯ  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งยังมีความมุงมั่นที่จะแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป 
บริษัทหลักทรัพยฯ  ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง เพื่อนํามาดําเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเนนการ 

สงเสริมดานการศึกษาการทํานุบํารุงศาสนาและการสงเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอยาง เชน  ทุกปในป 2557 บริษทั
หลักทรัพยฯ  ไดดําเนินกิจกรรมดานการศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ ดานการทํานุบํารุงศาสนา 6 โครงการ และดานการ
สงเสริมคุณภาพสังคม 4 โครงการ  

 
3.13) นโยบายการสงเสริมใหมกีารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปกปองทรัพยสินของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ  มิใหเสียหายหรือสูญหาย 
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- ในกรณีที่ทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิด
ความเสียหายหรือสูญหาย บุคคลนั้นตองรับผิดชอบรวมกันกับบริษัทหลักทรัพยฯ  ตามที่กําหนดไว
ในระเบียบขอบังคับหรือนโยบายตางๆ  ของบริษัทหลักทรัพยฯ   

- ใชทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ  ในการปฏิบัติหนาที่อยางประหยัด และรูคุณคา เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยคํานงึถึงการรักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษพลังงานควบคูไปดวย 

- ไมใชทรัพยสินใดๆ  ของบริษัทหลักทรัพยฯ   เพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบทั้ง
ทางตรงและทางออม 

- เมื่อพนจากสภาพการเปนบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยฯ  จะตองสงมอบทรัพยสินตางๆ  ที่ใชใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน ผลงานส่ิงประดิษฐ คืนใหบริษัทหลักทรัพยฯ  ไม
วาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใดๆ  และหามบันทึกคัดลอกหรือสําเนาขอมูลเหลานั้น เพื่อนําไป
เผยแพรหรือแสวงหาผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทหลักทรัพยฯ   

3.14) นโยบายสงเสรมิใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
- สงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม  เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
- สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู และประสบการณเก่ียวกับส่ิงแวดลอมระหวาง

พนักงานดวยกันหรือระหวางหนวยงานตางๆ  ของบริษัทหลักทรัพยฯ   
- สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน  มีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
- บริษัทหลักทรัพยฯ  มีนโยบายบริหารการจัดการโดยมีเปาหมาย  เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 
- ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อติดตาม

ความกาวหนา 
 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  รับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมาย 

กําหนด และสนับสนุนใหมีการรวมมือกันระหวางบริษัทหลักทรัพยฯ  กับผูมีสวนไดเสีย เพื่อความเจริญเติบโตของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ  อยางมั่นคง และย่ังยืนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปดเผย
ขอมูลสําคัญใหกับผูที่เก่ียวของทุกฝายไดทราบโดยดําเนินการผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ตามวิธีการและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

4.1) การเปดเผยขอมูล 
4.1.1 กําหนดใหมีการจัดทําขอมูลตางๆ  อยางถูกตองครบถวนและโปรงใสรวมถึงมกีารเปดเผยขอมูล 
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อยางสม่ําเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท
หลักทรัพยฯ  และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

4.1.2 กําหนดใหมีการเปดเผยและจัดสงขอมูลใหแกกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ  ตามที่รอง 
ขอ 

4.1.3 กําหนดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ   
หรือผูบริหารระดับสูงเทานั้นเปนผูใหขอมูลกับผูถือหุนผูลงทุนนักวิเคราะหหลักทรัพยส่ือมวลชน
หรือองคกรกํากับดูแล 

4.1.4 ขอมูลทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ  ไดเปดเผยอยางสม่ําเสมอมีดังนี ้
- ขอมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
- งบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ  รวมถึงผลการวิเคราะหตางๆ   
- รายช่ือและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ/ผูบริหาร 
- ปจจัยความเส่ียงของธุรกิจ 
- นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ  และผูบริหารระดับสูง 
- ขอมูลคุณสมบัติของกรรมการ 
- รายการทําธุรกรรมกับผูที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ  
- รายการสําคัญที่เก่ียวกับพนักงานหรือผูมีสวนไดเสีย 
- จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติ 

4.1.5 กําหนดใหจัดทํางบการเงินหรือขอมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการ 
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ  ตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งใหเปดเผยขอมูลอื่นๆ  ที่
เก่ียวของอยางครบถวนถูกตอง เพียงพอและทันเวลา  เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
หลักทรัพยฯ  ไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

4.1.6 กําหนดใหมีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินโดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเปนอิสระ 
4.1.7 บริษัทหลักทรัพยฯ  จะอํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ  ตอ

บุคคลภายนอก เชน  นักวิเคราะหหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทนายหนาคาหลักทรัพย
สถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือส่ือมวลชน  และองคกรกํากับดูแลภายนอก เปนตน  เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนหรือ เพื่อประโยชนในดานอื่นๆ  

4.1.8 กําหนดใหเปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวในรายงานประจําปในเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ  และปดประกาศ ณ ที่ทําการ
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาทุกแหง 

4.1.9 กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจํานวนครั้งของการประชุมจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมความเห็นของกรรมการจากการทําหนาที่ รวมถึงเปดเผย
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นโยบายรูปแบบและลักษณะของการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการและผูบริหารระดับสูงแตละ
คนในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ   

4.1.10 กําหนดใหกรรมการมีหนาที่รายงานการซ้ือขาย/ถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการ  
บริษัทหลักทรัพยฯ  ทราบโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหกรรมการเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้  ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย
ฯ  ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ  จะ
ยังคงกําหนดใหกรรมการถือปฏิบัติตามตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยอนุโลม และรายงานการซ้ือขาย/ถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ  ตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่จะแกไขในอนาคต 

4.2)     รายงานของคณะกรรมการบริษัทของบริษทัหลักทรัพยฯ   
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ในเรื่องงบการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ  และเรื่องที่สําคัญตางๆ ตามขอพงึปฏิบัติทีดี่ทีต่ลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป  นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัท
หลักทรัพยฯ  ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ  จะยังคงจัดใหมี
รายงานเรื่องของงบการเงิน ใหแกบริษัทฯ   เพื่อนําไปจัดทํางบการเงินรวมและเรื่องสําคัญตางๆ   เพื่อใหเปนไปตาม
ขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยฯ โดยอนุโลม และขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่จะแกไขในอนาคต 

  ทั้งนี้  โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดจัดใหมีกรรมการอิสระในสัดสวนที่เพียงพอใน 
การถวงดุลกันในจํานวนที่สอดคลองตามหลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กําหนดโดยทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้ง
ยังทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ  มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได
มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะหารือและประชุมรวมกับสายตรวจสอบและกํากับดูแลและผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อใหการรายงานทาง
การเงินของ บริษัทหลักทรัพยฯ  มีความถูกตอง และครบถวน และมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทหลักทรัพยฯ  และในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอ
แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2557 ไดแกนายชวาลา เทียนประเสริฐและ/หรือนายเพิ่มศักด์ิ วงศพัชรปกรณและ/หรือ
นายนิติ  จึงนิจนิรันดรและ/หรือนางสาวนิสากร  ทรงมณี จากบรษิัท ดีลอยท ทูชโธมัทสุไชยยศสอบบัญชี จํากัด 

 
4.3)    ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง  
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ครบถวน โปรงใส ทันเวลาและสรางคุณคาใหกับนักลงทุน ทั้งในสวนของการรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ทั่วไป รวมถึงขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทราบอยางทั่วถึง ทันเวลา 
และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัท
หลักทรัพยฯ  ที่ www.cgsec.co.th และผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม 
ภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพยฯ  ถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท
หลักทรัพยฯ  จะยังคงเผยแพรขอมูลใหนักลงทุนทราบผานชองทางของบริษัทฯ  รวมทั้ง ชองทางส่ืออิเลคทรอนคิสของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยผานทางบริษัทฯ   นอกจากนี้  เพื่อใหการเปดเผยขอมูลของ บริษัทหลักทรัพยฯ  
มีความถูกตอง ครบถวน นาเช่ือถือ และยังเปนการปองกันขาวลือตางๆ  บริษัทหลักทรัพยฯ  ไดมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบในการตอบขอซักถาม และช้ีแจงขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหผูลงทุนและผูที่
เก่ียวของทราบ โดยผูลงทุนสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 1017 หรือที่ E-mail address: 
PR-CGS@countrygroup.co.th 

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

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศนในการ
กําหนดนโยบายกลยุทธแผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเส่ียงโดยมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทหลักทรัพยฯ  และผูถือหุนโดยรวม 

5.1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ   
5.1.1     การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

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

  ทั้งนี ้ ในการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  จะเปนไปตามวาระที่กําหนด 
ไว รวมทั้งมีความโปรงใสและชัดเจนในการเสนอช่ือกรรมการ  เพื่อการแตงต้ัง/เลือกต้ัง มีประวัติของ
กรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทหลักทรัพยฯ  จะเปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดย
ละเอียดและทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการตอสาธารณชนผานเว็บไซตและขาวสารของบริษัท
หลักทรัพยฯ   

http://www.cgsec.co.th
mailto:PR-CGS@countrygroup.co.th
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5.1.2    คุณสมบัติของผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ 

บริษัทหลักทรัพยฯ  ไมมีการจํากัดจํานวนกรรมการอิสระผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการและ 
กรรมการอิสร ะจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะประสบการณ
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทหลักทรัพยฯ  รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามใน
การปฏิบัติหนาที่ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน  ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดโดยภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพยฯ  ถูกเพิกถอนออกจากการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทหลักทรัพยฯ  ปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่
จะแกไขในอนาคต  ทั้งนี้   กําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจาก
วันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก 

5.2)     คณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทห ลักทรัพยฯ   มีคณะกรรมการรวมทั้ง ส้ิน  7 ชุด ประกอบไปดวย  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อควบคุมดูแลบริษัท
หลักทรัพยฯ  ในดานตางๆ  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1       ภาวะผูนําวิสัยทัศนและความเปนอิสระในการตัดสินใจ 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีหนาที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนด 

นโยบายพิจารณาอนุมัติและทบทวนกลยุทธเปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณและการบริหารความเส่ียงของ 
บริษัทหลักทรัพยฯ  ตลอดจนควบคุมดูแลใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแผนงานและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดให
ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการบริษัทหลักทรัพยฯ  เปน
ลายลักษณอักษรพรอมทั้งใหความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ1
ครั้งโดยเนนใหบริษัทหลักทรัพยฯ  มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
หลักทรัพยฯ  ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ตองมีภาวะความเปนผูนํามี
วิสัยทัศนและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทหลักทรัพยฯ  และผูถือหุน 

5.2.2      ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การควบคุมดูแลและปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทหลักทรัพยฯ  ดังนี้ 
- จัดโครงสรางและองคประกอบของบริษัทหลักทรัพยฯ  และของคณะกรรมการชุดตางๆ  

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 



                                                                                                                                                 บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จาํกัด (มหาชน)  
 

 107 

- สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่
มีตอบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการรักษาความลับของลูกคาและการไมนําขอมูลภายในของบริษัท
หลักทรัพยฯ  และลูกคาไปเปดเผยหรือนําไปใช เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 

- การตัดสินใจใดๆ  ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือกรณีที่มีการกระทําบางอยาง
ซ่ึงเปนประโยชนตอบริษัทหลักทรัพยฯ แตไมสอดคลองกับผลประโยชนที่แตกตางกันของผู
มีสวนไดเสียในแตละกลุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  และฝายบริหารจะ
พิจารณาปญหาดังกลาวอยางรอบคอบดวยความระมัดระวังซ่ือสัตยสุจริตมีเหตุผลและ
เปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนของบริษัทหลักทรัพยฯ  เปนสําคัญ
และจะเปดเผยใหผูถือหุนไดทราบทุกครั้ง 

- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือเปนการทํารายการที่เก่ียวโยง
กันหรือเปนผูมีสวนเก่ียวของหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ซ่ึงกรรมการทานใดที่มี
สวนไดเสียในวาระใดกรรมการทานนั้นตองเปดเผยขอมูลใหที่ประชุมไดรับทราบทันท ีและ
จะไมมีสิทธิในการเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 

- กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการกระทําที่เปนการขัดตอผลประโยชน
ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเก่ียวของกับ บริษัทหลักทรัพยฯ   
เชน  ลูกคา คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานในการหาประโยชนสวนตนหรือการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหลักทรัพยฯ  หรือ
การทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทหลักทรัพยฯ  ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

- กรรมการผูบริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเวนการถือหุนในกิจการของคูแขงของบริษัท
หลักทรัพยฯ  หากมีผลทําใหตองละเวนการกระทําที่ควรทําตามหนาที่หรือมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่ในกรณีที่บุคคลดังกลาว ไดหุนมากอนเปนกรรมการผูบริหารหรือ
พนักงานหรือกอนที่บริษัทหลักทรัพยฯ  จะเขาไปทาํธุรกิจนั้นหรือการไดมาโดยมรดกบคุคล
ดังกลาวตองรายงานใหผูบังคับบัญชา ตามลําดับช้ันทราบและใหสําเนาสงสายตรวจสอบ
และกํากับดูแลทุกครั้ง 

 
5.2.3      จริยธรรมธุรกิจ 

ในการดําเนินธุรกิจไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิ จคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลา วจึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ขึ้น เพื่อมุงเนนถึงการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามขอบังคับของทางกา ร เพื่อให
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กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ
เทีย่งธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทหลักทรัพยฯ  ลูกคาผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรวมถึงไดกําหนด
บทลงโทษทางวินัยสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวดวยโดยบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดมอบหมายใหสาย
ตรวจสอบและกํากับดูแลทําหนาที่ติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาวเปน
ประจํา 

5.2.4       ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะกํากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบรษิัทหลักทรพัย
ฯ  ซ่ึงเปน 

บริษัทยอยใหเปนเสมือนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ  เอง และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท
หลักทรัพยฯ   ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน  ทั้งนี้   คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท
หลักทรัพยฯ   ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางย่ิง ทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานโดยเนนใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพือ่ปองกันความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพยฯ  โดยรวมทั้งดานการเงินการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานจึงไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในดังนี้ 

- กําหนดใหฝายบริหารของ บริษัทหลักทรัพยฯ  รับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกตองครบถวนและทันเวลาทั้งงบการเงินรายไตรมาสรายครึ่งปและรายป 

- กําหนดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
บริษัทหลักทรัพยฯ  มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ  ที่เก่ียวของภายใตการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร 
- กําหนดใหมีการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยฯ  อยาง

ตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายหรือมีการนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ 
- มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ

ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
- คณะกรรมการบริษัทของ ไดใหความสําคัญตอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

อิสระและผูตรวจสอบจากองคกรกํากับดูแลภายนอก เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหถูกตองเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีนโยบายใหสายตรวจสอบและกํากับดูแล
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเปนอิสระสามารถตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีนโยบายใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
ผูสอบบัญชีภายนอกจากสํานักงานสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงและไดรับความเห็นชอบจาก
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สํานักงานก.ล.ต.  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีพรอมทั้งเสนอแนะและแกไขจุดออนหรือ
ขอบกพรองของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
5.3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดกําหนดการประชุมวาระปกติลวงหนาเปนประจําทกุเดือนใน 
แตละป เพื่อกรรมการจะไดจัดสรรเวลาของตนสําหรับการประชุมทุกครั้งไดโดยสะดวกอีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมไดตามความจําเปนโดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้ง
ที่ผานมาและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม ประธานกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  เปนผูใหความ
เห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมโดยการพิจารณารวมกับประธานกรรมการบริหารและจะพิจารณาคํา
ขอของกรรมการบางทานที่จะบรรจุเรือ่งอื่นที่สําคัญเปนวาระในการประชุม  ทั้งนี้  กรรมการแตละทานมีความเปน
อิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระในการประชุม 

ประธานกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ดําเนินการจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะ
เสนอเรื่องหรือเอกสารขอมูล เพื่อการอภิปรายและระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาในประเด็นทีสํ่าคัญ
อยางรอบคอบโดยทั่วกัน 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  สนับสนุนใหประธานกรรมการบริหารเชิญผูบรหิารระดับสูงเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ   เพื่อใหขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเปนผูที่
เก่ียวของโดยตรงและ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดมีโอกาสรูจักกับผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  สามารถเขาถึงและขอขอมูลคําปรึกษาและบริการตางๆ ที่
จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานกรรมการบริหารหรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายหรืออาจขอความเห็นที่เปนอิสระ
จากที่ปรึกษาภายนอกได 

ฝายบริหารและผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ใหขอมูลคําปรึกษาและบริการตางๆ  ที่เหมาะสมและทันเวลาแก
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

กําหนดใหเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมดวยระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแตละวาระใหแกกรรมการกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา7วัน เพื่อให
กรรมการทุกทานมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาขอมูลตางๆ  กอนการเขารวมประชุมในแตละครั้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ทุกครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอยาง
ครบถวนทุกวาระเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานดังกลาวที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทหลักทรัพยฯ  แลว เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  และ/หรือผูที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา 
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5.4)     การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดสนับสนุนใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  จะประเมนิผลการปฏิบัติงานดวย
ตนเองเปนประจําทุกป เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  รวมกันพิจารณาผลงานปญหาและ
อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไปซ่ึงในการประเมินผลดังกลาวเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
5.5)     คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไวอยางชัดเจนและโปรงใสซ่ึง
คาตอบแทนดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในกรณีกรรมการไดรับมอบหมายใหทําหนาที่และมี
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เชน  การเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย  เปนตน จะไดรับคาตอบแทนเพิ่ม
ในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นบริษัทหลักทรัพยฯ  มี
คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนทาํหนาที่กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลงานของผูบรหิารระดับสูงและ
กําหนดการจายคาตอบแทนหรือคาจางที่เปนธรรมและชัดเจนและใหความเห็นชอบในกรณีที ่บรษิัทหลักทรพัยฯ  
มีการเสนอขายหลักทรพัยที่ออกใหมตอกรรมการผูบรหิารระดับสูงหรือพนกังานและมีกรรมการผูบรหิารระดับสูง
หรือพนักงานที่ไดรับจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร  ทั้งนี้  ตองไม
มีกรรมการที่จะไดรับจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีนโยบายใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคาตอบแทนของ
กรรมการและคาตอบแทนของผูบริหารไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
5.6)  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดดําเนินการพัฒนากรรมการและผูบริหารดังนี ้
- สรุปและนําเสนอกฎระเบียบประกาศตางๆ  ที่เก่ียวของรวมทั้งที่มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญให

กรรมการบริหารและผูบริหารรับทราบเปนประจําทุกเดือน 
- สงเสริมใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาด

ทุน เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ถูกตองครบถวน 

- กรรมการที่ไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังใหมทุกคนจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ และ/หรือมีคุณสมบัติตามขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่จะแกไขในอนาคต  
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- ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการในครั้งแรกจะไดรับทราบขอมูลของบริษัทหลักทรัพยฯกฎระเบียบและ
คูมือกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ 

 
10.2 คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปดวย คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการดาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงไดเปดเผยรายช่ือของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดไวแลวในสวนที่ 1 หัวขอ 
3.10 โครงสรางการจัดการโดยขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุดมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
10.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

1. ดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู
ถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปรงใสดํารงไว เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหดําเนินการ
ถูกตองตามที่กฎหมายประกาศขอบังคับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนดตลอดจนการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอตอผูถือหุนหรือบุคคลที่มีสวนไดเสียทุกกลุมดวยความโปรงใสเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) 

3. จัดใหมีหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  เปนลายลักษณอักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกลาวอยางนอยปละครั้ง 

4. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน / การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสิน / การขายหรือการตัดจําหนายสินทรัพยใดๆ  ออกจากบัญชีตลอดจนการเขาทํารายการใดๆ ซ่ึง
กฎหมายประกาศขอบังคับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ  ในเรื่องนั้นๆ 
กําหนดไวใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

5. คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงต้ังกรรมการผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการชุด
ยอย เพื่อชวยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการของบริษัทใหเปนบรรลุตาม
วัตถุประสงคนโยบายเปาหมายและมีความสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนด 

6. พิจารณาอนุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝายจัดการเสนอซ่ึงผานการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
การลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงต้ัง 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการ
อื่นๆ  เพื่อการนํามาใหไดซ่ึงผลประโยชนสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

8. สงเสริมใหมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษรและจัดใหมีการส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจแก
กรรมการผูบริหารพนักงานบริษัทฯ  และบริษัทยอยอยางมีประสิทธิภาพสม่ําเสมอและโดยอยางตอเนื่อง
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ตลอดจนกําหนดนโยบายที่กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับการผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ันอยางเปนรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา 

9. จัดใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อการปกปองรักษาขอมลูสารสนเทศและทรัพยสินของ
บริษัทฯ บริษัทยอย ลูกคาและผูถือหุนตลอดจนบุคคลที่มีสวนไดเสียและ เพื่อใหแนใจไดวาการบันทึกขอมลูทาง
บัญชีการเงินเปนไปอยางถูกตองเพียงพอและ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายการทางธุรกิจไดรับการดําเนินการ
อยางถูกตองเหมาะสมซ่ึงเปนไปตามเปาหมายสามารถสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทไดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกปและใหความเห็น
ไวในรายงานประจําป 

10. จัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงในการดําเนินงานทุกดานของบริษัทฯ  และบริษัทยอยโดยการมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่แตงต้ังเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรม
และทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงที่กําหนดนั้นๆ รายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ทราบอยางนอยปละครั้ง 

11. รับผิดชอบในขอมูลงบดุลและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปของบริษัทฯ  
12. แตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปขอบเขตอาํนาจหนาที่

ตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
13. แตงต้ังและจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ   เพื่อใหการปฏิบัติของบริษัทฯ  ถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายประกาศ

ขอบังคับของหนวยงานทางการที่กําหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานให
มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดอยางเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนใหบริษัทฯ  
ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีการรักษาเอกสารขอมูลตลอดจนการติดตอส่ือสารกับผูถือหุนและ
หนวยงานทางการที่กํากับดูแลที่เก่ียวของ 

14. ดูแลใหบริษัทฯ  มีระบบที่เหมาะสมในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพตอผูถือหุนผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทตลอดจนสาธารณชน 

15. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  เปนประจําทุกป เพื่อการพิจารณารวมกันถึงผลการ
ปฏิบัติงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขอันนํามาซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

16. กํากับดูแลบริษัทยอยเสมือนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ  และควบคุมดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตามขอบงัคับของ
บริษัทฯ  อยางเครงครัด 

 
10.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอโดยรวมกับ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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3. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานและการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยายการเลิกจางและการประเมินผล
การปฏิบัติงานผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลตามที่ฝายบริหารเสนอ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวามีความถูกตองสมเหตุสมผลและ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  

6. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกลาวอยางนอยใหมีขอมลูดังนี้ 
6.1    ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูก

ตองครบถวนเปนที่เช่ือถือได 
6.2   ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
6.3   ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
6.4    ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
6.5   ความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงหรือที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6   ความเห็นหรือขอสังเกตอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ 
 

10.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
1. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอยและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชขอกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับ
ดูแลกําหนดที่เก่ียวของเปนเกณฑในการพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   หรือที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติ (ตามแตละกรณีที่กําหนดไว) 

2. เสนอช่ือบุคคล เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเปนอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่
หนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนดของบุคคลดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. พิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ   ในกรณีเห็น
วามีเหตุจําเปนและ / หรือโดยความเหมาะสม 
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4. สอบทานแผนและนโยบายคาตอบแทนของบริษัทฯ   และบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองตามเปาหมายประจําป
หรือเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยใหมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน 

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

6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอยประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ
ผูจัดการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูดรักษาและ/ หรือจูงใจ
บุคคลที่มีคุณภาพเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอตอทีป่ระชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

7. สอบทานผลตอบแทนสําหรับพนักงานบริษัทฯ  และบริษัทยอยและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อ
อนมุัติกอนการจัดสรรเปนคาตอบแทนรายปใหแกพนักงาน 

8. พิจารณาสอบทานสัญญาคาตอบแทนหรือผลประโยชนพิเศษสําหรับผูบริหารและพนักงานในตําแหนงสําคัญ 
(ถาม)ี รวมถึงขอตกลงในการวาจางคาชดเชยตอผูมีอํานาจในการจัดการ เพื่อเสนอตอผูบริหาร 

 
10.2.4   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. กําหนดขอบเขตนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  และบริษัทยอยเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏิบัติขอแนะนําในเรื่องของการกํากับกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล
ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ  และหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด 

3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหมีความเปนสากล
ทันสมัยอยางตอเนื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อการพิจารณาปรับปรุง 

4. พิจารณาทบทวนความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั้งการมีผลประโยชนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติหนาที่ 

5. เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชุดยอยรวมถึงการ
ติดตามและสรุปผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6. พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   และคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ  เปนประจําทุกป 
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10.2.5  ขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ   ในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยดําเนินการใหมีกลยุทธนโยบาย

มาตรฐานและรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเส่ียงในดานตางๆ  ของบริษัทฯ   และบริษัทยอย เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทฯ   เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตความเส่ียงที่ควบคุมไดอยางมีระบบ 

2. พิจารณากําหนดแนวทางการควบคุมความเส่ียงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหนวยงานตางๆ  ของบริษัทฯ   และ
บริษัทยอย เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงของหนวยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุม
การบริหารความเส่ียงใหอยูภายใตขอบเขตที่บริษัทฯ   กําหนดตลอดจนสอดคลองตามหลักการบริหารความ
เส่ียงตามแนวทางที่หนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด 

3. สอบทานใหบริษัทฯ   และบริษัทยอยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเส่ียง
และการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งปจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เก่ียวของกับความเส่ียงนั้นๆ  
ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ    เพื่อนําไปสูการจัดการความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ 

4. ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงของฝายงานตางๆ  และสอบทานใหบริษัทฯ  
และบริษัทยอยมีโครงสรางพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการชวยใหการบริหารจัดการความ
เส่ียงอยูในระดับที่รับได 

5. ทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงขององคกรเปนครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมตางๆ  ของบริษัทฯ   และ
บริษัทยอยตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดยอยเปนผูดูแลและบริหารจัดการความ
เส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ   และบริษัทยอยตามความเหมาะสมและรายงานใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ทราบ 

6. จัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวมทั้งกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินการสําหรับปตอไปเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ    เพื่อทราบ 

7. ปฏิบัติหนาที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ   มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมี
ความเห็นชอบ 

 
10.2.6   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลงทุน 

1. พิจารณากําหนดนโยบายการหลักเกณฑแผนการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทยอยโดยสอดคลองเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ   กําหนดซ่ึงพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเขารวมลงทุนตามกรอบ
นโยบายของบริษัทฯ   อนุมัติ 

2. กําหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ  และบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณลงทุน เพื่อกอประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมสําหรับการลงทุนของบริษัทฯ  ภายใต
นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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4. กํากับดูแลเปาหมายกลยุทธและนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ   ใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ   กําหนด 

5. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการลงทุนประจําปที่ฝายจัดการหรือฝายการลงทุนของบริษัทฯ    เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาอนุมัติ 

6. พิจารณาศึกษาขอมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเขาไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ    เพื่อใหไดมาซ่ึง
ผลประโยชนสูงสุดในการลงทุนนั้นๆ  ของบริษัทฯ   และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาอนุมัติ 

7. มีอํานาจในการพิจารณาเชิญหรือวาจางบุคคลภายนอกที่มีความรูความเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษาในการเขารวม
ลงทุนดวยคาใชจายของบริษัทฯ   

8. พิจารณาใหความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ  ในการเขาเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ   ที่จะเขาไป
รวมลงทุนตอคณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ 

9. กํากับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนดและรายงานผลการ
ลงทุนใหคณะกรรมการบริษัทฯ   ทราบ 

10. พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ  ที่ไดเขารวมลงทุนเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ   เพื่อการพิจารณาอนุมัติ 

11. ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

10.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 
10.3.1 การสรรหากรรมการบริษัทฯ   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   ครั้งที ่2/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ   และกําหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผูบริหารระดับสูงและหลักเกณฑในการสรรหา เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบรหิาร
ระดับสูงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกําหนดวาระและผูบริหารระดับสูง 

อยางไรก็ตามในการเลือกต้ังกรรมการในป 2557 นั้นบริษัทฯ  ไดปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ  ซ่ึงไดกําหนดใหผู
ถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 โดย
ในขอบังคับของบริษัทฯ   หมวดที ่5 คณะกรรมการ ขอ 17 ถึงขอ 38 ไดกําหนดเรื่องเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ   
ซ่ึงสามารถสรุปสวนที่เปนสาระสําคัญไดดังนี ้

1. กําหนดใหกรรมการบริษัทฯ  มีไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ   จะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ   หรือไมก็ได 

2. ผูที่จะเปนกรรมการของบริษัทฯ   ไดตองประกอบดวยคุณสมบัติดังนี ้
2.1 ตองเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลายคนไรความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ 
2.3 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
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2.4 ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐฐานทุจริตตอหนาที ่
3. กรรมการคนใดเมื่อไดรับเลือกต้ังแลวปรากฏวาขาดคุณสมบติัดังกลาวมาในขอ 2. หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติให

ถอดถอนเสียจากกรรมการตามขอ6.4ยอมพนจากตําแหนงกรรมการทันท ี
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ  กรรมการซ่ึงลาออกดังกลาวนั้นจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

4. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ   ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
4.1 ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
4.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 4.1 เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก

ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
4.3 บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

5. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้นถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสามกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ   นั้นใหจับสลากกันสวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

6. นอกจากกรรมการจะพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการจะพนตําแหนงเมื่อ 
6.1 เสียชีวิต 
6.2 ลาออก 
6.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
6.4 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 8 
6.5 ศาลมีคําส่ังใหออก 

7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ   โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ   กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบ
ดวยก็ได 

8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
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และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผู
นั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน 
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู 

10. กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมใหกรรมการที่เหลืออยูกระทาํการใน
นามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
ทั้งหมดเทานั้นการประชุมตามวรรคแรกใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงเหลือนอย
กวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมและบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

11. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงตองอยูรักษาการใน
ตําแหนง เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ   ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่เวน
แตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามขอ 6.5 คณะกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันพนจาก
ตําแหนงโดยสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบไมนอยกวาสิบส่ีวันกอนวันประชุม 

12. กรรมการมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จกรรมการในวงเงินไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิของบริษัทฯ   ทั้งนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการและใหคณะกรรมการมีสิทธิไดรับเงินคาจางเบี้ยประชุมคาพาหนะสวัสดิการและ
คาตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินคารับรองและคาใชจายใดๆ อันเก่ียวเนื่องกับการทํางานตามระเบียบของ
บริษัทฯ   ดวยขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมาจากพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัทฯ   ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทฯ   

13. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ไดรองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบงัคับใน
กิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

14. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องคประชุมและใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีทีป่ระธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยูใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานที่ประชุมแตถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมนั้นหรือไมสามารถปฏบิติัหนาที่
ไดใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเวนแตกรรมการซ่ึงมีสวนได
เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเปนเสียงช้ีขาด 
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15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธานกรรมการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมเวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของบรษิทัฯ  
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

16. ในการดําเนินกิจการบริษัทฯ   กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของ
บริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ   

17. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ   หรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามญัหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดหรอืเปนกรรมการของ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ  ไมวาเขาทํา เพื่อประโยชนตนเองหรือประโยชนผูอื่นเวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ังกรรมการผูนั้น 

18. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ   ทราบโดยไมชักชาในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
สัญญาใดทีบ่ริษัทฯ   ทําขึ้นหรือในกรณีที่จํานวนหุนหรือหุนกูของบริษัทฯ   หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยูมี
จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

19. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง ณ จังหวัดอันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทฯ   
หรือจังหวัดใกลเคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใดโดยการกําหนดวันเวลาและสถานที่เปนไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการกรรมการต้ังแตสองคนขึ้นไปอาจรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีนี้ให
ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต
วันที่ไดรับการรองขอ 

20. ในการลงช่ือผูกพันบริษัทฯ   ใหประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   ได 

21. กรรมการคนใดซ้ือทรัพยสินของบริษัทฯ  หรือขายทรัพยสินใหแกบริษัทฯ   หรือกระทําธุรกิจอยางใดอยางหนึง่กับ
บริษัทฯ  ไมวากระทําในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถามิไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการแลวการซ้ือขาย
หรือกระทําธุรกิจนั้นไมมีผลผูกพันบริษทัฯ   

22. ใหกรรมการแจงใหบริษัทฯ   ทราบโดยมิชักชาเมื่อถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ   หรือบริษัทในเครือโดยระบจํุานวน
ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี 

 
10.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ 

สําหรับการแตงต้ังกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพิจารณาแตงต้ังตามคุณสมบัติซ่ึงเปนไปตาม
ขอกําหนดขั้นตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและมีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญบริษัทยอยบริษัทรวมผู
ถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ    ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของกับกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ
ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

3. ไมเปนบคุคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบดิามารดาคู
สมรสพี่นองและบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหารผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   หรือบริษัทยอย 

4. ไมเคยหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวมผูถือหุนรายใหญหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บรษิัทใหญบริษทั
ยอยบริษัทรวมผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาตและไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซ่ึง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญบริษัทยอยบริษัทรวมผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  
สังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวยเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการ
แตงต้ัง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน
ซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ   หรือบริษัทยอยหรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรอืเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจางพนกังานทีป่รกึษาทีร่บัเงินเดือน
ประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ   หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ   
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10.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
10.4.1 กลไกในการกํากับดูแล 

บริษัทฯ   ไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมไวในขอบังคับของบรษิทัฯ   
หมวดที ่7 การกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอที่ 45 ถึงขอ 46  เพื่อให เพื่อบริษัทฯ   สามารถ
กํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวมรวมถึงการติดตามดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกตางๆ  ที่กําหนดไวไดเสมือนเปนหนวยงานของบริษัทฯ   เองและเปนไปตามนโยบายของบรษิทัฯ   
รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนกฎหมายหลักทรัพยตลอดจนประกาศขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่ เก่ียวของของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ  ทั้งนี้   เพื่อรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ   
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว 

ในกรณีที่ขอบังคับตามความในหมวดนี้ไดกําหนดใหการทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ  ซ่ึงมีนัยสําคัญหรือมีผล
ตอฐานะการเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนเรื่องที่จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรอืที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   (แลวแตกรณี)  ใหกรรมการบริษัทฯ   มีหนาที่ในการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ    เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกลาวกอนที่บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะจัดประชุม
คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของตนเอง เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือกอนการทํารายการหรือดําเนินการในเรื่องนั้นโดยใน
การนี้ใหบริษัทฯ  ปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขขั้นตอนและวิธีการที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายบริษัทมหาชนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายหลักทรัพยตลอดจนประกาศขอบังคับและหลักเกณฑ
ตางๆ  ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยฯ ดวยอยางครบถวนและถูกตอง 

1. เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
1.1     การแตงต้ังหรือเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมอยางนอยตาม

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ   ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมโดยใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทฯ   
เสนอช่ือหรือแตงต้ังมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและ/
หรือบริษัทรวมในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและ/
หรือบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะเห็นสมควร เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเวนแตเรื่องที่กําหนดไวในขอ 2 นี้  ทั้งนี้ 
กรรมการหรือผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอช่ือนั้นตองเปนบคุคลที่มีรายช่ืออยูในระบบขอมลู
รายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (White List) รวมถึงและมีคุณสมบัติบทบาท
หนาทีแ่ละความรับผิดชอบตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนาไววางใจของกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ   

1.2 พิจารณาการจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผลระหวางกาล (หากม)ี ของบริษัทยอย 
1.3 การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย เวนแตการแกไขขอบังคับในเรื่องที่มีนัยสําคัญตาม 2.6 
1.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย 
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รายการต้ังแตขอ 1.5  ถึงขอ 1.13 นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญและหากเขาทํารายการจะมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังนั้นจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ   กอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินและ/หรือเรื่องการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม) 
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซ่ึงรายการดังตอไปนี้คือ 

1.5 กรณีทีบ่ริษัทยอยตกลงเขาทาํรายการกับบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบรษิัทยอยหรือรายการที่เก่ียวกับการไดมา
หรือทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทยอย 

1.6 การโอนหรือสละสิทธิประโยชนรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัทยอย 
1.7 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
1.8 การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย 
1.9 การเขาทําแกไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชาจัดกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทัยอยหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 
1.10    การเชาหรือใหเชาซ้ือกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนที่มีสาระสําคัญ 
1.11    การกูยืมเงินการใหกูยืมเงินการใหสินเช่ือการคํ้าประกันการทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่นและมิใชธุรกิจ
ปกติของบริษัทยอย 

1.12     การเลิกกิจการของบริษัทยอย 
1.13     รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอย

อยางมีนัยสําคัญ 
2. เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   

2.1    กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทยอยหรือรายการที่เก่ียวกับการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่
บริษัทยอยจะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการ
ตามที่กําหนดไวในประกาศที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   

2.2     การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซ่ึงไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา
รอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้นหรือเปนผลใหสัดสวนการ
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ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย
ไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทยอยนั้น 

2.3     การดําเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/
หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยหรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยในการ
เขาทํารายการอื่นใดที่มิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

2.4     การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทยอยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณา 
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   

2.5     รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนํา
หลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินมา
บังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   

2.6     การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและการผล
การดําเนินงานของบริษัทยอยซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไขขอบังคับของบริษัทยอยที่สงผลกระทบ
ตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ   ในที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทยอยหรือการจายเงินปนผลของบริษัทยอย   เปนตน  

3. กรรมการของบริษัทฯ   จะตองดําเนินการใหบริษัทยอยมีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเส่ียงและระบบ
ปองกันการทุจริตรวมถึงกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวาการดําเนินการตางๆ   ของบริษัทยอยและบริษัท
รวมจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทขอบังคับในหมวดที ่7 เรื่องการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบรษิทัยอย
และบริษัทรวมรวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงประกาศ
ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ   ที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ ไดอยางแทจริงรวมถึงติดตามใหบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียว
โยงกันและรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินหรือรายการที่มีนัยสําคัญอื่นใดตอบริษัทฯ  และดําเนินการ
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ตางๆ   ใหเปนไปตามหลักเกณฑในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบรษิัทยอยและบริษัทรวมอยางครบถวน
และถูกตอง 

 
10.4.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 

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

2. พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป 
3. แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  เพื่อดําเนินการบริหารงานบริษัทหลักทรัพยฯ 
4. กําหนดรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทหลักทรัพยฯ 
5. แตงต้ังบุคคลแทนกรรมการที่ออกกอนวาระ 
6. พิจารณาแตงต้ัง ถอดถอน ใหออก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งอนุมัติอัตรา

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

10.4.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพยฯ 
1. สอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ  มีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ  มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของสายตรวจสอบและกํากับดูแล ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทหลักทรัพยฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ  และขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ทีจ่ะ
แกไขในอนาคต 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ  
และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  ที่จะแกไขในอนาคต ทั้งนี้  เพื่อให
มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทหลักทรัพยฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทหลักทรัพยฯ  ซ่ึงรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
6.1. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยฯ 
6.2. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ 
6.3. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 
6.4. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
6.5. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
6.7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร  

(Charter) 
6.8. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ   มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีขอสงสัยวามีรายการหรอืการกระทําดังตอไปนีซ่ึ้ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ   ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ   เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
8.2. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
8.3. การฝาฝนกฎหมายวาดวย หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที ่
  เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการบริษัทฯ   
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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10.4.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพยฯ 
1. บริหาร ดูแล และติดตามผลการบริหารและการจัดการบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย 

วัตถุประสงค แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป ซ่ึงไดผานคณะกรรมการบริษัทของบรษิัทหลักทรพัย
ฯ  อนุมัติแลว 

2. พิจารณาอนุมัติแตงต้ัง ถอดถอน บุคคลหรือนิติบุคคล เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  เพื่อทําหนาที่
ใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาหารือที่เปนประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ  รวมทั้ง
อนุมัติคาตอบแทนแกบุคคลดังกลาว 

3. พิจารณาอนุมัติบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายพนักงานระดับต้ังแตกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมถึงอนุมัติ
อัตราเงินเดือน คาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นๆ  แกบุคคลดังกลาว 

4. พิจารณาดําเนินการเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  มอบหมาย 
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการบริหารคนหนึ่ง

มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

อนึ่ง  เพื่อประโยชนของบริษัทหลักทรัพยฯ  ในกรณีจําเปนและเรงดวน ใหประธานกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณา 
ดําเนินการ หรืออนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารในเรื่องตางๆ  ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการบรหิารที่ระบไุวขางตน หรอืใน
กรณีมิไดระบุไว ใหดําเนินการไดตามดุลพินิจที่เห็นวาเหมาะสม แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ  

 
10.4.5 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยฯ 

ศึกษาและพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย เพื่อบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ ใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด ตาม
แนวนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ  กําหนด ซ่ึงคณะกรรมการการลงทุนมีความเปนอิสระ แยกจาก
ฝายการตลาดและฝายงานอื่นๆ  รวมทั้งทําหนาที่กําหนดแนวทางหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนที่ชัดเจนซ่ึง
การลงทุนแตละประเภทจะมีการกําหนดวงเงินและแผนกลยุทธการลงทุนเปนประจําทุกป 

 
10.4.6 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทหลักทรัพยฯ 

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

2. กําหนดระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ และกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ  เปนไปตามกฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับของบริษัทหลักทรัพยฯ  และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ 
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3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  และ
คณะกรรมการบริหาร 

4. สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของผูบริหารและพนักงาน ประสานความสามัคคีใน
องคกร  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพขององคกร 

5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งดานนายหนาคาหลักทรัพย วาณิชธนกิจ และกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย 
รวมทั้งธุรกิจใหม  เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกบริษัทหลักทรัพยฯ  และพนักงาน 

6. พิจารณาอนุมัติวงเงินดานธุรกิจหลักทรัพย  เชน    บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ Short Sell การ
เปล่ียนแปลงคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพย การอนุมัติแกไขรายการซ้ือขายหลักทรัพยผิดพลาดเขาบัญชีบริษัท
หลักทรัพยฯ  (Trading Error)    เปนตน  ในวงเงินตามที่กําหนดไว  ทั้งนี้  ในการดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

7. รวมพิจารณาอนุมัติคาใชจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ซ่ึงมิไดกําหนดไวในงบลงทุนหรือในแผนการดําเนิน
ธุรกิจประจําปสําหรับรอบปทางการบัญชีใดๆ  ซ่ึงมีวงเงินไมเกิน 500,000 บาทตอธุรกรรม และรายงาน
คาใชจายใหคณะกรรมการบริหารทราบ 

8. รวมพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทหลักทรัพยฯ  ซ่ึงมีวงเงินไมเกิน 200,000 บาท
ตอธุรกรรม 

9. นําเสนอนโยบายการจายเงินโบนัสและการต้ังสํารองเงินโบนัส และรวมพิจารณาอนุมัติการจายเงินโบนัสแก
ผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพยฯ  และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
หลักทรัพยฯ   เพื่ออนุมัติ 

10. รวมพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่การตลาด หัวหนาทีมการตลาด และผูจัดการสาขา ให
เปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ 

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

หลักทรัพยฯ  ระดับตําแหนงตํ่ากวากรรมการผูจัดการ 
13. รวมพิจารณา เพิ่ม ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจางของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยฯ  ระดับตําแหนงตํ่า

กวากรรมการผูจัดการ 
14. ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจางตามขอบังคับการทํางานของบริษัทหลักทรัพยฯ 
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  และคณะกรรมการ

บริหาร  
10.5 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

         คณะกรรมการบริษัทฯ   กําหนดใหมีนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการ / ธุรกิจที่บริษัทฯ  
เขาไปลงทุน เพื่อเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมตามประกาศ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (ก.ล.ต.) ที่เก่ียวของกําหนดตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติซ่ึงนโยบายนีบ้ริษัทฯ  ใหความสําคัญเปนอยางย่ิงวาเปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสูการมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและสามารถกําหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ   ที่เขาไปลงทุน
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพเสมือนวาเปนฝายงานหรือหนวยงานหนึ่งในองคกรของบริษัทฯ  อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร 
/ ดําเนินงานของกิจการที่เขาไปลงทุน เพื่อการดูแลรักษาซ่ึงผลประโยชนในการลงทุนของบริษัทฯ  ได 

         บริษัทฯ  เล็งเห็นวาการมีนโยบาย / มาตรการในการกํากับดูแลกิจการจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันนํามาซ่ึงการเพิ่มมูลคาและความเช่ือมั่นตอผูถือหุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ  ซ่ึงกิจการที่บริษัทฯ  เขาไปลงทุนนั้น
จะดําเนินการไดอยางตอเนื่องและย่ังยืนอยางมั่นคงโดยบริษัทฯ  กําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลกิจการเปน 2 ดาน
ดังนี้ 

 
1) นโยบายการกํากับดูแลดานการบริหาร 

1.1)    บริษัทฯ   กําหนดแนวทางของการใชสิทธิออกเสียงโดยผานตัวแทนของบริษัทฯ   ในการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทยอย และบริษัทรวม ในวาระการพิจารณาที่สําคัญ  เชน   การรับรองรายงานประชุม / การ
รับรองงบการเงินประจําป / การเลือกกรรมการ / การกําหนดคาตอบแทน / การแตงต้ังผูสอบบัญชีและ
คาตอบแทน / การจัดสรรกําไร    เปนตน   เพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย และ
บริษัทรวม และตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  เพื่อรักษา
ไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ   บริษัทยอย บริษัทรวม และของผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

1.2)    บริษัทฯ   มีนโยบายควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานบริษัทยอย และบริษัทรวม
เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ   จึงกําหนดใหกรณีดังตอไปนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ   หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)  เพื่อใหบริษัทฯ   มีกลไกกํากับดูแลบริษัท
ยอย และบริษัทรวมทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัท
ยอย และบริษัทรวม  เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ    
1.2.1 เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

1.2.1.1   การแตงต้ังหรือเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยและ/หรือบริษัท 
รวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมโดยให
กรรมการและผูบริหารที่บริษัทฯ  เสนอช่ือหรือแตงต้ังมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทั่วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  
บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเวนแตเรื่องที่กําหนดไวในขอ 1.2.2 นี้ 

 ทั้งนี ้กรรมการหรือผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอช่ือนั้นตองเปนบุคคลที่มี 
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รายช่ืออยูในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (White List) 
รวมถึงและมีคุณสมบัติบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนา
ไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนด
ลักษณะขาดความไมนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ   
1.2.1.2 พิจารณาการจายเงินปนผลประจําปและเงินปนผลระหวางกาล (หากม)ี ของบริษัทยอย 
1.2.1.3 การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยเวนแตการแกไขขอบังคับในเรื่องที่มีนัยสําคัญ  

1.2.2.6 
1.2.1.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัทยอย 
รายการต้ังแตขอ 1.2.1.5 ถึงขอ 1.2.1.13 นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญและหากเขาทํา
รายการจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยดังนั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  กอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณ
ขนาดรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนํา
หลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน
และ/หรือเรื่องการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูใน
เกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ   ซ่ึงรายการดังตอไปนี้คือ 
1.2.1.5   กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทยอยหรือ

รายการที่เก่ียวกับการไดมาหรือทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทยอย 
1.2.1.6   การโอนหรือสละสิทธิประโยชนรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความ

เสียหายแกบริษัทยอย 
1.2.1.7   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
1.2.1.8   การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย 
1.2.1.9   การเขาทําแกไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชาจัดกิจการของบริษัทยอยทั้งหมด

หรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอยหรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

1.2.1.10 การเชาหรือใหเชาซ้ือกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนที่มี
สาระสําคัญ 

1.2.1.11 การกูยืมเงินการใหกูยืมเงินการใหสินเช่ือการคํ้าประกันการทํานิติกรรมผูกพันบริษัท
ยอยใหตองรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการใหความชวยเหลือดานการเงินใน
ลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่นและมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

1.2.1.12 การเลิกกิจการของบริษัทยอย 
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1.2.1.13 รายการอื่นใดทีไ่มใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบ
ตอบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

1.2.2   เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กอน
บริษัทยอยเขาทํารายการ 
1.2.2.1 กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันของบริษัทยอยหรือ

รายการที่เก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปน
กรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ   (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศ
ที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   

1.2.2.2   การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนรวมทั้งการลดทุน
จดทะเบียนซ่ึงไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวน
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ  ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้นหรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ  ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น 

1.2.2.3   การดําเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  
ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ  
ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ยอยหรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/
หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ  ลดลงเหลือนอยกวา
รอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยในการ
เขาทํารายการอื่นใดที่มิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

1.2.2.4   การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
ยอยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณ
รายการตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
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ทรัพยสินมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ   

1.2.2.5   รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและรายการที่จะมีผลกระทบตอ
บริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ   (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่
กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินมาบังคับ
ใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯ   

1.2.2.6 การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทยอยซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไข
ขอบังคับของบริษัทยอยที่สงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ   
ในที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบรษิัทยอยหรอืการจายเงินปน
ผลของบริษัทยอย   เปนตน  

1.3)     กรรมการของบริษัทฯ   จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตาม
แผนงาน และงบประมาณอยางตอเนื่อง และติดตามใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลรายการเก่ียวโยง และ
รายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตอบริษัทฯ   ตามประกาศที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม อยาง
ครบถวน และถูกตอง 

1.4)     กรรมการของบริษัทฯ  ตองจัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ  เพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอยรวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมี
ระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวาบริษัทยอยมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่มี
นัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางตอเนื่อง และนาเช่ือถือและมีชองทางใหกรรมการ และ
ผูบริหารของบริษัทฯ  สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินการทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอย และการทํารายการที่
มีนัยสําคัญของบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ตองจัดใหบริษัทยอยมีกลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย  โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ  สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวให
กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ   เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไว
อยางสม่ําเสมอ 

1.5)     กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผย และนําสงขอมูลสวนไดเสียของตน และบุคคลที่มี
ความเก่ียวของตอคณะกรรมการของบริษัทฯ  ใหทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ   
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ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอยหรือ บรษิัทฯ  โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจง
เรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทฯ  ทราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทฯ  กําหนด เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ  ซ่ึงการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัท
ยอย และบริษัทฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวน
ไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งทางตรง และทางออมนั้นดวย อนึ่งการกระทําดังตอไปนี้ ซ่ึง
เปนผลใหกรรมการผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของของบริษัทยอยไดรับประโยชนทางการเงินอื่น 
นอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทยอยหรือบริษัทฯ  ไดรับความเสียหายใหสันนิษฐาน
วาเปนการกระทําที่ขัด หรือแยงกับประโยชนของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
1.5.1 การทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอย กับกรรมการผูบริหารหรืบุคคลที่มีความเก่ียวของโดยมิได

เปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
1.5.2 การใชขอมูลของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอยที่ลวงรูมาเวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว 
1.5.3 การใชทรัพยสิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอยในลักษณะเดียวกันกับทีบ่รษิทัฯ 

กระทํา และเปนการฝาฝนหลักเกณฑ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด 

1.6)     บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ
เขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ  ตอบริษัทฯ  ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน บรษิทัฯ 
มีสิทธิเรียกใหบริษัทยอยเขาช้ีแจง หรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณาดังกลาว ซ่ึงบริษัทยอยตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัดทันท ี

1.7)     บริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของดวยการดําเนินงานใหกับบริษัทฯ  เมื่อไดรับการรองขอ
ตามความเหมาะสม 

1.8)     กรณีทีบ่ริษัทฯ  ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ  อาจแจงใหบริษัทยอยช้ีแจง และ/หรือนําสงเอกสาร 
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ  ได 

1.9)     หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับอบหมายของบริษัทยอย และบริษัทรวม รวมถึงคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทฯ  และของบริษัทยอย 
หรือบริษัทรวม  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปน
นัยสําคัญตอบริษัทฯ  บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเอง และผูอื่นไมวาทางตรง หรือ
ทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไม 

1.10) กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของของบริษัทยอย  จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยได
ตอเมื่อธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  
(แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได  โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เก่ียว
โยงกัน และหลักเกณฑที่เก่ียวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาใชโดยอนุโลม 
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ทั้งนี้  เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน  ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ  อนุมัติไว
แลว 

 
2) นโยบายการควบคุมดานการเงินของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

2.1)     บริษัทยอย และบริษัทรวมมีหนาที่นําสงผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผานการสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอย 
และบริษัทรวมใหกับบริษัทฯ  พรอมยินยอมใหบริษัทฯ  ใชขอมูลดังกลาวนั้น   เพื่อประกอบการจัดทํางบ
การเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจําไตรมาสหรือประจําปนั้นแลวแตกรณี 

2.2)     บริษัทยอย และบริษัทรวมมีหนาที่จัดทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผน เพื่อรายงานตอบริษัทฯ  

2.3)     บริษัทยอย และบริษัทรวมมีหนาที่รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ  เมื่อตรวจ
พบ หรือไดรับการรองขอจากบริษัทฯ  ใหดําเนินการตรวจสอบ และรายงาน 

 
10.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ  ไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน  เพื่อใหมีมาตรการปองกันและการกํากับดูแลการ
ใชขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพและปองกันมิใหมีการใชขอมูลภายในแสวงหาผลประโยชน เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน
แกบุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจนสอดคลองตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการดวยความ
โปรงใส โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  และผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่ตองรายงานการถือ
หลักทรัพยของตน ใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามที่กําหนด 

2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอย ในประการที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซ่ึงยังมิได
เปดเผยตอสาธารณชน ซ่ึงตนไดลวงรูมาในตําแหนง หนาที่ หรือฐานะ เชน  นั้นมาใช เพื่อการซ้ือหรือขาย หรือ
เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุนหรือหลักทรัพยอื่น
(ถามี) ของบริษัทฯ  ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ  ไมวาทั้ง
ทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทํา เพื่อประโยชนตอตนเอง หรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริง 
เชน  นั้นออกเปดเผย เพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 
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3. ช้ันความลับของขอมูลกําหนดใหขอมูลภายในซ่ึงเปนความลับทางธุรกิจตองไดรับการดูแลปกปดมิใหรั่วไหล 
ออกไปภายนอก ความลับของขอมูลอาจแบงไดเปนหลายช้ันตามความสําคัญ  เชน   ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูล
ปกปด ขอมูลลับ และขอมูลลับมาก ซ่ึงการใชขอมูลตองอยูในกรอบที่ถือวาเปนขอมูลในหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ไมเปดเผยขอมูลที่ถือวาเปนความลับของบริษัทฯ  อันนาํมาซ่ึงความเสียหาย
หรือมีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ  ไมวาจะเปนขอมลูอิเล็กทรอนิกส ขอมลูการเงิน การ
ปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ  และอื่นๆ  ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัทฯ  และหลังจาก
พนสภาพการปฏิบัติงานแลว 

4. การเปดเผยขอมูลสูภายนอกกําหนดใหการเผยแพรขอมูลภายในสูสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูบริหาร / ฝายงาน / บุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

5. กําหนดใหมีการจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติวาดวยมาตรการปองกันและการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร 
และจัดใหมีการส่ือสารเผยแพร นโยบาย / กฎระเบียบดังกลาว แกกรรมการ ผูบรหิารและพนกังานทุกระดับอยาง
ทั่วถึงทั้งองคกร และเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่บรษิทัฯ  กําหนด
ไวในนโยบาย / ระเบียบนั้น ๆ  

 
10.7 การอนุมัติรายการ 
10.7.1 บริษัทฯ  

1. คาใชจาย หรือรายการซ้ือทรัพยสินที่มีในงบประมาณประจําป ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
แลว มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูอนุมัติรายการ 

2. คาใชจาย หรอืรายการซ้ือทรัพยสินที่ไมมีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจําป ตองดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมตอคณะกรรมการบริษัทฯ   

3. คาใชจายที่เก่ียวกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเวนคาใชจายที่มีการกําหนดไวตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบ
อื่นใด ของบริษัทฯ  ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูอนุมัติรายการ  ทั้งนี้ คาใชจายของประธานเจาหนาที่
บริหาร ใหคณะกรรมการบริษัทฯ  เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

4. คาใชจายที่เปนไปตามระเบียบทางการและ/หรือหนวยงานที่ควบคุมดูแลในสวนที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัทฯ  ให
หนวยงานที่เก่ียวของเปนผูตรวจสอบและขออนุมัติตอประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนประจําโดยจายจากเงินสดยอยจํานวนไมเกิน 1,000 บาท มอบหมายใหผูบริหารสูงสุดของ
สายงานเปนผูอนุมัติรายการ 

6. การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ  ในการลงทุน  ใหฝายการลงทุนนําเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอที่ประชุม
คณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

7. การทํารายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และรายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ  จะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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10.7.2 บริษัทหลักทรัพยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
10.7.3 คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี
          บรษิทัฯ  
                ป 2557  ไดรบัอนุมัติจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2557 กําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี 
เปนเงินจํานวน 0.44 ลานบาท 
 
          บรษิทัหลกัทรพัยฯ 
              ป 2557 ไดรบัอนุมัติจากทีป่ระชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2557 กําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี 
เปนเงินจํานวน  2.45 ลานบาท 

 
10.7.4  คาบริการอื่น 

      – ไมม ี– 
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11. ความรบัผิดชอบตอสังคม 

 
11.1 บริษัทฯ  

 เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความตระหนักและใหความสําคัญตอการสนับสนุนการมีสวนรวมและการรับผิดชอบ
ตอสังคมและการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันอันเปนหลักการสําคัญที่บริษัทฯ  ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจภายใตหลักบรรษัท  
ภิบาลที่ดีอันนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนขององคกรคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีนโยบายดังนี ้
 

1) คํานิยามวาดวยนโยบายที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 
คอรรัปช่ัน  (Corruption)  หมายถึงการติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหสัญญามอบใหคํามัน่

เรียกรองหรือรับซ่ึงเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของรัฐหนวยงานของรัฐหนวยงาน
ของเอกชนหรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงธุรกิจหรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทฯ  โดยเฉพาะหรือ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึง
ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจเวนแตเปนกรณีที่กฎหมายระเบียบประกาศขอบังคับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถ่ินหรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

 
2) นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอยที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

2.1      กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ   และบริษัทยอย ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันใน
ทุกรปูแบบทั้งทางตรงหรอืทางออม  โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหนวยงานที่เก่ียวของ  และใหมกีาร
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   และบริษัทยอยที่จะไมมีสวนเก่ียวของ
กับการคอรรัป ช่ันนี้อยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมาย 

2.2     จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  เพื่อ              
ปองกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ   และบุคคลภายนอกที่
เก่ียวของของบริษัทฯ   

2.3     สงเสริมการสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และความรับผิดชอบใหเปนวัฒนธรรมองคกร รวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแกบุคลากรของบริษัทฯ   วาการทุจริตเปนส่ิงที่ไมควรปฏิบัติ 

2.4     จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองภายใตมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการ
ยอมรับระดับสากล 

2.5     จัดใหมีชองทางในการส่ือสารใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของสามารถที่จะแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ 
หรือรองเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิผูแจงเบาะแส 
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2.6     กําหนดใหมีมาตรการปองกันการมอบหรือรับของกํานัลทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การเล้ียงรับรอง 
หรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจํากัดซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ   หรือเปนการฝาฝนกฎหมาย
ในประเทศที่เก่ียวของ 

2.7    กําหนดใหมีมาตรการปองกันการติดสินบนทุกรูปแบบไมวาจะกระทําไป เพื่ออํานวยความสะดวกหรือ          
เพื่อความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไมวาทางตรงหรือทางออม 

2.8     กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบและขั้นตอนปฏบิัติที่
ถูกตอง 

2.9     กําหนดใหการใหเงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวของ 

2.10     จัดใหมีการสงเสริม แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีระหวางบริษัทอื่นที่อยูใน 
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ  รวมทั้งผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพื่อเปนแนวรวมปฏิบัติและเขารวมใน
กิจกรรมตอตาน การทุจริตคอรรัปช่ัน ซ่ึงจัดขึ้นโดยบริษัทฯ  สมาคม หอการคา หรือหนวยงานกํากับดูแล
อื่นๆ  

3) หนาที่และความรับผิดชอบ 

3.1     คณะกรรมการบริษัทฯ   มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่
สนับสนุนการตอตานคอรรัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ   เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการตอตานคอรรัปช่ันและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

3.2     พนักงาน ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  
และ / หรือ บริษัทยอย ตองแจงใหผูบังคับบัญชา  หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และใหความรวมมือใน
การตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่
กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ  ผานชองทาง
ตางๆ  ที่กําหนดไว 

3.3     บริษัทฯ  จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบรษิทั
ฯ  โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน  หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน   

3.4     ผูที่กระทําคอรรัปช่ัน หรือผูสนับสนุนถือวาเปนการกระทําผิดที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ  โดยจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ  กําหนดไว  และรวมถึงอาจไดรับ
โทษอยางหนึ่งอยางใดนอกเหนือจะระเบียบของบริษัทฯ  หากนัยของการกระทํานั้นๆ  กฎหมายกําหนด
เปนความผิดเปนการเฉพาะทั้งทางอาญาและทางแพง 

3.5     บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู  และทําความเขาใจกับบคุคลอื่นที่ตองปฏบิติั
หนาที่ที่เก่ียวของ หรือมีนิติสัมพันธในทางการคา หรือธุรกิจกับบริษัทฯ  หรือการดําเนินการใดๆ   เพื่อ
การคาที่อาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ   ในการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี ้
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3.6     บริษัทฯ  มุงมั่นที่จะสรางและรกัษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาคอรรัปช่ันเปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทัง้การทาํ
ธุรกรรมกับภาครัฐและ / หรือภาคเอกชน อันถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ของบริษัทฯ   เพื่อนํามาซ่ึงการพัฒนาองคกรโดยความย่ังยืน 

 
4) การสนับสนุนใหเกิดรูปธรรมตามนโยบายฉบับนี ้

บริษัทฯ  กําหนดใหมีชองทางรับขอรองเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเปนธรรมโดยมุงหวังวา
พนักงานทุกคนจะรวมกันสอดสองดูแลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจดวยมีชองทางการส่ือสาร / สอบถามกรณีมีขอสงสัยหรือของใจเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือรองเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจหรือสอบถามขอของใจไดที่หนวยงานที่บริษัทฯ   กําหนดใหมี
หนาที่หรือผูบังคับบัญชาโดยตรงโดยการรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาคโปรงใสใสใจใหความเปนธรรมแกทุก
ฝายตลอดจนมีระยะเวลาสอบสวนอยางเหมาะสมและการรักษาความลับและการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกล่ัน
แกลงทั้งในระหวางการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน 

 
5) การทบทวนนโยบายมาตรการและกระบวนการปองกันความเสี่ยง 

กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายมาตรการและกระบวนการปองกันความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปช่ันรวมถึง
การพัฒนากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริตปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

 บริษัทหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางมากและเนนใหบริษัท
หลักทรัพยฯ ดําเนินกิจการดวยความเปนธรรม  เพื่อจะนําพาบริษัทหลักทรัพยฯ ใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืน พรอม
สรางทศันคติวัฒนธรรมของการทาํหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมของกรรมการผูบรหิารและพนกังานอีกทั้งยังมคีวาม
มุงมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป ทั้งนี้  บริษัทหลักทรัพยฯ ยังมี
นโยบายเก่ียวกับแนวทางบริหารจัดการที่ซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดใหกับผูถือหุนและสรางประโยชนและความเปน
ธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกๆ  ฝาย 

 
1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปนธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
หลักเกณฑของทางการอยางเครงครัดโดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมใน
การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและซ้ือขายตราสารอนุพันธรวมถึงการจายผลตอบแทนใหกับผูติดตอกับผูลงทุน
และหัวหนาทีมการตลาด 
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บริษัทหลักทรัพยฯ ดําเนินธุรกิจกับกิจการคูคาโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาทีบ่ริษัทหลักทรัพยฯ  ไดทําไวซ่ึง
จะตองไมเส่ือมเสียตอบริษัทหลักทรัพยฯ  หรือขัดตอกฎหมายใดๆ  ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เชน  การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง  เปนตน และคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินการทางธุรกิจอยางเปน
ธรรมและมีจรรยาบรรณบริษัทหลักทรัพยฯ  ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงที่กําหนดไวใน
สัญญาการกูยืมกับเจาหนี้หรือการซ้ือสินคาและบริการในการชําระคืนเงินตนดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและ
การชําระคาซ้ือสินคาและบริการ 

 
2) การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดมีนโยบายในการตอตานทุจริตและหามรับ/จายสินบน (คอรรัปช่ัน)  เพื่อผลประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯการรายงานการกระทําที่ไมเหมาะสมโดยบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดมีคูมือการปฏิบติังานของ
พนักงานที่จัดทําขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติตนใหเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริตไม
แสวงหาผลประโยชนหรือรองเรียกสินจางอันสอเจตนาไปในทางทุจริตตอหนาที่ทั้งทางตรงและทางออม 

 
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทหลักทรัพยฯ สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชนดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ  เขาไปมี
สวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน  ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการ
ใชแรงงานเด็ก (Child Labour) รวมถึงใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรม
บนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเปนมนุษยไมเลือกปฏิบัติไมแบงแยกถ่ินกําเนิดเช้ือชาติเพศอายุสีผิวศาสนาสภาพ
รางกายฐานะชาติตระกูล 

 
4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

• ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 
บริษัทหลักทรัพยฯ ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยการขยายพื้นที่การทํางานใหมากขึ้น  เพื่อลดความแออัดใน
การทํางานใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  เพื่อใหพนักงานสรางสรรคผลงานที่ ดีเลิศและพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยูเสมออีกทั้งบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดทําประกันสุขภาพใหกับพนักงานทุกคน 

• การพัฒนาบุคคลากร 
บริษัทหลักทรัพยฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหา  เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝกอบรมภายในและสงบุคลากร
ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไปอบรมภายนอก  เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมทั้งสงเสริมให
พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและจะตองเก็บรักษาขอมูลของ
บริษัทหลักทรัพยฯ  และของลูกคาไวเปนความลับ 

• การดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
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บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชในการพิจารณาคาตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมเปนธรรมและมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

• จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพคือกองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดต้ังขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจาง
จายสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสะสม”และนายจางจายเงินเขาอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจาก
ลูกจางจะออมแลวนายจางยังชวยลูกจางออมอีกแรงหนึ่งดวยจึงอาจกลาวไดวาการจัดต้ังกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเปนรูปแบบหนึ่งของการใหสวัสดิการแกลูกจางจึงชวยสรางแรงจูงใจใหลูกจางทํางานใหกับนายจาง
นานๆ การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพนอกจากจะทําใหลูกจางมีการออมอยางตอเนื่องมีวินัยและมี
นายจางชวยออมแลวยังมีการนําเงินไปบริหารใหเกิดดอกผลงอกเงยโดยผูบริหารมืออาชีพที่เรียกวา "บริษัท
จัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนํามาเฉล่ียใหกับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดสวนของเงินที่แตละคนมีอยู
ในกองทุน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556บริษัทหลักทรัพยฯ  มีพนักงานทั้งหมด 728 คนแบงเปนพนักงานการตลาดจํานวน 
363 คนพนักงานดานปฏิบัติการ 365 คน นอกจากนี้ในวันที่ 1 มีนาคม 2557บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดกิจกรรมที่
สําคัญสรางความสัมพันธที่ดีในการจางงานคืองานสังสรรคสําหรับพนักงานกรุงเทพปริมณฑลและสาขาตางจังหวัด 
เพื่อเปนการขอบคุณที่รวมเหน็ดเหนื่อยไปพรอมกับบริษัทหลักทรัพยฯ  ตลอดทั้งป  

 
5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาโดยการเอาใจใสและรับผิดชอบ
อยางมีหลักเกณฑตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับลูกคาทุกรายรวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการใหบริการและเพิ่มชองทาง / ทางเลือกในการใหบริการแกลูกคาโดยใหขอมูลที่ครบถวนถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง ทั้งนี ้บริษัทหลักทรัพยฯ  ไดจัดเตรียมชองทางในการรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสจากลูกคา
และกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหลูกคาของบริษัทหลักทรัพยฯ  เกิดความมั่นใจวาบริษัทหลักทรัพยฯ  มี
ระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยุติธรรมและเช่ือถือได  นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพยฯ  ไดเขารวมกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการกับสํานักงาน ก.ล.ต. หากเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทหลักทรัพยฯ  กับลูกคาตามลักษณะที่กําหนด
ไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ลูกคาสามารถจะนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการดังกลาวได 

 
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอมดังนี้ 
• ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
• สงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
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• สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูและประสบการณเก่ียวกับส่ิงแวดลอมระหวางพนักงาน
ดวยกันหรือระหวางหนวยงานตางๆ  ของบริษัทหลักทรัพยฯ 

• สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

บริษัทหลักทรัพยฯ มีนโยบายบริหารการจัดการโดยมีเปาหมาย เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ  อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อติดตาม
ความกาวหนา 

 
7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บรษิัทหลักทรัพยฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งยังมีความมุงมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมแกผูมีสวนไดสวนเสียตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 บรษิัทหลักทรัพยฯ  ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง เพื่อนํามาดําเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเนนการสงเสริมดาน
การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและการสงเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอยาง เชน  ทุกป ในป 2557บริษทัหลักทรัพยฯ  ดําเนนิ
กิจกรรมดานการศึกษาทั้งหมด 3 โครงการ ดานการทํานบุํารุงศาสนา 6 โครงการ และดานการสงเสริมคุณภาพสังคม 4 
โครงการ  

ดานการศึกษา 
1.  สนับสนุนการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพื่อปรับปรุงศูนยการ เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ เกิดความรักความสามัคคี และสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

2.  การจัดอบรม สัมมนา ใหกับมหาวิทยาลัย  เพื่อใหความรูดานการลงทุน ดังนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
เกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
นเรศวร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และนักศึกษาจากโครงการนักลงทุนรุนใหม เพื่อสังคม (NIP) 

       ใหโอกาสนักศึกษา เขาเย่ียมชมบริษัทฯ  พรอมใหความรูดานการลงทุน 
 

ดานการทํานุบํารุงศาสนา 
1. รวมเปนเจาภาพทาํบุญถวายผาปาสามัคคี วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
2. รวมเปนเจาภาพทําบุญวัดปาดอยแสงธรรม อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 
3. รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี มูลนิธิ 14 ตุลา  ณ วัดพุทธปญญา จ. นนทบรุ ี
4. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี  เพื่อสมทบทุนสรางศาลาการเปรียญ ทอดถวาย ณ วันสันติธรรมบรรพต (ภูนอย) 
5. รวมเปนเจาภาพทาํบุญถวายผากฐินสามัคคี วัดโปงโก ต. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธุ 
6. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามคัคี ณ วัดอัมพวันปยาราม ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุร ี
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ดานการสงเสริมคุณภาพสังคม 
1.     สนบัสนนุโตะวางคอมพวิเตอร  เพื่อใชสําหรบัการเรียนการสอน และสําหรบัฝกอาชีพ เพิ่มทักษะอาชีพตางๆ  

ใหกับผูหญิงทีป่ระสบปญหาเดือดรอน ของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอปุถัมภพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทนิัดดามาตุ 

2.    สนบัสนนุโครงการถวายตูยา ในพระอปุถัมภพระเจาหลานเธอพระองคเจาทปีงกรรศัมีโชติ จํานวน 11 ตู 
3.    รวมบริจาคเส้ือผามือสองแกมูลนิธิกระจกเงา 
4.    รวมบริจาคตุกตาแกโรงพยาบาลเด็ก 
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12. การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง 
 

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ  

บริษัทฯ  กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอิสระ  เพื่อทําหนาที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และถูกตอง การทบทวนการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของฝายตรวจสอบและกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชุมรวมกับฝายบริหาร 
และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อปรับปรุงแกไขอยางจริงจัง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2557 ไดพิจารณาใหบริษัทฯ  นําระบบควบคุมภายใน เชน  เดียวกับที่ถือปฏิบัติในบริษัทหลักทรัพยฯ  มาใช  เพื่อให
บริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพยฯ  มีระบบควบคุมภายในที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความเพียงพอเหมาะสม  ทั้งนี้  บริษทัฯ  
จะเริ่มดําเนินธุรกิจภายหลังจากการดําเนินการตามแผนปรับโครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จ ซ่ึงในการประชุมขางตน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ยังไดพิจารณาเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  ตามองคประกอบของระบบควบคุมภายในในดานตางๆ  ทั้ง 5 สวน ไดแก องคกรและสภาวะ
แวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบ
การติดตาม โดยเทียบเคียงตามบริษัทหลักทรัพยฯ  ซ่ึงมีความเพียงพอและเหมาะสม  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ  ไดกําหนดกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยจะพิจารณาสงบุคคลไปเปนกรรมการ
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน  เพื่อควบคุมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมทั้งไดมีการ
กําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเส่ียงจากการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ  เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง  
นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งในสวนของการบริหาร
และการควบคุมดานการเงิน   เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริหารยอยเปนไปอยาง
เหมาะสม (สามารถดูรายละเอียดไดหัวขอการกํากับดูแลกิจการ) 
 
บริษัทหลักทรัพยฯ 

ในสวนของบริษัทหลักทรัพยฯ   ซ่ึงเปนบริษัทยอยนั้นมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ปฏิบัติหนาที่  โดยมี
นายไพรยง  ธีระเสถียร เปนเลขานุการ และทําหนาที่รายงานการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนประจําทุกเดือน 
สําหรับป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง ตามที่ไดแสดงไวในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงอยูในรายงานประจําป 2557  ทั้งนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ครั้งที ่2/2558 เมือ่
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ได
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ  โดยพิจารณาจากขอมูลและรายงานตางๆ  รวมถึงการซักถามจากฝาย
บริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ   ทั้ง 5 ดาน  คือ ดานองคกรและ
สภาพแวดลอม ดานการบริหารความเส่ียง ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอมูล และ ดานระบบการติดตาม ซ่ึงภายหลังจากการประเมินแลว คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยฯ  มีความเห็น
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วาบริษัทหลักทรัพยฯ  มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมและเพียงพอแลว สําหรับระบบการควบคุม
ภายในดานอื่นๆ  คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  เห็นวาบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอแลว เชน  กัน และ ทั้งนี ้ ผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยฯ  ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 
2557 ไมไดแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีวาบริษัทหลักทรัพยฯ  มีขอบกพรองใด ๆ  เก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายใน   

บริษัทหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหมีสายตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และเปนศูนยกลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบรษิัทหลักทรพัยฯ  
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบงัคับ นโยบาย และหลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด และใหจัดทาํ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือนกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทหลักทรัพยฯ  ยกเวนในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนที่ตองแจงใหฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
หลักทรัพยฯ  รับทราบ เพื่อดําเนินการโดยทันที  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ  ไดแตงต้ัง นายไพรยง  ธีระเสถียร รองกรรมการ
ผูจัดการสายตรวจสอบและกํากับดูแล ทําหนาที่เปนหัวหนาสายตรวจสอบ และหัวหนาสายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance) ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ซ่ึงเปนบุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในและงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลักทรัพยและสถาบันการเงิน เปนระยะเวลากวา 15 ป โดยมีคุณสมบัติ และผานการอบรม
ในหลักสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทั้งในดานการตรวจสอบ และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. ที่กําหนด  

อนึ่ง ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดเขาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยฯ  ในชวงป 2557 โดยภาพรวม
บริษัทฯ  ไดมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติจากการตรวจสอบในครั้งกอนที่รัดกุม ซ่ึงผลการตรวจสอบในครั้งนี้บริษัทฯ  ผลการ
ประเมินความเส่ียงตามแนวทาง RBA ของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ  อยูระดับปานกลาง (ระดับ 3) จากในครัง้กอนอยูในระดับ
คอนขางสูง (4) อยางไรก็ดีมีขอสังเกตในบางประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจยังไมครบถวน สอดคลอง ตามแนวทางที่
กําหนด ซ่ึงฝายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ  ไดมีการติดตามตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบในแต
ละเดือนรวมถึงประเด็นที่ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ  ต้ังขอสังเกตเพิ่มเติม  เพื่อจัดสงใหแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบถึงขอสังเกตดังกลาวและความคืบหนาในการแกไข ซ่ึงจะทําใหมั่นใจไดวาระบบควบคุมภายในของบริษัท
หลักทรัพยฯ  เปนไปตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้  ตามขอมูลจากสรุปรายงานผลการตรวจสอบฝายตรวจสอบ
ภายในป2557มีประเด็นสําคัญที่ตรวจพบและแนวทางการแกไขดังตอไปนี ้ 

 ขอสังเกต* การดาํเนนิการของบรษิทัฯ  
1.       การพิจารณาทบทวนวงเงินของลูกคายังไมรัดกุมเพียง

พอที่จะปองกันและจัดการความเส่ียงในเรื่องดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากไมไดมีการทบทวน
วงเงินของลูกคาใหครบถวน สอดคลองตามแนวทางที่
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (ASCO) กําหนด 
 

บริษัทหลักทรัพยฯ  ไดดําเนินการทบทวนวงเงินลูกคา
ครบถวนแลว และไดมีการกําหนดมาตรการเขมงวด กรณี
ลูกคาที่ไมทบทวนวงเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ครบกําหนด บริษัทกําหนดให Lock บัญชีของลูกคาราย
นั้น 
 ทั้งนี้  สายงานตรวจสอบและกํากับดูแลไดมีการติดตามใน
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 ขอสังเกต* การดาํเนนิการของบรษิทัฯ  
เ รื่ อ ง ดั งกล าว  และ เสนอรายงาน การตรวจสอบ ให
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมแลว 

2. การกํากับ ดูแลการเขาถึงขอมูลในระบบการซ้ือขาย
หลักทรัพย อาจยังไมรัดกุมเพียงพอเทาที่ควร เก่ียวกับ
กรณีการกําหนดสิทธิพนักงานบางสวนงานเขาดูขอมูลใน
ระบบ  

บริษัทฯ  ไดพิจารณาทบทวนลดจํานวนพนักงานทีม่หีนาทีใ่น
การเขาถึงขอมูล เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ
จําเปนตอการปฏิบัติงานแลว และใหสายงานตรวจสอบและ
กํากับดูแล ติดตามตรวจสอบ  ทั้งนี้  สายงานตรวจสอบและ
กํากับ ดูแลไดมีการติดตามในเรื่องดังกลาว  และเสนอ
รายงานการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมแลว 

3. การกํากับดูแลการซ้ือขาย เพื่อบัญชีบริษัทยังไมรัดกุมบาง
กรณี ที่อาจทาํใหมีความเส่ียงที่บริษัทอาจปฏบิัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

บริษัทฯ  ไดมีการติดตามตรวจสอบการลงทุนซ้ือขาย เพื่อ
บัญชีบริษัทฯ  เปนประจําทุกเดือน และรวมถึงไดมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการซ้ือขาย เพื่อบัญชีบริษัทให
สอดคลองตามหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
(ASCO) กําหนด   ทั้งนี้  สายงานตรวจสอบและกํากับดูแล
ไดมีการติดตามในเรื่องดังกลาว และเสนอรายงานการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมแลว 

4. บริษัทกํากับดูแลการซ้ือขายของพนักงานและบุคคลที่
เก่ียวของยังไมรัดกุมเพียงพอ โดยไมมีการตรวจสอบที่อยู
ตรงกันระหวางพนักงานและลูกคาใหครบถวน 

บริษัทไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่อยูตรงกันของลูกคา
และพนักงาน พรอมทั้งมีการบันทึกขอมูลรายละเอียดกรณีที่
พบวามีความสัมพันธในระบบแลว  ทั้งนี้  สายงานตรวจสอบ
และกํากับดูแลไดมีการติดตามในเรื่องดังกลาว และเสนอ
รายงานการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมแลว 

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

 ทั้งนี้  ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทีไดมีการประชุมในแตละคราว ประจําป 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานตามประเด็น/ขอสังเกตขางตนตามที่ฝายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทหลักทรัพยฯ  รายงานใหทราบ และกําชับใหติดตามดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนไปตามประกาศหลักเกณฑของหนวยงานทางการและระเบียบบริษัทของบรษิัทหลักทรพัยฯ  ที่
กําหนดไว  
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12.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหวัหนางานกํากับดแูลการปฏบิัติงาน บริษัทฯ  

ฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทฯ  ทําหนาที่กํากับดูแลฝายงานตางๆ   ที่เก่ียวของกับธุรกรรมของ 
บริษัทฯ   และบริษัทหลักทรัพยฯ   ใหเปนไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ  กําหนด  โดยรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  และเปนที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เก่ียวของ  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที ่1/2557 เมื่อวันที ่24 มิถุนายน2557 ไดแตงต้ังให นายจักรกฤษณ  จินตานนท เปนหัวหนาฝาย
ตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายจักรกฤษณ  จินตานนท มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเพียงพอที่จะกํากับดูแลฝาย
ตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทยอยใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของรวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ  ซ่ึงการ
แตงต้ัง ถอดถอน  และโยกยายผู ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ปจจุบันบริษัทฯ  มีพนักงานในฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลอยู 1 ทาน และจะเพิ่มจํานวน
พนักงานในฝายดังกลาวตามความเหมาะสม 

บริษัทหลักทรัพยฯ 

ฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทหลักทรัพยฯ  ทําหนาที่กํากับดูแลฝายงานตางๆ  ที่เก่ียวของกับ
ธุรกรรมตางๆ  ของบริษัทหลักทรัพยฯ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทหลักทรัพยฯ  กําหนด  โดยรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพยฯ  และเปนที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เก่ียวของ  ทั้งนี้  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ไดแตงต้ังให นายไพรยง ธีระเสถียร เปน
หัวหนาฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลของบริษัทหลักทรพัยฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายไพรยง  ธี
ระเสถียร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารง
ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปจจุบนับรษิัทหลักทรพัย
ฯ  มีพนักงานในฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลรวมทั้งส้ิน 8 ทาน 
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13.  รายการระหวางกัน 

 

 หมายเหต ุ    

  - มูลคาของรายการรายไดระหวางกันไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  

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

มูลคารายการ (บาท) บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง
ทางผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 
ยอดยกมา ณ  

1 ม.ค. 57 
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 57 
ดอกเบีย้จาย 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

เงินฝากในนาม 
บริษัท เพื่อลูกคา 

26,622.06 10,076,528.63 50,439.27 

การเขาทํารายการเปนไป เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย 
ซ่ึงเปนไปตามการดําเนินงานตามปกติของบริษัท
หลักทรัพยฯ  และมีการกําหนดอัตราราคาใหเปนไป
ตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
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มูลคารายการ (บาท) บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง
ทางผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 
ยอดยกมา ณ  

1 ม.ค. 56 
เพิม่ขึน้ 

ระหวางงวด 
ลดลง 

ระหวางงวด 
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 56 
ดอกเบีย้
รับ 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ 

รายการระหวางกันตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
กองทุนรวมที่บริหารโดย
บริษัทรวม 

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

บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

เงินลงทุนสุทธิ 
 

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

การเขาลงทุนดังกลาวเปนไปตาม
การดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทหลักทรัพยฯ 

 
 

มูลคารายการ (บาท) บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง
ทางผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 
ยอดยกมา ณ  

1 ม.ค. 57 
เพิม่ขึน้ 

ระหวางงวด 
ลดลง 

ระหวางงวด 
ยอดคงเหลือ 
ณ 30 มิ.ย. 57 

ดอกเบีย้
จาย 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ 

รายการระหวางกันตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
กองทุนรวมที่บริหารโดย
บริษัทรวม 

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

บรษิัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

เงินลงทุนสุทธิ 

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

การเขาลงทุนดังกลาวเปนไปตาม
การดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทหลักทรัพยฯ 
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รายการอื่นๆ  

มูลคารายการ (บาท) บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยงทาง
ผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 

ป 2556 ป 2557 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
 

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

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

คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
 
 
 2,653,907.27 5,001.12 นางสาวอําพันธ แปงคํา 
คานายหนาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา 

18,530.00 - 

การเขาทํารายการเปนไป  เพื่อการซ้ือขาย
หลักท รัพย  ซ่ึง เปนไปตามการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทหลักทรัพยฯ  และมีการ
กําหนดอัตราราคาใหเปนไปตามอัตราราคา
ตลาด ดังนั้น รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และความสมเหตุสมผล 

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

 

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

คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
 
 
 1,379.23 284.87 
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รายการอื่นๆ  

มูลคารายการ (บาท) บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยงทาง
ผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 

ป 2556 ป 2557 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อีดีพี เอ็นเตอรไพรส จํากัด คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่
และอุปกรณ  
โดยคิดอัตราราคาอยูที่ 341 บาท/
ตารางเมตร/เดือน รวมพื้นที่ เชา 
302.66 ตารางเมตร 

1,210,337.34 619,242.36 คาเชาโกดัง  เพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ
ของบริษัทหลักทรัพยฯ  และมีการกําหนดอัตรา
ราคาอางอิงตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการ
ดั ง ก ล า ว จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ ค ว า ม
สมเหตุสมผล 

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

1,043,250.00 540,350 คาโฆษณา เพื่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
หลักทรัพยฯ   และมีการกําหนดอัตราราคา
อางอิงตามอัตราราคาตลาด ดังนั้นรายการ
ดั ง ก ล า ว จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ ค ว า ม
สมเหตุสมผล 

บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด 

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

คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 70,976,457.06 14,946,972.47 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) คานายหนาจากการเปนตัวแทนซ้ือ 343,334.42 138,460.67 

การเขาทํารายการเปนไป  เพื่อการซ้ือขาย
หลักท รัพย  ซ่ึง เปนไปตามการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทหลักทรัพยฯ  และมีการ
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รายการอื่นๆ  

มูลคารายการ (บาท) บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยงทาง
ผลประโยชน 

ลักษณะรายการ 

ป 2556 ป 2557 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหวางกันตามความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขายหนวยลงทุน 
 
 

กําหนดอัตราราคาใหเปนไปตามอัตราราคา
ตลาด ดังนั้น รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และความสมเหตุสมผล 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาทุกรายการดังกลาวขางตนใชนโยบายราคาและเง่ือนไขการกําหนดราคาระหวางกันเปนไปตามเง่ือนไข เชน  เดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของไดถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 
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มาตรการและขัน้ตอนการอนมุัตริายการระหวางกนั 
บริษัทฯ  ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ  และบริษัทยอยกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการ  โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก 

ในกรณทีี่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชาํนาญในการพจิารณารายการระหวางกัน ทีเ่กดิขึน้ บรษิทั
ฯ  จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกนัดังกลาว   
เพื่อนําไปประกอบการใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  และ/หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณีซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํา
รายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนมุัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว 

นอกจากนั้น บริษัทฯ  จะดําเนินการเปดเผยขอมูลในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปของสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ  และบริษัทยอยอาจมีการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในอนาคต โดยหากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา
โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมี
เงื่อนไขตางๆ  เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ  อนุมัติไวแลวตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอม
ทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ  ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน  

 ทั้งนี้  เนื่องจากมีบุคคลที่เขาขายบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพิ่มข้ึน ทําใหปรมิาณการ
เขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ  และของบริษัทหลักทรัพยฯ  อาจจะเพิ่มขึ้น
ภายหลังจากการปรับโครงสรางแลวเสร็จ โดยรายการระหวางกันสวนใหญจะเปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่
แตกตางจากเดิม  ฝายตรวจสอบและกํากับดูแลจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงาน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการ
ทํารายการดังกลาวทุกๆ  ไตรมาส สําหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการ



                                                                                                                                                 บริษัท คันทรี่ กรุป โฮล
ดิ้งส จํากัด (มหาชน)  
 

 154 

ระหวางกันอ่ืนๆ  บริษัทฯ  จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันที่ระบุไวขางตนกอนการ
เขาทํารายการ 
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สวนที ่3 
 

 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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1. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 
งบการเงิน 
13.1    ผูสอบบัญชี 
 ป 2557 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 
              บริษทั  ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จํากัด 
 
13.2     สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบรษิทัฯ  และบรษิัทหลกัทรัพยฯ  ในระยะ 3 ปที่ผานมา 

ความเหน็ของผูสอบบัญชีของบริษทัฯ  
ป 2557   ผูสอบบัญชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน 

 
ความเหน็ของผูสอบบัญชีของบริษทัหลกัทรัพยฯ 

ป 2557   ผูสอบบัญชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน 
ป 2556   ผูสอบบัญชไีดใหความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน 
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ตารางงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)

2557 2556 2555
"ปรับปรุงใหม"

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
สินทรัพย

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพยไมหมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 187,679,778 3.26      25,096,463 0.53      186,522,483 3.41      
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 1,846,213,834 32.07    1,129,699,869 23.79    1,624,143,954 29.72    
หน้ีสินตราสารอนุพันธ -                 -      57,273 -      456,765 0.01      
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงนิกูยืมอื่น -                 -      -                  -      338,911,299 6.20      
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด                     
ชําระภายใน 1 ป

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

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานท่ีถึงกําหนด            
 ชําระภายใน 1 ป

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

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

งบการเงินรวมของบริษัท
คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย

หลงัการปรับ
โครงสรางกิจการ โครงสรางกิจการ

กอนการปรับ

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษทัหลักทรพัย คนัทรี่ กรุป จํากดั (มหาชน)

2557 2556 2555
"ปรับปรุงใหม"

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

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

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

 หุนสามัญ 3,189,785,935 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 3,189,785,935

 หุนสามัญ 3,149,549,316 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 3,149,549,316

ทุนท่ีออกและชําระแลว

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

2,566,229,121 44.57    

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

2,589,743,484 54.54    

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

2,330,759,812 42.65    

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

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

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

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

(มหาขน) และบริษัทยอย

หลังการปรับ
โครงสรางกิจการ

กอนการปรับ
โครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของบริษัท
คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด

บริษทั คนัทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท
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หนวย : บาท

กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คาใชจายในการดําเนินงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"ปรับปรุงใหม"

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

จํากัด (มหาชน)

หลังการปรับ

โครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของ

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2555

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2557

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2556
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กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

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

ปรับปรุงสวนเกินทุนจากการวัดมูลคา

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

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

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

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน

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

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

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

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

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

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 3,496,771         0.22         -            -       -             -      

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

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

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

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ 3,593,696         0.22         -            -       -                   -      

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

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 0.148 0.138 0.112

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

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

จํากัด (มหาชน)

หลังการปรับ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

โครงสรางกิจการ

งบการเงินรวมของ
บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

"ปรับปรุงใหม"

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                       บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)  

 159 

สวนเกิน รวม

มูลคาหุน  จัดสรรแลว สวนของผูถือหุน

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

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

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

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

สวนต่ํากวามูลคาหุน -               (239,346)           -              -         -            (239,346)              

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

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

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

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

จากการวัดมูลคา

เงินลงทุน

และชําระแลว สวนของผูถือหุน ยังไมไดจัดสรร

 สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน

กอนการปรับโครงสรางกิจการ - งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)

ทุนท่ีออก องคประกอบอ่ืนของ กําไรสะสม

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หนวย : บาท
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หนวย : บาท

ทุนท่ีออก สวนเกิน รวมสวนของ สวนไดเสีย รวม

และชําระแลว มูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุนของ ท่ีไมมีอํานาจ สวนของผูถือหุน

ทุนสํารอง บริษัทใหญ ควบคุม

จากการวัดมูลคา ตามกฎหมาย

ของบริษัทยอย

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

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น

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

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

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

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

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

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

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

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

สวนของผูถือหุน

สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน

เงนิลงทุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

องคประกอบอ่ืนของ กําไรสะสม

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หลังการปรับโครงสรางกิจการ - งบการเงินรวมของบริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หนวย : บาท
หลงัการปรับ กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ โครงสรางกิจการ
งบการเงินรวมของ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
บริษัท คันทร่ี กรุป ตามวิธีสวนไดเสียของ
โฮลด้ิงส จํากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป

และบริษัทยอย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันที่

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

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

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

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

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงใน
   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 147,870,756          261,404,908           194,917,646          
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

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

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
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หนวย : บาท
หลงัการปรับ กอนการปรับ

โครงสรางกิจการ โครงสรางกิจการ
งบการเงินรวมของ งบการเงินท่ีแสดงเงิน
บริษัท คันทร่ี กรุป ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ
โฮลด้ิงส จํากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป

และบริษัทยอย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

"ปรับปรุงใหม"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หน้ีสนิดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

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

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

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

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

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

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

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

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

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

รวมสินทรัพย 3,458,603,361 100.00     
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,797,757 0.08         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,797,757 0.08         

รวมหนี้สิน 2,797,757 0.08         

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

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

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

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,458,603,361 100.00     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 

15 พฤษภาคม 2557 

(วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท)

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

จํานวนเงิน

รายได

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 1                                         

รวมรายได 1                                         

คาใชจาย

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 32,100                                

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 4,683                                  

คาใชจายอื่น 864,770                              

รวมคาใชจาย 901,553                              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (901,552)                           

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (0.012)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 77,774,216

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
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ทนุทีอ่อก สวนเกิน ขาดทุนสะสม รวม

และชําระแลว มลูคาหุน ยังไมไดจดัสรร สวนของผูถือหุน

(ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2557 (วนัจดทะเบยีนจัดตัง้บริษัท) - - - -

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด

เพ่ิมทุน 2,566,229,121       - - 2,566,229,121        

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

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

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

บริษัท คนัทรี่ กรุป โฮลดิ้งส จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่15 พฤษภาคม 2557 (วันจดทะเบยีนจดัตั้งบริษัท) 

หนวย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2557
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หนวย : บาท
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดต้ังแตวันที่
15 พฤษภาคม 2557

(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

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

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4,683                                   
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (896,869)                             
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

สินทรัพยอื่น (1,753,758)                          
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได -                                      

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
หนี้สินอื่น 2,671,128                            

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 20,501                                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 หลังการปรับ 

โครงสรางกิจการ 
กอนการปรับ 

โครงสรางกิจการ 

 งบการเงินรวมของ
บริษัท คันทรี่ กรุป โฮล
ดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทหลักทรัพย  

คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 

 2557 2556 2555  
(ปรับปรุงใหม) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)    
อัตรากําไรข้ันตน (%)   90.24   89.32 89.37 
อัตรากําไร(ขาดทุน) สุทธิ (%)      24.00      16.67 16.12 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)    11.19    10.69 8.53 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 15.55 23.73 19.44 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.31 6.75 5.55 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.30 0.41 0.34 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    
อัตราสวนสนิทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (เทา) * * 4.31 
อัตราสวนสนิทรัพยกอรายไดตอเงินกู (เทา) * * 11.12 
อัตราสวนสนิทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม (%) 28.08 37.70 26.73 
อัตราสวนสนิทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม (%) 75.66 67.55 68.97 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (เทา) 0.65 0.41 0.78 
อัตราการจายเงินปนผล  (%) - 82.62 107.13 
อัตราสวนอ่ืน    
อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย (%) 25.98 17.34 12.38 
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบรษิัทยอย (%) 88.00 242.05 106.20 
ขอมูลตอหุน     
กําไร (ขาดทุน) สทุธติอหุนข้ันพื้นฐาน  ** (บาท) 0.148 0.138 0.112 
เงินปนผลตอหุน (บาท) - 0.11 0.1233333333 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.36 1.30 1.32 
อัตราการเจริญเติบโต    
สินทรัพยรวม (%) 21.25 (13.11) 39.64 
หนี้สินรวม (%) 65.61 (42.66) 170.09 
รายไดธุรกิจหลักทรัพย (%) (33.87) 27.06 4.40 
คาใชจายดําเนินงาน (%) (29.26) 19.92 1.27 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(%) 11.38 32.42 2.33*** 
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หมายเหตุ :      -  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ  ไดถูกตั้งข้ึนตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของ บริษัทห ลักทรัพย  คันทรี่  กรุป  จํ า กัด 
(มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ  ไดมีการทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัทฯ  ได
สําเร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีผลทําใหบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  เนื่องจากการปรับโครงสรางกิจการ
ครั้งนี้ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ  ไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด 
(มหาชน) เสมือนวาไดมีการรวมกิจการตั้งแตตนป 2557  นอกจากนี้บริษัทฯ  ไดแสดงขอมูลงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2556 และ 2555 (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  เพ่ือเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ 

 - บริษัทยอยไดนํานโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชเปนครั้งแรกสําหรับงบการเงินป  2556 โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง “ภาษีเงินได” ดังนั้นขอมูลในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่นํามาเปรียบเทียบจึงเปนขอมลูท่ีจดัทาํข้ึน
ตามนโยบายการบัญชีใหม โดยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงิน มีดังตอไปนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
หนวย : บาท 

  ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 
  2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ยอดคงเหลือกอนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  - 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 141,456,906 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 141,456,906 

  
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  

ยอดคงเหลือกอนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  4,420,527 
การลดลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (708,036) 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3,712,491 

  
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร  

ยอดคงเหลือกอนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 418,018,865 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 141,451,131 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของบริษัทรวม 1,005,923 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 560,475,919 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนวย : บาท 

  สําหรับปสิ้นสุด 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ภาษีเงินได       
ภาษีเงินไดกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี     15,003,795  
การเพิ่มข้ึนของภาษีเงินได     52,322,707  
ภาษีเงินไดหลังการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี     67,326,502  

      
ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน)      
เบ็ดเสร็จอ่ืน       
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน)       
เบ็ดเสร็จอื่นกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี     -  

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดเกี่ยวกับ       
องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     3,230,654  

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน)    
เบ็ดเสร็จอื่นหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   3,230,654  

    
กําไรสุทธิ    
กําไรสุทธิกอนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  312,318,441  
การลดลงของกําไรสุทธิ  (51,929,865)  
กําไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  260,388,576  

    
กําไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน      
กําไรสุทธิตอหุนขัน้พื้นฐานกอนการเปล่ียนแปลง    0.134  
นโยบายการบัญช ี      

การลดลงของกําไรสทุธิตอหุนข้ันพืน้ฐาน    (0.022)  
กําไรสุทธิตอหุนขัน้พื้นฐานหลังการเปล่ียนแปลง      
นโยบายการบัญช ี    0.112  

 
 *   ไมสามารถคํานวณได เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีเงินกูยืม  
 **  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 *** กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่นํามาคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิป 2555 ไมไดถูกจัดทําข้ึนตามนโยบายการบัญชีใหม  
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14 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ  ไดถูกตั้งข้ึนตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัท

หลักทรัพย  
คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทฯ  ไดมีการทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จาํกดั 
(มหาชน) โดยการแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของบริษัทฯ  ไดสําเร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีผลทําใหบริษัท
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  เนื่องจากการปรับโครงสรางกิจการครั้งนี้ถือ
เปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ  ไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เสมือนวาไดมีการรวมกิจการตั้งแตตนป 2557  

บริษัท คันทรี่ กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนกําไรสุทธิจํานวน 384.05 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 39.24 ลานบาท หรือ
รอยละ 11.37 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิจํานวน 344.81 ลานบาท โดย ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีกําไรสะสมจํานวน 756.71 ลานบาท  ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานดังกลาว
เกือบทั้งจํานวนมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

-  รายไดรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 
1,600.37 ลานบาท (เปนรายไดของบริษัทยอยทั้งจํานวน) ลดลง 468.47 ลานบาท หรือรอยละ 22.64 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดรวมจํานวน 2,068.84 ลานบาท เปนผลมาจาก 

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

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 1,695.68 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากปริมาณ
การซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคาลดลง ซึ่งเปนไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่ลดลง ประกอบกับมีผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่การตลาดของบริษัทยอยจํานวน
หนึ่งลาออก 

 
2. คาธรรมเนียมและบริการจํานวน 61.72 ลานบาท เพิ่มข้ึน 22.13 ลานบาท หรือรอยละ 55.90 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 39.59 ลานบาท เนื่องมาจากรายไดคาธรรมเนียม
จากการจัดจําหนายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 8.55 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษา
การเงินและบริการอื่นๆ  เพิ่มขึ้นจํานวน 14.24 ลานบาท ในขณะที่รายไดคาธรรมเนียมการเปนที่
ปรึกษาการลงทนุลดลงจํานวน 0.66 ลานบาท  
  

3. กําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธจํานวน 102.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.33 ลานบาท หรือรอย
ละ 19.02 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน  85.87 ลานบาท สวนใหญเปนผลมา
จากกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 22.43 ลานบาท กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน เพื่อคา
เพิ่มข้ึน 10.46 ลานบาท  ในขณะที่กําไรจากตราสารอนุพันธลดลงจํานวน 16.56 ลานบาท 
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4. รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผลจํานวน 68.29 ลานบาท ลดลง 22.67 ลานบาท หรือรอยละ 24.92 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 90.96 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากดอกเบี้ย
รับจากเงินฝากสถาบันการเงินลดลง 35.40 ลานบาทจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยเฉลี่ยที่ลดลง  
ในขณะที่เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 10.15 ลานบาท 

 
5. ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม เพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 45.07 ลานบาท ลดลง 11.53 ลานบาท หรือรอยละ 

20.37 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 56.60 ลานบาท จากยอดเงินใหกูยืม 
เพื่อซื้อหลักทรัพยโดยเฉลี่ยที่ลดลง  

 
6. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 60.41 ลานบาทลดลง 26.01 ลานบาท หรือรอยละ 

30.10 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 86.42 ลานบาท 
 

7. รายได อ่ืน จํานวน 237.98 ลานบาท เพิ่ม ข้ึน  224.27 ลานบาท  หรือรอยละ 1,635.81 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 13.71 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากบริษัทฯ  
ไดโอนกลับคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน  205.59 ลานบาทเปนรายได  เนื่องจาก
มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมสูงกวามูลคาตามบัญชี และการไดรับเงินคืนจากเงินสมทบและ
ผลประโยชนที่สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไมมีสิทธิไดรับจากการที่มีผูบ ริหารระดับสูงและ
เจาหนาที่ของบริษัทยอยจํานวนหนึ่งลาออก  

 
-  คาใชจายรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมจาํนวน

1,136.58 ลานบาท (เปนคาใชจายของบริษัทฯ  จํานวน 0.90 ลานบาทและเปนคาใชจายของบริษัทยอย จํานวน 
1,135.68 ลานบาท) ลดลง 512.54 ลานบาท หรือรอยละ 31.08  เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่
จํานวน 1,649.12 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจาก 

  
1. ตนทุนทางการเงินจํานวน 21.08 ลานบาท  ลดลง 32.50 ลานบาท  หรือรอยละ 60.66 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน  53.58 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจายใหแกเงิน
ฝากหลักประกันของลูกคาลดลงตามปริมาณเงินฝากของลูกคาและอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่ลดลง 
และดอกเบี้ยจาย-ตั๋วแลกเงินและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลงตามยอดตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกูยืมที่ลดลง 

   
2. คาธรรมเนียมและบริการจายจํานวน 105.94 ลานบาท ลดลง 50.67 ลานบาท หรือรอยละ 32.35 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 156.61 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามปรมิาณการซือ้
ขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ลดลง 
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3. คาใชจายในการดําเนินงานจํานวน 1,006.69 ลานบาท ลดลง 416.31 ลานบาท หรือรอยละ 29.26 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่จํานวน 1,423.00 ลานบาท สวนใหญลดลงจาก
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเนื่องจากคาใชจายที่แปรผันตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาลดลง  เชน   คาตอบแทนเจาหนาที่การตลาด และสวนแบงกําไรจากการบริหารทีมคา
หลักทรัพย/สํานักงานสาขา   เปนตน    นอกจากนี้คาใชจายในการดําเนินงานยังลดลง เนื่องจาก
สํานักงานสาขาลดลงและผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่การตลาดจํานวนหนึ่งลาออก จึงทําให
คาใชจายที่เกี่ยวของ  เชน   เงินเดือน โบนัส และคาใชจายเก่ียวกับ อาคาร สถานที่ และอุปกรณ   
เปนตน ลดลงดวย 

 
4. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 2.87 ลานบาท สวนใหญเกิดจากหลักประกันของลูกหนี้รายเดิม

มีมูลคาลดลง  
 

-  โดยสรุปผลกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และ
บริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 384.05 ลานบาท (คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.148 บาท) เพิ่มขึ้น 39.24 ลานบาท 
หรือรอยละ 11.38 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิจํานวน 344.81 ลานบาท (คิดเปน
กําไรตอหุนเทากับ 0.138 บาท) และบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 24.00 ปรับตัวดีขึ้น
กวางวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 16.67 เนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีคาใชจายรวมลดลง 512.54 ลานบาทหรือรอยละ 31.08 ในขณะที่บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีรายไดรวมลดลง
เพียง 468.47 ลานบาทหรือรอยละ 22.64 จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ  และบริษัทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลให
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.69 ในป 2556 เปนรอยละ 11.19 ในป 2557 

 
14.1  การวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

 สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 5,757.17 ลานบาท 

(โดยสวนใหญสินทรัพยของบริษัทฯ  เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3,456.70 ลานบาท และสวนของผูถือหุน
จํานวน 3,455.81 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 1,009.06 ลานบาทหรือรอยละ 21.25 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอนที่มี
สินทรัพยรวมจํานวน  4,748.11 ลานบาท โดยสินทรัพยของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เปนเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดรอยละ 19.88 เงินฝากในสถาบันการเงินรอยละ 4.68 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาสุทธิรอยละ 40.02  เงินลงทุนสุทธิรอยละ 16.94 เงินลงทุนในบริษัทรวมรอยละ 9.49 ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณรอยละ 2.65 และสวนทีเ่หลือประมาณรอยละ 6.34 เปนลูกหนี้สํานักหักบัญช ีสินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยอื่นๆ   

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญ สรุปไดดังนี ้
 
1.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี

จํานวน  1,413.95 ลานบาท ลดลง 228.45 ลานบาทหรือรอยละ 13.91 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอนที่จํานวน 
1,642.40 ลานบาท ซึ่งโดยสวนใหญเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัทฯ  
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และบริษัทยอยจะอยูในรูปเงินฝาก เงินใหกูยืมระยะสั้นกบัสถาบันการเงิน เงินฝากประจําและบตัรเงนิฝาก  เพือ่ใหมี
ความคลองตัวในการนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับชําระคาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
สนับสนุนธุรกรรมการใหกูยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพยและการดําเนินงานประจําวัน  

 
2.  เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 975.60 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 738.15 ลานบาทหรือรอยละ 310.87  เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอนที่จํานวน 237.45 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 683.15 ลานบาทซึ่งเปนเงินลงทุน เพื่อคา ลงทุน
ในเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 130.08 ลานบาท ในขณะที่ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ลดลง 76.40 ลานบาท โดยเงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุน เพื่อคารอยละ 70.65 เงินลงทุนเผ่ือขายรอยละ 27.21 และเงิน
ลงทุนทั่วไปรอยละ 2.14 ซึ่งสวนใหญของเงินลงทนุจะเปนหลกัทรัพยจดทะเบยีน ตราสารหนี้และหนวยลงทนุทีอ่ยู
ในความตองการของตลาด 

   ทั้งนี้ เงินลงทุนที่อยูในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพยนั้น บริษัทยอยไดจัดใหมีคณะกรรมการการลงทุน
ดูแลการลงทุนในหลักทรัพย เพื่อบัญชีบริษัทฯ  ซึ่งทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางการลงทุนอยางรอบคอบ พรอม
ทั้งบริษัทฯ ไดรับรูคาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาไวครบถวนตามมาตรฐานบัญชี และประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต.  

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

หรือรอยละ 92.73 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนที่จํานวน  442.94 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้สํานักหักบัญชีนี้มี
ความสัมพันธโดยตรงกับมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคาและของบัญชีบริษัทฯ  ในชวง 3 วันทําการ
สุดทายกอนส้ินป 

 
4.   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 

2,304.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 773.20 ลานบาทหรือรอยละ 50.50 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอนที่จํานวน 1,531.02  
ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดจํานวน 739.89 ลานบาท ซ่ึงลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยนีม้ ีความสัมพันธโดยตรงกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาในชวง 3 วันทําการสุดทาย
กอนส้ินป 

 สําหรับนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทยอยมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละราย ซ่ึงการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชําระและ
มูลคาของหลักประกันที่ใชคํ้าประกัน บริษัทฯ  ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ หรือ
มีโอกาสที่ลูกหนี้จะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน   ทั้งนี้  ยังไดปฏิบัติการจัดชั้นหนี้ตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที ่15 กุมภาพันธ 2544  

 
บริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับมูลหนี้ที่จัดช้ันสงสัยจะสูญทั้งจํานวนแลว โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ระยะเวลาคางชําระ จํานวน  
 

(ราย) 

ยอดหนี ้ 
 

(ลานบาท) 

มูลคา
หลักประกัน 
(ลานบาท) 

มูลหนี้สุทธ ิ
 

(ลานบาท) 

สํารองหนี้
สงสัยจะสูญ 
(ลานบาท) 

ผลการติดตาม 

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

และ 12 รายอยูระหวาง
ดําเนินคดี 

รวม 39 13.60 - 13.60 13.60  
ลูกหนี้อื่น       

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

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

 
5.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 

250.61 ลานบาท ลดลง 32.59 ลานบาทหรือรอยละ 11.51 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอนที่จํานวน 283.20 ลาน
บาทเนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยไดมีการขายสํานักงานสาขาและทรพัยสินของสํานักงานสาขา
หลายแหงใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่น  

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

เพิ่มขึ้น 899.17 ลานบาทหรือรอยละ 65.61 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอนที่มีหนี้สินรวมจํานวน 1,370.50 ลาน
บาท โดยการเพิ่มข้ึนของหนี้สินรวมสวนใหญมาจากเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 716.51 ลานบาท และเจาหนี้
สํานักหักบัญชีเพิ่มข้ึน 162.58 ลานบาท ซึ่งเปนผลของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในชวง 3 วันทําการสุดทาย
กอนส้ินป  

 
สวนของเจาของ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีสวนของเจาของจํานวน  3,487.49 ลานบาท 

(เปนสวนของเจาของของบริษัทใหญจํานวน 3,455.62 ลานบาทและเปนสวนของเจาของของสวนไดเสียที่ไมมี
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อํานาจควบคุมจํานวน 31.87 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 109.89 ลานบาทหรือรอยละ 3.25 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป
กอนที่มีสวนของเจาของจํานวน 3,377.60 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีการจายเงิน
ปนผลประจําป 2556 ใหแกผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 284.83 ลานบาท   นอกจากนี้บริษัทฯ  มีกําไรสะสม
เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 จํานวน 384.05 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 
แหลงที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอย สวนใหญมาจากเงินทุนของ

บริษัทฯ  และบริษัทยอย   นอกจากนี้บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยตางๆ   
เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

 
สําหรับอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสัดสวนรอยละ 

88.00 ซึ่งยังคงถือวามีอัตราสวนอยูในระดับที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นตํ่าที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให
บริษัทหลักทรัพยตองดํารงไวที่รอยละ 7    

สําหรับการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทยอยนั้น สามารถสรุปไดดังนี ้
 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
 2557 2556 2555 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่กรุป จํากัด (มหาชน) 
- เงนิกองทนุสภาพคลองสุทธิ (ลานบาท) 1,918.86 2,970.28 2,190.97 
- หนี้สินทั่วไปและทรัพยสนิที่ตองวางเปนประกนั (ลานบาท) 2,180.57 1,227.14 2,063.10 
- อัตราสวนเงนิกองทนุสภาพคลองสุทธิ (NCR) 88.00% 242.05% 106.20% 

 
สภาพคลอง 
จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และบริษัทยอยปรากฏวา กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมียอดเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 340.48 ลานบาท 
เนื่องจากโดยสวนใหญเปนผลจากการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี 573.33 
ลานบาท เงินฝากในสถาบันการเงิน 300.00 ลานบาท และเปนผลจากการเปล่ียนแปลงลดลงของบัญชีเงินสด
จายซื้อเงินลงทุน เพื่อคาสุทธิจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน เพื่อคา 602.28 ลานบาท 

สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัท
ยอยมียอดเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 16.38 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากเงิน
ลงทุนและเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพย 37.85 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดจายสุทธิจากอาคาร อุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตันตน 21.47 ลานบาท 

สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และ
บริษัทยอยมียอดเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 285.31 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีการ
จายเงินปนผลประจําป 2556 จํานวน 284.83 ลานบาทใหแกผูถือหุนของบริษัทยอย  
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กลาวโดยสรุป บริษัทฯ  และบริษัทยอยจัดเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและมีสภาพ
คลองทางการเงินสูง โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สูงถึงรอยละ 
88.00  ซึ่งเปนอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองดํารง
ไวที่รอยละ 7   นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยยังมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดสูงถึง 1,144.64 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 19.88 ของสินทรัพยรวม) มีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพย
รวมที่รอยละ 28.08  มีอัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวมที่รอยละ 75.66 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
เจาของอยูที่ 0.65 เทา สําหรับสวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีจํานวน 
3,487.49 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรจํานวน 681.99 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้น
จากที่รอยละ 10.69 ในป 2556 เปน รอยละ 11.19 ในป 2557  
 



การรับรองความถกูตองของขอมูล 
 

บริษัทฯ  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง 
บริษัทฯ  ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ บริษัทฯ  ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง       
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี  เพื่อใหแนใจวาไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาวณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางสาวณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ กํากับไว บริษัทฯ  จะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวขางตน 
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.................................................... 

 
2. 

 
นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

 
รองประธานกรรมการ 

 
.................................................... 

    
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
 
ผูรับมอบอํานาจ 

 
นางสาวณัฐชรินพร  เจษฎาพิสิฐ 
 

 
กรรมการ 

 
............................................... 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทัของบริษทัฯ 



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ  

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 
 
นายสดาวุธ เตชะอุบล 
-  ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 

 
- Honorable Degree (Business 

Administration), Kensington 
University, California, USA 

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

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
เปนบิดาของ
นายทอมม่ี 
 เตชะอุบล 

 
2556 - ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 

 
 

2552 – ปจจุบัน 
2550 – 2552 

 
2549 – 2550 

 
2555 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2537 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2548 – ปจจุบัน 
2547 – 2556 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย (นายอุทัย พิมพใจชน) 
คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
(นายไชยยศ สะสมทรัพย) 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
(นายเกียรติชัย ชัยเชาวรตัน) 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ 
(นายสวัสดิ์ คําประกอบ) 
กรรมการ 

 
บมจ. คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส 
ชมรมสงเสรมิการคาสัมพันธระหวาง 
ประเทศจีนกับนานาชาติ (องคกรของ 
ประเทศจีน) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
 
 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี 
 
บจก. คันทรี่ กรุป 
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
บจ. ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. คันทรี่ กรุป ดเีวลล็อปเมนท 
บจ. โพรฟทเวนเจอร 
บจ. บานไรเตชะอุบล 
บจ. แบงค็อค ดเีวลล็อปเมนท 
บจ. แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป 
กิจการองคการคลังสินคากระทรวงพาณิชย 
สมาคมผูประกอบการคา (ประเทศไทย) 
กระทรวงพาณิชย 
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
กระทรวงการคลัง  
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังตลาดซ้ือขาย
สินคาเกษตรลวงหนา 



อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
- รองประธานกรรมการ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
-  ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
-  กรรมการการลงทุน 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
สาขาวิชาการเงิน, University of 
Washington, USA โดยทุน
มหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ, University 
of Washington, USA โดยทุน
มหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟา, University of Washington 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
- Role of the Chairman Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุนรุนที ่11 

- Securitization โดย Fannie Mae 
of USA 

- Finance and Banking โดย 
HSBC (Hong Kong) 

-  2557 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
2554 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2553 - 2555 
2553 - 2555 
 
2553 - 2555 
 
2547 - 2553 
2540 - 2545 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการการลงทุน 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ บริหารความเส่ียง 
อนุกรรมการวินัย 
กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี 
 
บมจ. ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย)  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บมจ. ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(ประเทศไทย) 
บมจ. ปริญสิริ 
บตท. สถาบันการเงินสังกัด
กระทรวงการคลัง 



อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายทอมมี่ เตชะอุบล 
- กรรมการ 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
- กรรมการการลงทุน 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

31 - Master of Business 
Administration (เกียรตินิยม) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

   ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- Bachelor of Law, University of 
New South Wales 

- Bachelor of Commerce in 
Finance (เกียรตินิยม), University 
of New South Wales 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

3.94 เปนบุตรของ
นายสดาวุธ  
เตชะอุบล 

2557 -  ปจจุบัน 
 
 
2555 - ปจจุบัน 
2553 - 2557 
 
2557 - ปจจุบัน 
 

 

กรรมการ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการการลงทุน 
กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สาย
พัฒนาธุรกิจ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี 
 
บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี 
 
 

นายสมคาด สืบตระกูล 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการการลงทุน 

62 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
(MPA) สาขารัฐประศาสนศาสตร
(นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร (NIDA) 

- นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 
 

-  2557 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2551 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
 
2553 – ปจจุบัน 
 
2545 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการการลงทุน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการการลงทุน 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส  
 
บมจ. ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอเรช่ัน 
ประเทศไทย 
บมจ. อารียา พรอพเพอรต้ี 



อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายเดช นําศิริกุล 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 
 
 

78 - มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
อัสสัมชัญ บางรัก 

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

กรรมการอิสระ 
กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
บจก.ยูเนี่ยนพัทยาพร็อพเพอรต้ี 
บจก. ยูเนียนเพาเวอรพรอพเพอรต้ี 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

พลตํารวจโทวีรพงษ  
ช่ืนภักดี 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

57 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

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

Directors 
- Role of the Compensation 

Committee 

-  2557 - ปจจุบัน 
 
 
 
2554 -  ปจจุบัน 
2549 -  2554 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 



อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายนพินธ  
วิสิษฐยุทธศาสตร 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
 

75 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หลักสูตรการอบรม 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุนที่ 12 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง ธรรมศาสตร เพื่อสังคม 
รุนที่ 2 

- ประกาศนียบัตรผูบริหาร ระดับสูง 
ดานการบริหารพัฒนาเมือง รุนที่ 3 

- ประกาศนียบัตร Asian Disaster 
Preparedness Center (ADPC) 

- Director Accreditation Program 

-  2557 - ปจจุบัน 
 
 
 
2554 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมกา
ตรวจสอบ 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. แกรนดคาแนล แลนด 
 
 
บมจ. วนชัย กรุป 

นางสาวณัฐชรินพร  
เจษฎาพิสิฐ 
- กรรมการ 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

-  2557 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2553 - 2556 

กรรมการ 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารการลงทุน 1 
ผูอํานวยการ ฝายบริหารการลงทุน 1 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 



อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายปตินนัท  มติธนวิรุฬห 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

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

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟา, จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

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

0.04  2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 

นายจักรกฤษณ จินตานนท 
- หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
- หัวหนางานกํากับดูแลการ
ปฎิบัติงาน 

42 - วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

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

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
หัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
ชวยบริหาร ระดับ 2 
ผูจัดการ 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
บจก. หลักทรัพยไทยพาณิชย 



อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวเนตรชนก  
อาณาวรรณ 
- รักษาการผูบริหารสูงสุดสาย
บัญชีและการเงิน 

44 - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

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

รักษาการผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและ
การเงิน 
ผูบรหิารสงูสุดสายบัญชีและการเงิน 
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีและ
การเงิน 
รักษาการสายบัญชีและการเงินและ
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการ กลุมวางแผนและบริหาร
ตนทุน 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 

นางสาวณัฐณชิา เกษมวุฒ ิ
- เลขานุการบริษัท 

28 - นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย
ธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  2557 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 

เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท 
รองผูจัดการ สํานักกฎหมาย 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 

 



1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัของบริษทัฯ  
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมายหลักเกณฑระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และดูแลใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบยีบและขอบงัคบั

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

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

 



2. ขอมลูการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบรหิาร และผูมอีํานาจควบคมุของบริษทัฯ  
 บริษัทฯ  บริษทัหลักทรพัยฯ MFC 

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล X // // 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา / // // 
3. นายทอมม่ี เตชะอุบล // / - 
4. นายสมคาด สืบตระกูล / / - 
5. นายเดช นําศิริกุล / / - 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ ช่ืนภักดี / / - 
7. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร / / - 
8. นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ / - - 
9. นายปตินันท มติธนวิรุฬห / - - 
10. นายจักรกฤษณ จินตานนท /// - - 
11. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ /// /// - 
หมายเหต ุ : X = ประธานกรรมการ 
   / = กรรมการ 
   // = กรรมการบรหิาร 
   /// = ผูบริหาร 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษทัของบริษทัหลกัทรัพยฯ



1. รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษทั 
1.1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษทัของบริษทัหลกัทรัพยฯ 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ

หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

ศาสตราจารยประยูร จินดา
ประดิษฐ 
- ประธานกรรมการ 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

86 - ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบัญชี 
(เทียบเทาปริญญาโท) 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

-  2549 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2536 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. เอเชียนอินซูเลเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายเดช นําศิริกุล 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- รองประธานกรรมการ 
 

78 - มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
อัสสัมชัญ บางรัก 

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

กรรมการอิสระ 
กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
บจก.ยูเนี่ยนพัทยาพร็อพเพอรต้ี 
บจก. ยูเนียนเพาเวอรพรอพเพอรต้ี 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

พลเอกวัฒนา สรรพานิช 
- กรรมการอิสระ 
- รองประธานกรรมการ 
 

77 - ประกาศณียบัตรช้ันสูงการ
บริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกลา 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย รามคําแหง 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
รามคําแหง 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

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

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

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 
บมจ. ซาฟารีเวิลด 
บจก. หลักทรัพย เอเพกซ 
วุฒิสภา (จากการเลือกต้ังคร้ังที่ 1) 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
วุฒิสภา (จากการแตงต้ัง) 
ศาลทหาร 
กระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการทหารสูงสุด 

พลตํารวจเอกสมชาย 
วาณิชเสน ี
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

72 -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

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

Director 

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

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป  
 
 
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 
บจ. หลักทรัพย เอเพกซ 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชาญ ตุลยาพิศิษฐชัย 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

62 - มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชาและโรงเรียน
เซนตดอมินิก 

- ปริญญาเอกกิตติมศักด์ิ, 
University of America 

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูจัดการ 
ผูจัดการ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
บจ. ซีเค ไดมอนด 
โรงแรมราชาพาเลซ 
บจ. สินเจริญการลงทุน 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสดาวุธ เตชะอุบล 
- ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปนบิดาของ
นายทอมม่ี 
 เตชะอุบล 

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

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย (นายอุทัย พิมพใจชน) 
คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นาย
ไชยยศ สะสมทรัพย) 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
(นายเกียรติชัย ชัยเชาวรตัน) 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ 
(นายสวัสดิ์ คําประกอบ) 
กรรมการ 

 
บมจ. คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส 
ชมรมสงเสรมิการคาสัมพันธระหวาง 
ประเทศจีนกับนานาชาติ (องคกรของ 
ประเทศจีน) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
 
 
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี 
 
บจก. คันทรี่ กรุป 
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
บจ. ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. คันทรี่ กรุป ดเีวลล็อปเมนท 
บจ. โพรฟทเวนเจอร 
บจ. บานไรเตชะอุบล 
บจ. แบงค็อค ดเีวลล็อปเมนท 
บจ. แลนดมารค ดีเวลล็อปเมนท กรุป 
กิจการองคการคลังสินคากระทรวงพาณิชย 
สมาคมผูประกอบการคา (ประเทศไทย) 
กระทรวงพาณิชย 
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
กระทรวงการคลัง  
 
กระทรวงมหาดไทย  
 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังตลาดซ้ือขาย
สินคาเกษตรลวงหนา 
 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
สาขาวิชาการเงิน,  

University of Washington, USA 
โดยทุนมหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ, 

University of Washington, USA 
โดยทุนมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟา, 

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

- Securitization โดย Fannie Mae 
of USA 

- Finance and Banking โดย 
HSBC (Hong Kong) 

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

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  และ
กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ บริหารความเส่ียง 
อนุกรรมการวินัย 
กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
บลจ. เอ็มเอฟซี จก. (มหาชน) 
 
บล. คันทร่ี กรุป จํากัด(มหาชน) 
 
บมจ. ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย)  
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บมจ. ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(ประเทศไทย) 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
บตท.  สถาบันการเงินสังกัด
กระทรวงการคลัง 

นายฮองไซ ซิม 
- กรรมการ 

57 - มัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบัน
เซนตโจเซฟ ประเทศสิงคโปร 

-  2550 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บจก. แพนโรสท อินเตอรเนช่ันแนล 
บจก. ไทยเรียลเว็นเจอร 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฤทธ์ิ ค้ิวคชา 
- กรรมการ 

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

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

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

Director 
- Director Diploma  Examination, 

The Australian Institute of 
Directors Association, Australia 

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

กรรมการ 
รองผูจัดการใหญ (การตลาด) 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. ซาฟารีเวิลด 
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 
บจก. คชาบราเธอรส 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสมคาด สืบตระกูล 
- กรรมการ 

62 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
(MPA) 
สาขารัฐประศาสนศาสตร  
(นโยบายสาธารณะและการวางแผน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 
- นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร
ระดับสูง 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรนัก
บริหาร การยุติธรรมการปกครอง
ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรมการ
ปกครอง ศาลปกครอง 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรนัก
บริหารการบริหารเมืองระดับสูง 
สถาบัน เพื่อการพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรการอบรม 
- การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบัน
พระปกเกลา  
รุนท่ี 10 (ปปร.10) 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
 

2556 – ปจจุบัน 
 

2551 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 

 
2545 – ปจจุบัน 
2545 – 2546 

 
2544 – 2544 
2543 – 2549 

 
2541 – 2542 

 
 

2539 – 2543 
 

2535 – 2539 

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

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส  
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
บมจ. ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอเรช่ัน 
ประเทศไทย 
บมจ. อารียา พรอพเพอรต้ี 
ประธานวุฒิสภา (พล.ต. มณูญกฤตรูปขจร) 
สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา 
 
 
ประธานกรรมการบริหาร
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(นายมีชัย วีระไวทยะ) 
กรุงเทพมหานคร 
 
สภาผูแทนราษฎร 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

พลตํารวจโทวีรพงษ  
ช่ืนภักดี 
- กรรมการ 
 

5 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

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

Directors 
- Role of the Compensation 

Committee 

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

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

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
บริษัท ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
บมจ. คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปเมนท 
บจ. ไทยฮ้ัวยางพารา 
บจ. ฟูสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร (ประเทศไทย) 
บมจ. หลักทรัพย คันทร่ี กรุป 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายนพินธ  
วิสิษฐยุทธศาสตร 
- กรรมการ 
 

75 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หลักสูตรการอบรม 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุนที่ 12 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง ธรรมศาสตร เพื่อสังคม 
รุนที่ 2 

- ประกาศนียบัตรผูบริหาร ระดับสูง 
ดานการบริหารพัฒนาเมือง รุนที่ 3 

- ประกาศนียบัตร Asian Disaster 
Preparedness Center (ADPC) 

- Director Accreditation Program 

-  2556 – ปจจุบัน 
 
 
 

2554 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 

 
 

2542 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมกา
ตรวจสอบ 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
 
 
 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บมจ. แกรนดคาแนล แลนด 
 
 
บมจ. วนชัย กรุป 

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

61 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 

- ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 

- 
 

 2556 – ปจจุบัน 
 

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

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ผูจัดการ) 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
 
 
บจก. หลักทรัพย ฟารอีสท 
บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด  
บจก. หลักทรัพย เอเพกซ 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายทอมมี่ เตชะอุบล 
- กรรมการ 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
- กรรมการการลงทุน 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

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

- เปนบุตรของ
นายสดาวุธ  
เตชะอุบล 

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

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สาย
พัฒนาธุรกิจ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจ 
 

บมจ. คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
บจก.ซิงเสียนเยอะเปา 
บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
(MFC) 

นายชนะชัย จุลจิราภรณ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

49 - ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรการอบรม 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 

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

กรรมการ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 
รองกรรมการผูจัดการ  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
กรรมการบริหาร  

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
 
 
 
บมจ. ซีมิโก  
บมจ. โกลเบล็ก 
บมจ. ฟนันเซียไซรัส 



อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลงั 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

    ชวงเวลา ตําแหนง บรษิัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร 
- กรรมการผูจัดการ  
    สายวาณิชธนกิจ 
 

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

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

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
รองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหาร 

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

นายพษิณุ วชิิตชลชัย 
- กรรมการผูจัดการ  
สายตราสารทุน 

 

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

-  2557 - ปจจุบัน 
 
2557-  ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
2552  -  2556 
 

กรรมการ 
 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายตราสารทุน 4 
กรรมการ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
(MFC) 
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
ธนาคารออมสิน 
บมจ. โกลเบล็ก 
 

นางสาวเนตรชนก  
อาณาวรรณ 
- ผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและ
การเงิน 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย
บัญชีและการเงิน 
 

44 - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

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

ผูบริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
รักษาการสายบัญชีและการเงินและ
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการอาวุโส 
ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการ กลุมวางแผนและบริหาร
ตนทุน 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 

นางสาวณัฐณิชา เกษมวุฒ ิ
- เลขานุการบริษัท 
 

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

-  2557 -  ปจจุบัน 
2556 -  ปจจุบัน 
2554 -  2556 

เลขานุการบริษัท 
รองผูจัดการ สํานักกฎหมาย 
นิติกร 
 

บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
 
บมจ. ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) 
 



1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัของบริษทัหลกัทรพัยฯ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมายหลักเกณฑระเบียบและขอบังคับตางๆ  ของบริษัทฯ  และ

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

ปฏิบัติที่ดี 
5. บันทกึรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมผู

ถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการ 
6. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจําป  หนังสือนัดประชุมผู ถือหุนหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
7. ดําเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของตามที่กฎหมาย

กําหนด 
8. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารตามที่กฎหมายกําหนด 
9. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับดูแล 
10. ประสานงานกับผูถือหุนและหนวยงานที่กํากับดูแล 
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

                                          



ขอมลูการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบรหิาร และผูมอีํานาจควบคมุของบริษทัหลกัทรพัยฯ  
 บริษัทหลักทรพัยฯ บริษทัฯ  MFC 

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



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ3 
รายละเอยีดเกีย่วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดแูลการปฏบิัติงานของบริษทั 

(Compliance)



1. รายละเอยีดเกีย่วกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบตัิงาน
ของบริษัทฯ  

 ขอมูล 
ชื่อ – นามสกุล นายจักรกฤษณ  จินตานนท 
ตําแหนง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ 
อาย ุ 42 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา ป 2556 – ปจจบุนั : กําลังศึกษาปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ / มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ป 2538 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต / สถาบนัราชภัฎจนัทร

เกษม 
การฝกอบรม 1. หลักสูตร Internal Audit Procedure สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง

ประเทศไทย 
2. หลักสูตร Audit Report Writing สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศ

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

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

ระยะเวลาของสัญญาจาง รายป 
หนาทีค่วามรับผิดชอบ
ของหัวหนางานกํากับ
ดูแลการปฏบิัติงาน 

หนาทีค่วามรับผดิชอบโดยสังเขป 
1. ตรวจสอบและกํากับดูแล การดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษทัยอย

เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ และกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของตามที่
หนวยงานทางการที่กํากับดูแลกําหนด ตลอดจนพัฒนาระบบงานตาง ๆ   
เพือ่ใหการกํากับดูแลและตรวจสอบของบริษทัมปีระสทิธิภาพและเปนไป
ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด 

2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลกัเกณฑที่เกี่ยวของ กับการปฏบิัติงานใหแก
พนักงานของบรษิทั และ / หรือ บริษทัยอย (หากมีการรองขอ) 

3. ใหความเหน็ / คําแนะนําเก่ียวกับเกณฑการปฏบิัติตาง ๆ  ที่หนวยงาน
ทางการที่กํากับดูแลกําหนด ตอกรรมการ ผูบรหิาร และหนวยงานตาง ๆ  
ภายในของบริษทั 

4. จัดทําแผนงานตรวจสอบและกํากับดูแลประจําป  ตลอดจนประเมนิความ



 ขอมูล 
เพยีงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนมุัติ 
ตลอดจนดําเนนิการตรวจสอบใหบรรลุตามแผนงานฯ ที่อนมุัติ 

5. ปฏบิัติหนาที่เลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
6. สนับสนนุ และใหความรวมมือกับหนวยงานทางการที่กํากับดูแล บรษิทั

ยอย เมื่อมีการรองขอในกรณีตาง ๆ  
7. เสริมสราง และพัฒนาบุคลากรสายตรวจสอบและกํากับดูแล ใหมคีวามรู 

ความเขาใจตอการปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
8. ดําเนนิกิจกรรมอืน่ ๆ  ตามที่บริษทัมอบหมาย 

 



 
2. รายละเอยีดเกีย่วกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบตัิงาน

ของบริษทัหลกัทรัพยฯ 
 ขอมูล 

ชื่อ – นามสกุล นายไพรยง  ธีระเสถียร 
ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสายตรวจสอบและกํากับดูแล 
อาย ุ 46 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา ป 2550 : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต / มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ป 2536 : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การฝกอบรม 1. การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในหลกัสูตร 2 โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ

บัญชีรบัอนุญาตแหงประเทศไทย 
2. ความรูพื้นฐานและเทคนิคการกํากับกับดูแลการปฏบิัติงานสําหรบัผูกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานดานหลักทรัพย (Compliance Officer) 
3. การตรวจสอบสถาบันการเงิน 
4. หลักสูตรแนวทางปฎบิัติที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพนัธ(DRG) 
5. การพฒันาองคความรูเกี่ยวกับขัน้ตอนปฏบิัติงานในกลุมธุรกิจและการ

รายงานการทําธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงนิ 
6. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพสาํหรับผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานธรุกิจ

หลักทรัพย– ระดบักลาง 
7. หลักสูตรความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏบิัติงาน (ASCO) 

Compliance Training Program) จํานวน 18 ช่ัวโมง (กันยายน 2556) 
ประวัติการทํางาน ป 2556 – ปจจบุนั : รองกรรมการผูจัดการ / บมจ. หลักทรัพยคันทรี่กรุป 

ป 2555 – 2556 : ผูอํานวยการ / บริษทัคลาสสิกโกลดฟวเจอรสจํากัด 
ป 2549 – 2555 : ผูอํานวยการอาวุโส / บริษทัหลักทรัพยเคทบีี (ประเทศไทย) 

จํากัด 
ป 2546 – 2549 : ผูจัดการ / บมจ. หลักทรัพยยูไนเต็ด 

ระยะเวลาของสัญญาจาง ไมมีกําหนดระยะเวลา 



 ขอมูล 
หนาทีค่วามรับผิดชอบ
ของหัวหนางานกํากับ
ดูแลการปฎิบตัิงาน 

หนาทีค่วามรับผดิชอบโดยสังเขป 
1. ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินธรุกิจของบรษิทัเปนไปตามกฎหมาย

ประกาศขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตามทีห่นวยงานทางการที่
กํากับดูแลกําหนดตลอดจนพัฒนาระบบงานตางๆ  เพื่อใหการกํากับดูแล
และตรวจสอบของบริษทัมปีระสทิธิภาพและเปนไปตามกฎเกณฑที่
เก่ียวของกําหนด 

2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแก
พนักงานของบรษิทั 

3. ใหความเหน็ / คําแนะนําเก่ียวกับเกณฑการปฏบิัติตางๆ ทีห่นวยงาน
ทางการที่กํากับดูแลกําหนดตอกรรมการผูบรหิารและหนวยงานตางๆ 
ภายในของบรษิทั 

4. จัดทําแผนงานตรวจสอบและกํากับดูแลประจําปตลอดจนประเมนิความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนมุัตติลอดจน
ดําเนนิการตรวจสอบใหบรรลุตามแผนงานฯที่อนุมัต ิ

5. ปฏบิัติหนาที่เลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
6. สนับสนนุและใหความรวมมือกบัหนวยงานทางการที่กํากับดูแลเมือ่มีการ

รองขอในกรณีตางๆ  
7. เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรสายตรวจสอบและกํากับดูแลใหมีความรู

ความเขาใจตอการปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
8. ดําเนนิกิจกรรมอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 
 

ปรากฏอยูในสวนที่ 1  
หัวขอ 4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

หนา 32-39 

 



 
 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

บริษัท             
 

วันท่ี         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิน้ีจัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบั 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

บบริษัท คันทร่ี กรุป ริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส โฮลด้ิงส จํากัด จํากดั ((มหาชนมหาชน))  
  
 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
 

วันที่วันที่    3311    ธันวาคมธันวาคม    22555577  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

การประเมินนีจ้ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินนีจ้ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ   
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

  
  
  
  



 

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 
 

1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  
คําถาม ใช ไมใช 

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมกีารปฏิบัตท่ีิอยูบนหลกัความซ่ือตรง และการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาํเนนิงาน ที่ครอบคลุมถึง 

      1.1.1  การปฏบิตัิหนาท่ีประจําวัน และการตดัสนิใจในเรื่องตาง ๆ  
      1.1.2  การปฏิบตัติอคูคา ลกูคา และบุคคลภายนอก  

 
 

P 
P 

 

 

 

1.2 มีขอกําหนดทีเ่ปนลายลกัษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรง และ       
รกัษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

      1.2.1  มีขอกําหนดเกีย่วกับจรยิธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนกังานที่เหมาะสม 
1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนกังานปฏบัิตตินในลกัษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกบักิจการ  ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชัน  อันทําใหเกดิความเสยีหายตอ
องคกร1 

      1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมกีารฝาฝนขอกําหนดขางตน 
      1.2.4  มกีารสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เชน 

รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม  ใหพนกังานลงนามรบัทราบขอกําหนดและบทลงโทษ
เปนประจําทุกป  รวมท้ังมกีารเผยแพร code of conduct ใหแกพนักงานและ
บุคคลภายนอกไดรับทราบ 

 
 

P 

P 

 
P 

P 

 

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบัิติตาม Code of Conduct 
1.3.1  การตดิตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรอืหนวยงานกํากับดูแลการ

ปฏิบัต ิ(compliance unit) 
      1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน 
      1.3.3  การประเมินโดยผูเชีย่วชาญท่ีเปนอิสระจากภายนอกองคกร 

 

P 
 

P 

 

 
 

P 
1.4 มกีารจดัการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัตติามขอกําหนดเกีย่วกับความซื่อตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนการท่ีทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม  
1.4.2 มกีระบวนการท่ีทําใหสามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝาฝนไดอยางเหมาะสม และภาย 

                ในเวลาอันควร  
      1.4.3  มกีารแกไขการกระทําท่ีขัดตอหลกัความซ่ือตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสม 

และภายในเวลาอันควร 

 
P 

P 

 
P 

 

                                                        
1 บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 



2. คณะกรรมการมคีวามเปนอสิระจากฝายบริหาร และทําหนาท่ีกํากับดแูล (Oversight) และพฒันาการ
ดาํเนินการดานการควบคมุภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 
2.1  มกีารกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสทิธ์ิอํานาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน 

 

P  

2.2  คณะกรรมการกํากับดูแลใหมกีารกําหนดเปาหมายการดาํเนินธุรกจิท่ีชดัเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 

 

P  

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษทักําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารใหถกูตอง
ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาททีส่ําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผู
ตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน 

P  

2.4 คณะกรรมการเปนผูมคีวามรูเกีย่วกับธุรกิจของบริษทั และมคีวามเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอ
บริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนําจากผูเชีย่วชาญในเรื่องน้ันๆได 

P  

2.5 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมคีวามรู ความสามารถนาเช่ือถือ และมคีวามเปน
อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีอยางแทจริง เชน ไมมคีวามสมัพันธทางธุรกจิกับบรษิทั ไมมคีวามสมัพันธ
อ่ืนใด อันอาจมอิีทธิพลตอการใชดลุยพินจิและปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

P  

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัตเิร่ืองการควบคมุภายใน ในองคกร ซึ่งครอบคลมุท้ัง
การสรางสภาพแวดลอมการควบคมุ การประเมนิความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ ขอมลูและการ
สื่อสาร และการตดิตาม 

P  

 

 

3. ฝายบริหารไดจดัใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวตัถปุระสงค ภายใตการกาํกับดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช ไมใช 
3.1  ผูบรหิารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรท่ีสนับสนุนการบรรลวัุตถปุระสงคของบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมกีารควบคมุภายในอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานท่ีสําคัญ  ซึ่งทําใหเกดิการตรวจสอบถวงดุลระหวาง
กัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานท่ีชัดเจน เปนตน  

P  

3.2 ผูบริหารระดบัสูงกําหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่วกับอํานาจ
หนาที่ ความรบัผดิชอบ และการสื่อสารขอมูล 

P  

3.3 มกีารกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบอยางเหมาะสมระหวาง
คณะกรรมการบริษทั ผูบรหิารระดบัสูง ผูบรหิาร และพนักงาน  

P  

 



4. องคกรแสดงถงึความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถ 
คําถาม ใช ไมใช 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ เพ่ือจัดหา พัฒนา และรกัษาบุคลากรท่ีมคีวามรูและ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินัน้อยาง
สม่ําเสมอ 

P  

4.2 บริษทัมกีระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรทีม่ีผลการ
ปฏิบตัิงานด ีและการจัดการตอบุคลากรท่ีมีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสื่อสาร
กระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ 

P  

4.3 บริษทัมกีระบวนการแกไขปญหาหรอืเตรยีมพรอมสาํหรับการขาดบุคลากรทีม่คีวามรูและ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยางทันเวลา 

P  

4.4 บริษทัมกีระบวนการสรรหา พัฒนา และรกัษาผูบริหารและพนกังานทุกคน เชน  การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม 

P  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ท่ีสําคัญ P  
 

 

5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมหีนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคมุภายใน เพือ่ใหบรรลุตามวัตถปุระสงค
ขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 
5.1   คณะกรรมการและผูบริหารมกีระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคนมคีวาม

รับผดิชอบตอการควบคมุภายใน และจดัใหมกีารปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัต ิในกรณีท่ี
จําเปน 

P  

5.2 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ  และการใหรางวัล 
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเร่ืองการปฏบัิตติาม Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัท 

P  

5.3 คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเน่ือง  โดยเนนใหสามารถ
เช่ือมโยงกับความสาํเร็จของหนาท่ีในการปฏิบัตติามการควบคมุภายในดวย 

P  

5.4 คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมกีารสรางแรงกดดนัทีม่ากเกินไปในการปฏิบัติหนาที่
ของบคุลากรแตละคน 

P  

 

 

 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

6. องคกรกําหนดวตัถปุระสงคไวอยางชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ใหสามารถระบุและประเมินความเส่ียงตาง ๆ  ที่
เกี่ยวของกบัการบรรลุวตัถปุระสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 
6.1 บริษทัสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในขณะน้ัน 

โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวนแสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพัน
ของบริษทัไดถกูตอง  มมีูลคาเหมาะสม  และเปดเผยขอมลูครบถวน ถกูตอง 

P  

6.2 บริษทักําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีสําคัญ เชน ผูใชรายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ 

P  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษทัอยางแทจริง P  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อนุมตัิและสื่อสารนโยบายการบริหารความ

เสีย่งใหผูบรหิารและพนักงานทกุคนรับทราบและถือปฏิบัต ิจนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของ
องคกร 

P  
 
 

 

 

7. องคกรระบุและวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลวัุตถุประสงคไว 
อยางครอบคลุมทั่วท้ังองคกร  

คําถาม ใช ไมใช 

7.1 บริษทัระบุความเสีย่งทกุประเภทซึ่งอาจมผีลกระทบตอการดําเนินธุรกิจท้ังระดบัองคกร หนวยธุรกิจ 
ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ   

P  

7.2 บริษทัวิเคราะหความเสีย่งทุกประเภทท่ีอาจเกดิจากท้ังปจจัยภายในและปจจยัภายนอกองคกร ซึ่ง
รวมถึงความเสีย่งดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบัตติามกฎเกณฑ และดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

P  

7.3  ผูบริหารทกุระดับมสีวนรวมในการบรหิารความเสีย่ง P  
7.4 บริษทัไดประเมินความสําคัญของความเสีย่ง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกดิเหตกุารณ และผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึน  
P  

7.5 บริษทัมมีาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจัดการความเสีย่ง โดยอาจเปนการยอมรบัความเสีย่งน้ัน 
(acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรือการ
รวมรับความเสีย่ง (sharing) 

P  

 



8. องคกรไดพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
คําถาม ใช ไมใช 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกดิการทุจรติข้ึน โดยครอบคลมุการทุจริตแบบตางๆ เชน การจดัทาํ
รายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสยีทรัพยสิน การคอรรปัชันการท่ีผูบริหารสามารถฝาฝน
ระบบควบคมุภายใน (management override of  internal controls)  การเปลีย่นแปลงขอมูลใน
รายงานท่ีสําคัญ  การไดมาหรือใช ไปซ่ึงทรัพยสินโดยไมถกูตอง เปนตน 

P  

8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบโดยพจิารณาความเปนไปไดของ
เปาหมายท่ีกําหนดแลว  รวมท้ังไดพิจารณาความสมเหตสุมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
แกพนักงานแลวดวยวา ไมมลีกัษณะสงเสรมิใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม  เชน ไมตั้งเปาหมาย
ยอดขายของบริษทัไวสูงเกินความเปนจริง จนทําใหเกดิแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปน
ตน 

P  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบรหิารเกีย่วกับโอกาสในการเกดิทุจรติ และ
มาตรการท่ีบรษิทัดําเนินการเพ่ือปองกันหรือแกไขการทุจริต 

P  

8.4 บริษทัไดสื่อสารใหพนักงานทกุคนเขาใจและปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัต ิท่ีกําหนดไว  P  
 

 

 

9. องคกรสามารถระบแุละประเมนิความเปล่ียนแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอระบบการควบคมุภายใน 
คําถาม ใช ไมใช 

9.1 บริษทัประเมินการเปลีย่นแปลงปจจยัภายนอกองคกร ท่ีอาจมผีลกระทบตอการดําเนินธุรกจิ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลีย่นแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว  

P  

9.2 บริษทัประเมินการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมผีลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลีย่นแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

P  

9.3 บริษทัประเมินการเปลีย่นแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจการควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงน้ัน
อยางเพียงพอแลว 

P  

 
 
 



การควบคมุการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องคกรมมีาตรการควบคมุท่ีชวยลดความเส่ียงท่ีจะไมบรรลุวตัถปุระสงคขององคกร ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

คําถาม ใช ไมใช 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององคกร เชน 
สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

P  

10.2 บรษิทัมีมาตรการควบคมุภายในทีก่ําหนดเปนลายลกัษณอักษร และครอบคลมุกระบวนการตางๆ 
อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกีย่วกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ 
และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และลาํดับช้ันการอนุมตัิของผูบริหาร
ในแตละระดับไวอยางชดัเจนรัดกมุ  เพ่ือใหสามารถปองกันการทุจรติได เชน มกีารกาํหนดขนาด
วงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ข้ันตอนในการอนุมัตโิครงการลงทุน ข้ันตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคดัเลือกผูขาย การบันทึกขอมลูรายละเอียดการตดัสินใจจัดซ้ือ ข้ันตอนการ
เบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือการเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมกีระบวนการสําหรับ
กรณีตาง ๆ ดังน้ี 
10.2.1   การเก็บรวบรวมขอมลูเกีย่วกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกีย่วของกับ

บุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกีย่วโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตามและสอบทาน
การทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังมี
การปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบันเสมอ 

10.2.2   กรณีท่ีบริษทัอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท่ีเกีย่วของในลักษณะท่ีมผีลผกูพัน
บริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคาการใหกูยมืการค้ําประกัน  
บริษทัไดตดิตามใหมั่นใจแลววา มกีารปฏิบัติเปนไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาท่ีมผีลผกูพันบริษทั เชน  ตดิตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรอืมกีาร
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน 

P 

 

 

 

 

 
 

P 

 

 
 

P 

 

10.3 บรษิทักําหนดใหการควบคมุภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปองกันและตดิตาม 

P  

10.4 บรษิทักําหนดใหมกีารควบคมุภายในในทุกระดับขององคกร เชน ท้ังระดบักลุมบรษิทั หนวยธุรกิจ 
สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

P  

10.5  บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อ
เปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กลาวคือ  

(1) หนาที่อนุมัต ิ 
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ  
(3) หนาที่ในการดแูลจัดเกบ็ทรัพยสิน       

P  



11. องคกรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคมุท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี เพือ่ชวยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 

คําถาม ใช ไมใช 
11.1  บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏิบตัิงานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 
P  

11.2  บริษทัควรกําหนดการควบคมุของโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีใหมคีวามเหมาะสม P  

11.3  บรษิทัควรกําหนดการควบคมุดานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี  ความเหมาะสม P  

11.4 บริษทัควรกําหนดการควบคมุกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ใหมคีวามเหมาะสม 

P  

 

 
12. องคกรจดัใหมกีจิกรรมการควบคมุผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดส่ิงท่ีคาดหวัง และขั้นตอนการปฏบิัต ิเพือ่ให

นโยบายท่ีกาํหนดไวน้ันสามารถนําไปสูการปฏบิัตไิด 
คําถาม ใช ไมใช 

12.1 บรษิทัมีนโยบายท่ีรดักมุเพ่ือตดิตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร 
หรือผูท่ีเกีย่วของกบับุคคลดังกลาว ตองผานข้ันตอนการอนุมตัิทีก่ําหนด เชน ขอบังคับของบริษทั 
เกณฑของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  เกณฑของสาํนักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาส
หรือนําผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว   

P  

12.2 บรษิทัมีนโยบายเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูท่ีไมมสีวนไดเสยีในธุรกรรมนัน้ P  
12.3 บรษิทัมีนโยบายเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสดุของบริษัทเปนสาํคัญ 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก  (at arms’ length basis) 
P  

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมท้ังกําหนด
แนวทางใหบุคคลที่บรษิทัแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร ในบรษิทัยอยหรือรวมน้ัน ถือปฏบัิต ิ 
(หากบรษิทัไมมเีงินลงทุนในบรษิทัยอยหรือบริษัทรวมไมตองตอบขอน้ี) 

P  

12.5 บริษทักําหนดหนาท่ีและความรับผดิชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย
ผูบริหารและพนกังาน 

P  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษทัไดรับการนําไปใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรทีม่ี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

P  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิใหมคีวามเหมาะสมอยูเสมอ P  
 



ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอมูล (Information & Communication) 
 

13. องคกรขอมูลท่ีเกี่ยวของและมคีุณภาพ เพือ่สนับสนุนใหการควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปไดตามที่
กําหนดไว 

คําถาม ใช ไมใช 

13.1 บรษิทักําหนดขอมลูทีต่องการใชในการดําเนินงาน ท้ังขอมลูจากภายในและภายนอกองคกร ท่ีมี
คุณภาพและเกีย่วของตองาน 

P  

13.2 บรษิทัพิจารณาท้ังตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถกูตองของขอมูล  P  
13.3 บริษทัดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมลูที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับ ใชประกอบการ

ตดัสินใจ ตัวอยางขอมูลท่ีสําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบ
ตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ  

P  

13.4 บรษิทัดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษทัไดรบัหนังสือนดัประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมท่ี
ระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอยภายใน
ระยะเวลาข้ันต่ําตามทีก่ฎหมายกําหนด  

P  

13.5 บรษิทัดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบยอนหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการแตละราย เชน การ
บันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกบัเรื่องที่เสนอพรอมเหตผุล เปนตน 

P  

13.6 บริษทัมกีารดําเนินการดังตอไปนี ้
13.6.1  มกีารจดัเก็บเอกสารสําคญั ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู 
13.6.2  กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองในการ

ควบคมุภายใน บรษิทัไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว  

 

P 

P 

 

 
14. องคกรสือ่สารขอมลูภายในองคกร ซึง่รวมถึงวตัถปุระสงคและความรับผิดชอบตอการควบคมุภายในท่ี

จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปไดตามท่ีวางไว 
คําถาม ใช ไมใช 

14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอมลูภายในอยางมปีระสทิธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคมุภายใน  

P  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอมลูทีส่ําคัญถึงคณะกรรมการบรษิทัอยางสม่ําเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตาง ๆ 
ตามทีต่องการ เชน การกําหนดบุคคลท่ีเปนศูนยตดิตอ  เพ่ือใหสามารถตดิตอขอขอมูลอ่ืน  
นอกจากท่ีไดรับจากผูบริหาร  รวมท้ังการตดิตอสอบถามขอมลูจากผูสอบบัญชี  ผูตรวจสอบ 

P  



คําถาม ใช ไมใช 

        ภายใน  การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามท่ีคณะกรรมการรองขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบรหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  
เปนตน    

  

14.3 บริษทัจัดใหมชีองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ  ภายในบริษทัสามารถ
แจงขอมลูหรือเบาะแสเกีย่วกับการฉอฉลหรือทุจรติภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ได
อยางปลอดภัย 

P  

 
 

15. องคกรไดส่ือสารกบัหนวยงานภายนอก เกี่ยวกบัประเดน็ท่ีอาจมผีลกระทบตอการควบคมุภายใน 
คําถาม ใช ไมใช 

15.1 บริษทัมกีระบวนการสื่อสารขอมลูกับผูมสีวนไดเสยีภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคมุภายใน เชน จดัใหมีเจาหนาท่ีหรือ
หนวยงานนักลงทุนสมัพันธ  ศูนยรบัเรื่องรองเรียน เปนตน 

P  

15.2 บริษทัจัดใหมชีองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมสีวนไดเสยีภายนอกองคกร
สามารถแจงขอมลูหรือเบาะแสเกีย่วกับการฉอฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แกบรษิทั
ไดอยางปลอดภยั 

P  

 
 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพือ่ใหมั่นใจไดวาการควบคมุภายในยังดาํเนินไปอยาง
ครบถวน เหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 

16.1 บรษิทัจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบตัติามจรยิธรรมธุรกิจและขอกาํหนดหามฝายบริหาร
และพนักงานปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน เชน กําหนดให
แตละสวนงานตดิตามการปฏิบัต ิ และรายงานผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตดิตามการปฏิบัติ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนตน 

P  

16.2 บรษิทัจัดใหมีการตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน 

P  

16.3 ความถี่ในการตดิตามและประเมินผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั P  
16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูทีม่คีวามรูและความสามารถ P  



คําถาม ใช ไมใช 

16.5 บรษิทักําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  P  
16.6 บรษิทัสงเสรมิใหผูตรวจสอบภายในปฏิบตัิหนาท่ีตามมาตรฐานสากล  การปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

P  

 

 

17. องคกรประเมินและส่ือสารขอบกพรองของการควบคมุภายในอยางทันเวลาตอบคุคลท่ีรับผดิชอบ ซึ่งรวมถงึ
ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 

17.1 บรษิทัประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือตดิตามแกไข
อยางทนัทวงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกดิข้ึนแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
นัยสําคัญ 

P 

 

 

 

17.2 บรษิทัมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1  ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตกุารณหรือ

สงสยัวามเีหตกุารณทุจรติอยางรายแรง มกีารปฏิบตัทิี่ฝาฝนกฎหมาย  หรือมกีารกระทํา
ท่ีผดิปกตอ่ืิน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบรษิทัอยางมีนัยสําคัญ 

17.2.2 รายงานขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเริม่
ดําเนินการจดัการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร 

17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

P 

 
P 

 
P 
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