
สารบัญ 
 

                                                                                                                                                                หน้า 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ                                                                                                    

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                            2 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                              7 
3. ปัจจยัความเสีย่ง                18 
4. ทรัพย์สนิท่ีใช้การประกอบธุรกิจ                           22 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย                            26 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น                           27 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                                                                                                   

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น                           30 
8. โครงสร้างการจดัการ                            34 
9. การก ากบัดแูลกิจการ                            45 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม                            75 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง                         79 
12. รายการระหวา่งกนั                            81 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน                                                                                                  

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั                            86 
14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ                          95 

     
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล                                                                                                103 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัทของบริษัท                                          

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษัทยอ่ย  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าสายงานตรวจสอบกิจการภายในและการก ากบัดแูลของบริษัทฯ   

 
 



 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 
 

การประกอบธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทฯ หรือ CGH) จดทะเบยีนก่อตัง้เป็นบริษัทมหำชน เมื่อวนัท่ี 
15 พฤษภำคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรำยได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ซึง่มีธุรกิจ
หลกั คือ ธุรกิจกำรเงิน ปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 7,015,571,370 บำท และทนุช ำระแล้ว 4,336,768,278  บำท โดย
ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงของกิจกำร แล้ว บริษัทฯ มีบริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำำกดั (มหำชน) (บริษัทหลกัทรัพย์ฯ 
หรือ บริษัทยอ่ย หรือ CGS)  เป็นบริษัทยอ่ยที่เป็นบริษัทแกน อีกทัง้มีบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
(MFC) บริษัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) (PDI) และบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (CGD) เป็น
บริษัทร่วม 

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้รับอนญุำตให้ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ในปี 2517 โดยเป็น
สมำชิกหมำยเลข 3 ของ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และหุ้นสำมญัของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้รับอนมุตัิ ให้เป็นหลกัทรัพย์รับอนญุำตใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในปี  2534 ตอ่ มำในปี 2552 บริษัทดงักลำ่วได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน)" 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2557 ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำ ปี 2557 ของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีมตอินมุตัิแผนกำร
ปรับโครงสร้ำงกิจกำร โดยภำยใต้แผนกำรปรับกิจกำร บริษัทฯ ได้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ใน
อตัรำ กำรแลกหลกัทรัพย์เทำ่กบั 1 หุ้นสำมญัของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ต่อ 1 หุ้นสำมญัของบริษัทฯ โดยหลงัจำกบริษัทฯ ท ำค ำ
เสนอซือ้เป็นผลส ำเร็จ บริษัทฯ  ได้กลำยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ โดย เมื่อวนัที ่8 มกรำคม 2558 เพือ่เพิม่
โอกำสในกำรเพิ่มศกัยภำพและพฒันำขยำยธุรกิจเพื่อกำรเติบโตในอนำคต อีกทัง้เพิ่มควำมคลอ่งตวั และควำมยดืหยุน่ในกำร
ด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ  อยำ่งตอ่เนื่องเพื่อรองรับควำมเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว 

1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทโฮลดิง้ชัน้น ำของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยและมี
ศกัยภำพกำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วและยัง่ยืนแหง่หนึง่ในประเทศไทย 

พันธกิจ 
เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ บริษัทฯ จึงมุง่มัน่ท่ีจะรังสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำแบบยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยมุง่มัน่ท่ีจะ

สร้ำงควำมส ำเร็จจำกรำกฐำนท่ีมัน่คงและแข็งแกร่ง 
- ลงทนุในตลำดเกิดใหมท่ี่มีศกัยภำพในกำรเจริญเติบโต ที่ยงัไมม่ีผู้ลงทนุเล็งเห็นโอกำสดงักลำ่ว นอกจำกนีย้งักระจำย

กำรลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจหลำกหลำยประเภท เพื่อลดควำมเสี่ยงให้เหลือน้อยที่ สุดพร้อมกับเพิ่มโอกำสได้รับ
ผลตอบแทนให้มำกที่สดุ 

- เน้นเครือข่ำยที่มัน่คง และกว้ำงขวำงทัว่โลก ตัง้แตผู่้จดักำรกองทนุ ตลอดจนนกัธุรกิจแนวหน้ำ และผู้น ำประเทศ เพื่อ
สร้ำงควำมได้เปรียบ และเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนั 

- บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพื่อกำรลงทุนอย่ำงมัน่คง และ
ยัง่ยืน 

- บริหำรกำรลงทนุแบบไมห่ยดุนิ่ง เพื่อกำรเจริญเติบโต และสร้ำงผลตอบแทนให้บริษัทฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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- ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์แบบเป็นเอกลกัษณ์ ท ำให้สำมำรถลงทนุในสนิทรัพย์ที่มีศกัยภำพ และผลตอบแทนสงู 
เพื่อเพิ่มมลูคำ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งสงูสดุ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) มีวิสยัทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น ำในธุรกิจโฮลดิง้ในประเทศไทย ที่

มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดย บริษัทฯ มีบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรด ำเนิ นงำน ประกอบไปด้วย 
ผู้ เช่ียวชำญในหลำกหลำยสำขำ ซึ่งสำมำรถบริหำรกำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำย เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่มัน่คง อีกทัง้ยงัมี
บริษัทในเครือที่ เป็นผู้ เช่ียวชำญในกลุ่มธุรกิจด้ำนต่ำงๆ หลำยประเภท และมีสภำพคล่องสูง เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ 
อสงัหำริมทรัพย์ บริหำรกำรลงทุน และพลงังำน ซึ่งท ำให้ บริษัทฯ มีโอกำสในกำรลงทุนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวในกลุ่ม
ธุรกิจตำ่งๆ รวมถึงกลุม่ธุรกิจเกิดใหม่ๆ  ได้อยำ่งหลำกหลำย 

เพื่อก้ำวสู้ควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบำยหลกัในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
อยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยนื โดยมีกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรให้มปีระสทิธิภำพและเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้มีกำรบริหำรจดักำร
ต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงผลก ำไรให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้แสวงหำช่องทำงและโอกำสทำงธุรกิจ โดยกำรขยำยกำร
ลงทนุในธุรกิจต่ำงๆ ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนและผลก ำไรในระดบัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงกำร
เติบโตอยำ่งยัง่ยืน 
 
กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรโดยกำรลงทุนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ในกำรลงทุนระยะสัน้เน้นกลุ่ม
ธุรกิจที่สร้ำงรำยได้สูง ในขณะเดียวกันกำรลงทุนระยะยำวส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มบริษัทที่มีรำยได้มั่นคง ทัง้นีเ้พื่อให้บริษัทฯ  
สำมำรถเติบโตตอ่ไปได้อยำ่งมัน่คง และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นๆ โดยกำรลงทนุทัง้สอง
แบบอยูภ่ำยใต้กำรบริหำรงำนท่ียดึกำรใช้ประโยชน์สนิทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้เต็มศกัยภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้ กำรแสวงหำโครงกำร
ใหม่ในฐำนธุรกิจเดิมของบริษัทฯ รวมทัง้กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำยในองค์กรให้พร้อมขบัเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยที่วำงไว้ 

ในด้ำนธุรกิจหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีกลยทุธ์ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขันในธุรกิจหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรให้บริกำร พร้อมน ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้
ทนัสมยั มีควำมคลอ่งตวัในกำรให้บริกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำมำกขึน้รวมถึงกำรพฒันำข้อมลูข่ำวสำรด้ำน
งำนวิจยัหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แก่ลกูค้ำ ในสภำวะกำรแขง่ขนัในธุรกิจหลกัทรัพย์มีควำมรุนแรงมำกขึน้ รวมถึงคำ่นำยหน้ำซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ที่มีแนวโน้มลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำรำยได้ค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และสำมำรถรักษำ
ฐำนรำยได้ของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภำพ รวมทัง้กำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมในสภำวะที่มีกำรแข่งขันรุนแรงในธุรกิจหลกัทรัพย์ 
บริษัทฯ มีแผนงำนขยำยธุรกรรมกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนรำยได้นอกเหนือจำกธุรกิจ
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์เพื่อบญัชีบริษัทฯ กำรท ำธุรกรรมด้ำนตรำสำรหนี ้กำรเพิ่มสดัสว่นลกูค้ำ
สถำบันทัง้ในและต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมด้ำนกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงกำรเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มี
ประสิทธิภำพ และลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำระดบัรำยได้และผลก ำไรให้ดีอย่ำ งต่อเนื่อง และ
เติบโตอยำ่งมัน่คง 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 
2556 - ลดทุนจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ จำกจ ำนวน 3,149.55 ล้ำนบำท ให้คงเหลือ 2,330.81 ล้ำนบำท 

โดยกำรตดัหุ้นสำมญัที่ยงัไมไ่ด้จ ำหนำ่ยจ ำนวน 818.74 ล้ำนหุ้น 
- เพิ่มทนุจดทะเบียน จำกจ ำนวน 2,330.81 ล้ำนบำท เป็น 3,189.79 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่

จ ำนวน 858.98 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
- จดทะเบียนเพิ่มทนุจดช ำระแล้ว จำกจ ำนวน 2,330.81 ล้ำนบำท เป็น 2,589.74 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 21 

พฤษภำคม 2556 
- แต่งตัง้นำงสำวสดุธิดำ จิระพฒัน์สกุล และนำยชนะชยั จุลจิรำภรณ์ เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แทน 

ดร.ประสทิธ์ิ ศรีสวุรรณ ที่ลำออกไป โดยมีผลนบัแตว่นัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556 
- แตง่ตัง้นำยชนะชยั จลุจิรำภรณ์ เป็นกรรมกำร (ไมม่ีอ ำนำจในกำรจดักำร) แทน ดร.ประสทิธ์ิ ศรีสวุรรณ ที่

ลำออกไป โดยมีผลนบัแตว่นัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2556 
- แตง่ตัง้นำยทอมมี่ เตชะอบุล เป็นกรรมกำร (มีอ ำนำจในกำรจดักำร) โดยมีผลนบัแตว่นัท่ี 25 พฤศจิกำยน 

2556 
2557 - จดัตัง้บริษัทโฮลดิง้ภำยใต้ช่ือ “บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)” ซึ่งเป็นบริษัทมหำชน โดยมี

วตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจทำงด้ำนลงทนุและถือหุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ  ได้ท ำ  
ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ 

- แต่งตัง้นำยทอมมี่ เตชะอุบล เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ โดยมีผลนับตัง้แต่วันที่ 22 
พฤษภำคม 2557 

2558 - เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ้นสำมัญของบริษัทหลกัทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 8 มกรำคม 2558 

- ออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 จ ำนวนไม่เกิน 863.25 ล้ำน
หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัรำ 3 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่

- ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 จ ำนวนไมเ่กิน 427.70 ล้ำน
หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอตัรำ 12 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ 

- แต่งตัง้นำยพิสทุธ์ิ วิริยะเมตตำกุล เป็นกรรมกำร (ไม่มีอ ำนำจในกำรจัดกำร) แทนนำงสำวณัฐชรินพร 
เจษฎำพิสฐิ ที่ลำออกไป โดยมีผลนบัแตว่นัท่ี 28 กรกฎำคม 2558  

- จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วจำก จ ำนวน 2,566.23 ล้ำนบำท เป็น 4,336.77 ล้ำนบำท ตำมสดัส่วน 1 
หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสำมญั ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.30 บำท 

- ลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) รวมเป็นร้อยละ 20.69 ของทนุจดทะเบียนของ
บริษัทดงักลำ่ว มีผลให้บริษัทดงักลำ่วเปลีย่นสถำนะเป็นบริษัทร่วม 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นตัง้แต ่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2558 ดงันี ้
 

บริษัท  คันทร่ี กรุ๊ป โฮงดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจกำรเงิน 
 

  
 

บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี 

จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

      

ประเภทธุรกิจ  
:  ธุรกิจกำรเงิน 

 ประเภทธุรกิจ  
:  ธุรกิจกำรเงิน 

 ประเภทธุรกิจ  
:  ทรัพยำกร 

สัดส่วนการถือครองหุ้น  
:   ร้อยละ  99.30 

 สัดส่วนการถือครองหุ้น  
:  ร้อยละ  24.92 

 สัดส่วนการถือครองหุ้น  
:  ร้อยละ  20.69 

     

 
นโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ ำปี 2558 แบง่กำรด ำเนินงำนออกเป็นดงันี ้

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทนุและมีบริษัทแกนเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ 

จะประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
- ประกอบธุรกิจโดยมีรำยได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั 
- จดัหำเงินทนุ เพื่อด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 
- ลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ  ทัง้ในและตำ่งประเทศ ทัง้ที่เก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจเดิม เพื่อประโยชน์ในกำร

บริหำรสภำพคลอ่ง เพื่อเพิ่มมลูคำ่ให้แก่บริษัทฯ  
- ให้กำรสนบัสนนุด้ำนอื่นๆ แก่บริษัทในกลุม่ 
โดยบริษัทฯ จะใช้บริกำรหนว่ยงำนสนบัสนนุบำงสว่นจำกบริษัทหลกัทรัพย์ฯ (Outsourcing) เพื่อเป็นกำรบริหำร

จดักำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฯ จะให้
ค ำแนะน ำและบริกำรสนบัสนุนแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรให้ค ำแนะน ำและบริกำรสนบัสนุนให้ด้ำนต่ำงๆ  
ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- กำรให้บริกำรในด้ำนกำรเงินและบญัชี 
- กำรให้บริกำรในด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
- กำรให้บริกำรในด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
- กำรให้บริกำรด้ำนธุรกำรและกำรจดัซือ้ 
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นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรจดัตัง้หนว่ยงำน เพื่อควบคมุนโยบำยกำรลงทนุและนโยบำยกำรควบคมุและก ำกบัดแูล
กิจกำรในธุรกิจที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุน เพื่อเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะด ำเนินงำนรับผิดชอบภำยใต้นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรด ำเนินธุรกิจที่
ก ำหนดโดยบริษัทฯ  

บริษัทย่อย 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้รับอนญุำตให้ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ในปี 2517 โดยเป็น
สมำชิกหมำยเลข 3 ของ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และหุ้นสำมญัของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้รับอนมุตัิ ให้เป็นหลกัทรัพย์รับอนญุำตใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในปี  2534 ตอ่ มำในปี 2552 บริษัทดงักลำ่วได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน)" 

ทัง้นี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 8 
มกรำคม 2558 โดยน ำบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แทน ด้วยทนุจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 2,589,743,484 บำท และหลงัจำกบริษัทฯ ท ำค ำเสนอซือ้เป็นผลส ำเร็จ บริษัทฯ ได้กลำยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ โดยถือหุ้นทัง้หมด ร้อยละ 99.30 ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด 

บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจหลกัทรัพย์ โดยได้รับอนญุำตจำกกระทรวงกำรคลงั ให้
ประกอบธุรกิจ 8 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

- กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
- กำรค้ำหลกัทรัพย์ 
- กำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 
- กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทนุ 
- กำรจดักำรกองทนุรวม 
- กำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล 
- กิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
- กำรจดักำรเงินร่วมทนุ 
นอกจำกนัน้ ยงัได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำและอยูใ่นรำยช่ือบริษัทท่ีเป็นท่ีปรึกษำ

ทำงกำรเงินท่ีได้รับกำรเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกด้วย 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายได้ 

หลังการปรับโครงสร้างกิจการ 
ก่อนการปรับโครงสร้าง

กิจการ 

งบการเงนิรวมของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด และ
บริษัทย่อย 

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท

หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

2558 2557 2556 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

1. รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

      

- ค่านายหน้า 867.15 73.12 1,024.70 64.03 1,695.68 81.96 

- ค่าธรรมเนียมและบริการ 60.64 5.11 61.72 3.86 39.59 1.91 

- ก าไรจากเงนิลงทุน 110.74 9.33 99.04 6.19 66.15 3.20 

- ดอกเบีย้และเงนิปันผล 63.17 5.33 68.29 4.27 90.96 4.40 

2. ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม 

18.39 1.55 60.41 3.77 86.42 4.18 

3. รายได้อื่น* 65.80 5.55 286.21 17.88 90.03 4.35 

รายได้รวม 1,185.88 100.00 1,600.37 100.00 2,068.84 100.00 
    หมายเหต:ุ *รายได้อืน่ ประกอบด้วยดอกเบีย้ให้กู้ยืมเพือ่ซ้ือหลกัทรพัย์ และก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ 

2.2  ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรำยได้จำกกำรถือหุ้ นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holdings Company) โดยมีบริษัท

หลกัทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ เป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกั โดยธุรกิจของบริษัท
หลกัทรัพย์ฯ มีดงันี ้

1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีนโยบำยลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ประเภทตรำสำรทนุและตรำสำรหนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อ

กำรค้ำในระยะสัน้ และ เพื่อกำรลงทนุในระยะยำว โดยจดัให้มีคณะกรรมกำรกำรลงทุน ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงหลกัเกณฑ์
และระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบักำรลงทนุท่ีชดัเจนซึง่กำรลงทนุแตล่ะประเภทจะมีกำรก ำหนดวงเงิน และแผนกลยทุธ์ 
 
2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นสมำชิกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมำยเลข 3 ด ำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยเป็นตวัแทนซึง่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้ำทัง้
บคุคลธรรมดำ นิติบคุคล และสถำบนักำรเงินต่ำงๆ รวมถึงกองทนุและบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทัง้ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยมีส ำนักงำนสำขำที่ให้บริกำรแก่นักลงทุนทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภำค รวม 45 สำขำ มีทีมงำน        
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ด้ำนกำรตลำด และด้ำนวิเครำะห์หลักทรัพย์ ที่มีคุณภำพและมีประสบกำรณ์ พร้อมให้ค ำปรึกษำแก่นักลงทุน ทัง้ด้ำน
ปัจจยัพืน้ฐำนและปัจจยัทำงเทคนิค 

นอกจำกนี ้ลกูค้ำยงัสำมำรถส่งค ำสัง่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต บทวิเครำะห์ และแหล่งข้อมูล
ตำ่งๆ ส ำหรับนกัลงทนุ ผำ่นทำงเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผำ่นทำงแอพลเิคชัน่ ด้วยโทรศพัท์มือถือ ทัง้ระบบปฏิกำร IOS 
และAndriod เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วต่อกำรตดัสินใจกำรลงทุน  นกัลงทนุสำมำรถเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ผ่ำนบริษัท 3 
ประเภท ได้แก่ บญัชีเงินสด (Cash) บญัชีที่วำงเงินไว้กับบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ล่วงหน้ำ เพื่อกำรช ำระรำคำเต็มจ ำนวน (Cash 
Balance) และบญัชีมำร์จิน้ในระบบเครดิตบำลำนซ์ (Credit Balance)  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีบญัชีลกูค้ำ จ ำนวน 67,565 บญัชี โดยเป็นบญัชีที่มีกำรซือ้ขำย (Active)1 อยู่
ทัง้สิน้ 21,329 บญัชี 

บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งตลำดและมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ปรำกฏตำมตำรำง
ตอ่ไปนี ้

                                                                                                                          หน่วย : ล้ำนบำท 
มูลค่าการซือ้ขาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 11,777,210.10 10,193,179.07 9,997,371.75 
ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 553,458.69 946,111.84 768,097.75 
มูลค่าการซือ้ขายของบริษัท
หลักทรัพย์ฯ 

1,070,610.18 632,781.88 539,076.30 

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 4.97 3.11 2.76 

 
                 นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัตวิงเงนิซือ้ขายหลักทรัพย์ให้ลกูค้า 

บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมเหมำะสมในกำรรับลกูค้ำ และพิจำรณำวงเงินให้กับ
ลกูค้ำแตล่ะรำยตำมควำมเหมำะสมของฐำนะทำงกำรเงิน เพื่อประเมินกำรบริกำรท่ีจะน ำเสนอแก่ลกูค้ำแตล่ะรำยให้เหมำะสม
ที่สดุ รวมทัง้เป็นกำรควบคมุและป้องกนัควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของลกูค้ำให้อยู่ในระดบัที่
เหมำะสม โดยได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเปิดบญัชี กำรพิจำรณำอนมุตัิวงเงิน และกำรตรวจสอบ เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบั
ลกูค้ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร รวมถึงได้ก ำหนดให้ผู้ แนะน ำกำรลงทุนผู้ ซึ่งดูแลลูกค้ำ มีหน้ำที่ต้องท ำควำมรู้จักลูกค้ำและ
ประเมินก่อนกำรน ำเสนอบริกำร  เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ กำรลงทนุ ฐำนะกำรเงิน ข้อจ ำกัดของลกูค้ำทัง้ในด้ำนกำร
ลงทนุ เง่ือนไข และรูปแบบกำรลงทนุ 

ทัง้นี ้ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรรับลูกค้ำและอนุมัติวงเงินโดยมีวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจนตำม
กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถึงมีกำรเตรียมกำรส ำหรับนโยบำย เพื่อรองรับมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรใช้ธุรกรรมหลกัทรัพย์เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ซึ่งเป็นมำตรกำร
ส ำคญั เพื่อรองรับนโยบำยหลกัของกำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของทำงกำร ในกำรพิจำรณำกำรรับลกูค้ำ  

 
อ ำนำจอนุมัติ 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้ก ำหนดผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เพื่อให้กำร

พิจำรณำมีควำมถกูต้องเหมำะสมรวดเร็ว และมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ ดงัตำรำงตอ่ไปนี  ้
 

 

http://www.cgsec.co.th/
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วงเงนิอนุมัติ ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ไมเ่กิน 2 ล้ำนบำท ผู้จดักำรสำยธุรกิจค้ำหลกัทรัพย์ หรือผู้บริหำรสงูสดุของสำขำ หรือสงูกวำ่ 
ไมเ่กิน 20 ล้ำนบำท ผู้บริหำรสงูสดุสำยตรำสำรทนุ ตรำสำรอนพุนัธ์ หรือสงูกวำ่ 
ไมเ่กิน 30 ล้ำนบำท กรรมกำรผู้จดักำรตรำสำรทนุ ตรำสำรอนพุนัธ์ หรือสงูกวำ่ 
ไมเ่กิน 150 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือสงูกวำ่ 
150 ล้ำนบำทขึน้ไป คณะกรรมกำรบริหำร 

 
คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของลกูค้ำของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 

1. กรรมกำรบริหำร 1 ทำ่น 
2. ผู้บริหำรสงูสดุของสำยตรำสำรทนุ 2 ทำ่น 
3. ผู้บริหำรสงูสดุของสำยธุรกิจตรำสำรอนพุนัธ์ 1 ทำ่น 
4. ผู้บริหำรสงูสดุของสำยบริหำรควำมเสีย่ง 1 ทำ่น 

กำรอนมุตัิของคณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมกำรมีกำรลงมติเห็นชอบร่วมกนัไม่น้อยกว่ำ
คร่ึงหนึง่ของกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุ 

                 นโยบายการก าหนด Margin ของหลักทรัพย์ 
        นโยบำยกำรก ำหนดอตัรำ Margin ของหลกัทรัพย์ โดยจะก ำหนดรำยช่ือหลกัทรัพย์ที่อนญุำตให้ซือ้ โดยพิจำรณำ
หลกัทรัพย์ที่มีผลประกอบกำรดี และมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำย บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จะมีกำรประกำศรำยช่ือหลกัทรัพย์ที่
อนญุำตให้ซือ้พร้อมอตัรำ Margin เร่ิมต้นของแต่ละหลกัทรัพย์ ตำมช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท โดยเป็นไปตำมก ำหนดของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่พิจำรณำรำยช่ือหลกัทรัพย์และอัตรำ  
Margin เร่ิมต้น เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถซือ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินให้กู้ยืมในบญัชี Margin ในระบบ Credit Balance คณะกรรมกำร
ดงักลำ่วประกอบด้วย กรรมกำรบริหำร 1 ทำ่น ผู้บริหำรสงูสดุสำยธุรกิจตรำสำรทนุ 2 ทำ่น ผู้บริหำรสงูสดุสำยบริหำรควำมเสีย่ง 
1 ท่ำน ผู้บริหำรสงูสดุฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรัพย์ 1 ท่ำน และผู้บริหำรสงูสดุของฝ่ำยวิเครำะห์หลกัทรัพย์ 1 ท่ำน ให้ถือเป็นมติ 
เมื่อกรรมกำรลงมติเห็นชอบร่วมกนัไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 6 ของกรรมกำรดงักลำ่วและจะท ำกำรทบทวนอตัรำมำร์จิน้เร่ิมต้นอย่ำง
น้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือพิจำรณำเป็นกรณีให้ทนัตอ่เหตกุำรณ์  

 ทัง้นี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดอตัรำ Margin เร่ิมต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตำมระดบัควำม
เสีย่ง ดงันี ้

 
กลุ่ม Initial margin rate (%) 

A 50 

B 60 

C 70 

F 100 

N 0 

 หมายเหต ุ: -  หุ้นทีอ่ยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จดัเป็นหุ้นทีส่ามารถซ้ือขายได้ และน ามาเป็นหลกัประกนัได้ (Marginable Securities) ตาม
อตัราในตารางข้างต้น 

  - หุ้นทีอ่ยู่ในกลุ่ม N จดัเป็นหุ้นทีไ่ม่ให้ซื้อในบญัชีมาร์จ้ิน และไม่รบัเป็นหลกัประกนั (Non –Marginable Securities) 
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3.  ธุรกิจการเป็นตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้รับใบอนญุำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจกำรเป็นตวัแทนซือ้ขำยสญัญำ

ลว่งหน้ำ โดยเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในวนัที่ 22 กนัยำยน  2551 ในฐำนะตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ 
ได้ให้บริกำรรับสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผู้แนะน ำกำรลงทุน และได้พฒันำระบบให้สำมำรถรองรับค ำ
สัง่ซือ้ขำย ผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น กำรรับค ำสัง่ซือ้ขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต และผู้แนะน ำกำรลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ในทุก
สำขำทัว่ประเทศ ผำ่นระบบอปุกรณ์อิเลค็โทรนิค และอปุกรณ์สือ่สำรเคลือ่นท่ีอื่นๆ    

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้มีสว่นแบง่กำรตลำดเป็นร้อยละ 1.49 ซึง่สงูกวำ่ปีที่ผำ่นมำ 
ที่มีสว่นแบง่กำรตลำดโดยเฉลีย่ร้อยละ 1.26  

นอกจำกนี ้ปี 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้มีกำรประชำสมัพนัธ์อยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้กำรจดัสมัมนำให้ควำมรู้เก่ียวกบั
ผลิตภัณฑ์ในตลำด TFEX ภำยในบริษัทให้แก่เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด พร้อมทัง้จัดสัมมนำอบรมให้ลูกค้ำและร่วมกับตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ในกำรส่งเสริมควำมรู้กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคและจัดสมัมนำที่บริษัท และอำคำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้กับนัก
ลงทนุตลอดทัง้ปี 

ในปี 2559 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีเปำ้หมำยในกำรเพิ่มสว่นแบง่กำรตลำดส ำหรับธุรกิจตรำสำรอนพุนัธ์เป็นร้อยละ 
2 จึงมีแผนงำนในกำรขยำยฐำนลกูค้ำรำยย่อยทัว่ไปให้เพิ่มขึน้ และเพิ่มปริมำณของผู้แนะน ำกำรลงทนุตรำสำรอนพุนัธ์ ให้มำก
ขึน้ตำมล ำดับ เพื่อรองรับกำรเติบโตของตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำในอนำคต ซึ่งจะเป็นช่องทำงในกำรเพิ่มส่วนแบ่ง
กำรตลำด ในปี 2559 และปีตอ่ไป  

4.  ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 
                บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้รับควำมเห็นชอบในกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรลงทนุจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรให้ค ำแนะน ำ
ที่เหมำะสมกับลกูค้ำเก่ียวกับกำรลงทุนในหลกัทรัพย์ โดยมีลกัษณะชีใ้ห้เห็นถึงคุณค่ำหรือควำมเหมำะสมของกำรลงทุนใน
หลกัทรัพย์นัน้ๆ โดยประเมินจำกวตัถุประสงค์ในกำรลงทุน ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเสี่ยง ประสบกำรณ์กำรลงทุน 
ฐำนะทำงกำรเงิน ภำระทำงกำรเงิน ควำมต้องกำรและข้อจ ำกัดในกำรลงทุนและระดับควำมเสี่ยงที่ลกูค้ำยอมรับได้ และ
ด ำเนินกำรจดัท ำข้อมลูให้บริกำรค ำแนะน ำกำรลงทนุแก่ลกูค้ำตอ่ไป  
 
5.  ธุรกิจวาณิชธนกิจ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในผู้น ำให้บริกำรงำนด้ำนวำณิชธนกิจที่เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง โดยมีทีมงำนที่มี
ประสบกำรณ์และเช่ียวชำญ ท ำให้เป็นท่ียอมรับและได้รับควำมไว้วำงใจในบริกำรจำกลกูค้ำเป็นอยำ่งดี 

            5.1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงนิ 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้เร่ิมจดัตัง้สำยงำนวำณิชธนกิจ ตัง้แตเ่ดือนธนัวำคม 2549 เป็นต้นมำ โดยได้เข้ำเป็นสมำชิก

กับชมรมวำณิชธนกิจเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2550 และได้รับควำมเห็นชอบในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนำคม 2555 ถึงวนัที่ 20 มีนำคม 2560 ปัจจุบนั มีทีมวำณิชธนกิจที่มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่
ครอบคลมุงำนด้ำนวำนิชธนกิจทัง้หมด และพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ลกูค้ำตัง้แต่ขนำดเล็ก ขนำดกลำงจนถึงขนำดใหญ่ทัง้ใน
และตำ่งประเทศ 

 กำรให้บริกำรงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินครอบคลุมกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ แก่บริษัททั่วไป อีกทัง้ ให้
ควำมส ำคญัในด้ำนกำรบริกำรและกำรรักษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้กำรให้ค ำแนะน ำอย่ำงมือ
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อำชีพ สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้ำ งำนท่ีบริษัทให้บริกำรอยูส่ำมำรถจ ำแนกได้พอสงัเขป 
ดงันี ้

- กำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรน ำหลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
- กำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรออกหลกัทรัพย์ประเภทตรำสำรหนี ้: หุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ  

และประเภทตรำสำรทนุ : หุ้นสำมญั หุ้นบริุมสทิธิ  
- กำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรควบรวมกิจกำรทัง้ในและตำ่งประเทศ 
- กำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรประเมินมลูคำ่กิจกำร กำรปรับปรุงโครงสร้ำงทนุและโครงสร้ำงทำงกำรเงิน 
- กำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรจดัหำผู้ ร่วมทนุ 
- กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้ควำมเห็นตำ่งๆ  
- งำนด้ำนวำณิชธนกิจอื่นๆ เช่น กำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ละฟืน้ฟกิูจกำร เป็นต้น  

5.2  การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ในกำรประกอบ

ธุรกิจดงักลำ่วเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2551 โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจำกกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และกำรเข้ำไปร่วมกบั
สถำบนักำรเงิน หรือบริษัทหลกัทรัพย์อื่นในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ซึ่งอำจเป็นทัง้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกัน
กำรจ ำหนำ่ย  (Lead Underwriter) ผู้ ร่วมจดัจ ำหนำ่ยและรับประกนักำรจ ำหนำ่ย (Co-Underwriter)  
 
6. ธุรกิจการยมืและให้ยมืหลักทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้สำมำรถประกอบธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์ได้เมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 2553 โดยลกูค้ำของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ สำมำรถที่จะน ำหลกัทรัพย์ที่ปลอดภำระ มำให้ยืม
ได้ทัง้พอร์ตกำรลงทุน ลูกค้ำจะได้รับรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมในกำรให้ยืมหลักทรัพย์ ในส่วนของลูกค้ำที่ท ำกำรขอยืม
หลกัทรัพย์จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรยืมหลกัทรัพย์ โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีนโยบำยขัน้ตอนธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์ดงันี ้

1.  บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ให้ยืมหลกัทรัพย์กบัลกูค้ำ เพื่อให้ลกูค้ำท ำกำรขำยชอร์ต โดยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะต้องเป็น
หลกัทรัพย์ที่อนญุำตให้ขำยชอร์ตได้ซึ่งปัจจบุนัเป็นหลกัทรัพย์ ใน SET100 และ ETF 

2.  ในปัจจบุนั กำรขำยชอร์ตสำมำรถกระท ำผำ่นบญัชี Cash เทำ่นัน้ โดยในอนำคตจะสำมำรถท ำกำรขำยชอร์ตได้
เพิ่มในบญัชี Cash Balance และ Credit Balance 

3.  ผู้ยืมจะเสยีคำ่ธรรมเนียมกำรยืมหลกัทรัพย์ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับคำ่ธรรมเนยีมกำรยืม
หลกัทรัพย์จำกบริษัทหลกัทรัพย์ฯ 

4.  สทิธิประโยชน์จำกกำรถือหลกัทรัพย์ที่น ำมำให้ยืมยงัคงเป็นของผู้ให้ยืม 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ให้ควำมส ำคญัและสนบัสนนุให้ลกูค้ำใช้บริกำรยืมหลกัทรัพย์และให้ยืมหลกัทรัพย์ เพื่อกำร

ขำยชอร์ต ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรลงทุนและใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของลกูค้ำโดยเฉพำะในยำมที่
สภำวะกำรลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์ฯ มีควำมผนัผวน โดยมัน่ใจว่ำธุรกิจกำรเป็นตวัแทนกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ จะเป็น
ธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบั บริษัทหลกัทรัพย์ฯ  ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม จำกปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่จะเพิ่มมำก
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ขึน้ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จึงมุง่มัน่ในกำรพฒันำและก ำหนดแผนงำน รวมถึงพฒันำโปรแกรมกำรยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำมำกยิ่งขึน้โดยก ำหนดแผนงำนส ำหรับปี 2559 ดงันี ้

1.  พฒันำระบบ เพื่อเป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกในกำรลงทนุให้แก่ลกูค้ำของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ 
2.  ขยำยฐำนลกูค้ำทัง้รำยสถำบนัและรำยยอ่ย ท่ีมแีนวโน้มสนใจจะยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์มำกยิง่ขึน้   

7. ธุรกิจตัวแทนสนันสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ เป็นตวัแทนสนบัสนุนกำรขำย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมชัน้น ำ

จ ำนวน 13 บริษัท โดยมีกองทนุรวมทกุประเภทมำกกวำ่ 200 กองทนุ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถเลือกสรรกองทนุให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ในกำรลงทนุ  โดยมีผู้แนะน ำกำรลงทนุท่ีมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ พร้อมให้ค ำปรึกษำ และให้บริกำรท่ีดี โดยค ำนงึถึง
ผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสิง่ส ำคญั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุที่บริษัทหลกัทรัพย์ฯ เป็นตวัแทนสนบัสนนุกำรขำย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ มีดงันี ้

1. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อเบอร์ดีน จ ำกดั 
2. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
3. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จ ำกดั 
4. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั 
5. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั 
7. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  
8. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม วรรณ จ ำกดั 
9. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั 
10. บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม ฟิลลปิ จ ำกดั 
11. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ โซลำริส จ ำกดั 
12. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
13. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย)  

8. ธุรกิจซือ้ขายตราสารหนี ้ 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้มีนโยบำยเพิ่มธุรกิจซือ้ขำยตรำสำรหนีข้ึน้เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรลงทนุให้กบัลกูค้ำ  

ซึง่เป็นกำรลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนสงู มีควำมเสีย่งต ่ำ อีกทัง้ยงัเลอืกระยะเวลำกำรลงทนุได้ 
กำรซือ้ขำยตรำสำรหนีส้ำมำรถท ำได้หลำยระดบั โดยลกูค้ำสำมำรถติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ฯ เพื่อท ำกำรตกลง

ซือ้ขำยระหว่ำงกันเอง หรือกบัผู้ ค้ำตรำสำรหนี ้เพื่อตกลงรำคำและปริมำณตรำสำรหนีท้ี่ลกูค้ำต้องกำรซือ้ขำย โดยบริษัทจะ
จดัท ำใบยืนยนักำรซือ้และสง่ยอดตรำสำรหนีค้งเหลอืในบญัชีให้ทำงจดหมำยหรือทำงอีเมล์ให้ลกูค้ำทรำบ ทัง้นี ้ลกูค้ำสำมำรถ
เลอืกลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีระดบัควำมเสีย่งที่เหมำะสมกบัตนเอง และสำมำรถเลอืกระยะเวลำกำรลงทนุตำมที่ตนเองต้องกำร
ได้  
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ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีก ำหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ต้องด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุสภำพคลอ่ง

สทุธิไว้ไมน้่อยกว่ำร้อยละ 7 ของหนีส้นิทัว่ไปและทรัพย์สินท่ีต้องวำงเป็นประกนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ 
สำมำรถด ำรงอตัรำสว่นดงักลำ่วคิดเป็นร้อยละ 88 

2.3  การตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายการตลาด 

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น ำในธุรกิจโฮลดิง้ในประเทศไทย ท่ีครอบคลมุธุรกิจหลำกหลำยประเภท และมี
สภำพคลอ่งสงู เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืน บริษัทฯ มุ่งแสวงหำโอกำสในกำร
ด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น กำรเปิดโอกำสในกำรหำผู้ ร่วมทุนหรือพันธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งมีควำมช ำนำญเฉพำะในธุรกิจนัน้ๆ 
นอกจำกนี ้ ในด้ำนธุรกิจหลกัทรัพย์ ยังมีแผนงำนมุ่งเน้นกำรเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที่มีกำรให้บริกำรที่ดีที่สดุและครบวงจร 
รวมถึงรักษำสว่นแบง่กำรตลำดให้เติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีแผนงำนตลำดดงันี ้

- พัฒนำระบบกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และระบบกำรซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ์ให้มีประสิทธิภำพและมี
เสถียรภำพ เพื่อรองรับปริมำณกำรซือ้ขำยของลกูค้ำในระยะยำว และให้ลกูค้ำได้รับควำมสะดวกสบำย
ในกำรใช้บริกำร  

- พฒันำกำรบริกำรและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ และให้ลกูค้ำสำมำรถ
เลอืกบริหำรจดักำรกำรลงทนุได้อยำ่งเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 

- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำน เพื่อให้มีศักยภำพในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรลงทุน  และรองรับกำร
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

- ปรับปรุงโครงสร้ำงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรจดักำร โดยมีเปำ้หมำยให้ลกูค้ำได้รับ
บริกำรอยำ่งเร็วที่สดุ 

- ออกบูธ และจัดสัมมนำให้ควำมรู้แก่นักลงทุนและลูกค้ำ รวมทัง้ เจ้ำหน้ำที่ กำรตลำดทัง้ใน
กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัต่อเนื่องตลอดทัง้ปี และจัดอบรมให้ควำมรู้เป็นกรณีไปเมื่อตลำด
หลกัทรัพย์ฯ มีกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นกัลงทนุหน้ำใหม่เกิดควำมสนใจที่จะ
ลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์ฯ   อนัจะเป็นกำรช่วยขยำยฐำนลกูค้ำให้แก่บริษัทฯ และเป็นกำรรักษำฐำน
ลกูค้ำเดิมเอำไว้ด้วย 

 
ลักษณะลกูค้า-การพึ่งพิงเจ้าหน้าที่การตลาด  

ลกูค้ำของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้ำทัว่ไป ทัง้บคุคลธรรมดำที่เป็นคนไทยและต่ำงชำติ ส่วน
ลกูค้ำนิติบุคคลที่เป็นสถำบันมีจ ำนวนไม่มำก บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มิได้พึ่งพิงลกูค้ำรำยใหญ่รำยใดรำยหนึ่ง หรือเจ้ำหน้ำที่
กำรตลำดกลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษ  

ทัง้นี ้ในอนำคตมีแผนจะมุ่งเน้นลกูค้ำสถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศมำกขึน้ และมีแผนงำนในกำรจดัตัง้ธุรกิจ
บริหำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล ในปี 2559 โดยวำงเป้ำหมำยว่ำภำยใน 3 ปีจะมีสดัสว่นลกูค้ำสถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศ
เพิ่มเป็นร้อยละ 20 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำที่ผันผวนตำมบรรยำกำศกำรลงทุนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ  
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สัดส่วนลกูค้าในประเทศและต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีสดัสว่นลกูค้ำในประเทศและตำ่งประเทศดงันี ้

ประเภทลูกค้า ปี 2558 
จ านวนลูกค้าทัง้หมด 
ที่ยังเปิดบัญชีซือ้ขาย

อยู่ 

จ านวนลูกค้า 
Active 
(บัญชี) 

สัดส่วน 
% 

มูลค่าการซือ้ขายแต่ละประเภทบัญชี 
 (บาท) 

จ านวนเงนิ Equity  
(ล้านบาท) 

TFEX  
(สัญญา) 

บญัชีเงินลงทนุของบริษัท
หลกัทรัพย์ 

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

ลกูค้ำบคุคลธรรมดำ – ไทย 65,306  20,764  97.35  1,012,788,071,322.74  2,286,940.00  

ลกูค้ำบคุคลธรรมดำ – ตำ่งชำต ิ 1,419  249  1.17  5,834,073,606.65  -    

ลกูค้ำนิติบคุคล – ไทย 154  31  0.15  5,994,384,895.71  -    

ลกูค้ำนิติบคุคล – ตำ่งชำต ิ 7  -    -    -    -    

ลกูค้ำสถำบนั – ในประเทศ 603  264  1.24  65,520,728,623.99  -    

ลกูค้ำสถำบนั – ตำ่งประเทศ 43  -    -    -    -    

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

หมายเหต:ุ จ านวนลูกค้า รวมทีปิ่ดบญัชีระหว่างปี 

สภาพการแข่งขัน 
นบัจำกที่มีกำรเปิดเสรีอตัรำค่ำนำยหน้ำเต็มรูปแบบในปี 2555 กำรแข่งขนัของบริษัทในธุรกิจหลกัทรัพย์ยงัคงมี

แนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง ดงัจะเห็นได้จำกกำรปรับตวัลดลงของอตัรำค่ำนำยหน้ำ กำรโยกย้ำยของเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะน ำกำร
ลงทนุ  และกำรเพิ่มจ ำนวนขึน้ของบริษัทหลกัทรัพย์  

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมที่เพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จะต้องพยำยำมสร้ำงฐำน
รำยได้ใหม่เพิ่มเติม โดยขยำยไปยงัธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อำทิ รำยได้จำกคำ่ธรรมเนียมและบริกำรจำกธุรกิจวำณิชธนกิจ เป็น
ต้น 

การตลาดและการแข่งขนั 
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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย  
ปิดสิน้ปี 2558 ทีร่ะดบั 1,288.02 จดุ 
ลดลง จำก สิน้ปี 2557  ร้อยละ 14  
คำ่สงูสดุของดชันีฯ (ปิด) 1,615.89 จดุ  
คำ่ต ำ่สดุของดชันีฯ (ปิด) 1,261.66 จดุ 
มลูคำ่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนั 41,141 ล้ำนบำท 
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ภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 
 ภำพรวมตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2558 ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ปิด ณ สิน้ปี 2558 ที่ระดบั 1,288.02 จุด ปรับ

ลดลง ร้อยละ 14 จำกระดับ 1,497.67 จุด ณ สิน้ปี 2557 โดยดัชนีปรับเพิ่มขึน้ในช่วงต้นปี โดยไปแตะระดับปิดสูงสุดที่ 
1,615.89 จดุ ก่อนท่ีจะปรับลงลงตอ่เนื่อง และต ่ำสดุที่ระดบั 1,251.99 จดุ มีมลูคำ่ซือ้ขำยเฉลีย่ตอ่วนัอยูท่ี่ 41,141  ล้ำนบำท          

ทัง้นี ้ปัจจยัส ำคญัที่มีผลตอ่กำรผนัผวนของกำรลงทนุนัน้ ได้แก่ 
-  ควำมกังวลเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตวัมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เช่น กำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ และ

โครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณปูโภคตำ่งๆ ยงัไมม่ีควำมชดัเจน รวมถึงภำวะภยัแล้ง ท่ีอำจมีผลตอ่กำรบริโภคโดยรวม          
- ควำมกังวลว่ำ ธนำคำรกลำงสหรัฐ หรือ Fed : Federal Reserve จะมีกำรปรับขึน้อตัรำดอกเบีย้ Fed Fund 

Rate  ท ำให้นกัลงทุนเกรงว่ำจะเกิดเม็ดเงินกำรลงทุนในตลำดหุ้นไหลกลบัไปยงัตลำดเงินของสหรัฐ  ส่งผลให้กำรลงทุนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำจผนัผวนหนกั      

- ควำมกังวลของกำรชะลอตัวอย่ำงรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกนโยบำยปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจของรัฐบำลจีนที่ต้องกำรลดบทบำทกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกำรลงทุน และหันมำส่งเสริมกำรบริโภคมำกขึ น้ 
รวมทัง้เปลี่ยนจำกกำรพึ่งพำอตุสำหกรรมกำรผลิตเพื่อกำรสง่ออกมำเพิ่มบทบำทของภำคบริกำร กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
เศรษฐกิจเช่นนีย้อ่มสง่ผลกระทบต่ออตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผำ่น กระทบควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจใน
ระดบัต่ำงๆ ทัง้ในประเทศจีนเองและในภูมิภำค และสร้ำงควำมไม่แน่นอนซึ่งกระทบต่อตลำดเงินและตลำดทุน  ท ำให้นัก
เศรษฐศำสตร์มองวำ่จีนก ำลงัเผชิญภำวกำรณ์ถดถอยทำงเศรษฐกิจ โดย GDP มีแนวโน้มที่จะต ่ำกวำ่ ร้อยละ 7  

จำกปัจจัยต่ำงๆ เหลำ่นีท้ ำให้กำรเคลื่อนไหวของตลำดหุ้นทัง้ในคร่ึงปีแรก และคร่ีงปีหลงัจึงเผชิญกบัควำมผัน
ผวนอยำ่งตอ่เนื่อง 

คร่ึงแรกของปี ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้ตำมตลำดหุ้นทัว่โลกที่ปรับตวัดีขึน้ เนื่องจำกกระแสกำร
คำดกำรณ์มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของธนำคำรกลำงยโุรป   โดยนกัลงทนุต่ำงประเทศมีสลบัซือ้ และสลบัขำยในแตล่ะเดือน
ในช่วงคร่ึงปีแรก ตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ิมปรับตวัลดลงตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ออ่นตวัลงจำกระดบัสงูสดุ
ที่ 1,619 จุด ในเดือนกุมภำพันธ์  และฟืน้ตวัมำปิดที่ 1,504 จุดในเดือนมิถุนำยน โดยนกัลงทุนต่ำงประเทศมียอดขำยสทุธิ  
(Net Sell) ในเดือนมิถุนำยนกว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเกิดควำมกังวลของภำวะเศรษฐกิจในประเทศมีมำกขึน้       
เมื่อธนำคำรแหง่ประเทศไทยประกำศตวัเลขกำรสง่ออกที่ติดลบอยำ่งตอ่เนื่อง  

คร่ึงหลงัของปี ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ผนัผวนรุนแรง โดยมีปัจจยัลบทัง้จำกนอกประเทศและในประเทศ ได้แก่ 
1) คำดหมำยกำรขึน้ดอกเบีย้ของธนำคำรกลำงสหรัฐ  2) ปัญหำกำรผิดนดัช ำระหนีข้องกรีซ  3) รำคำน ำ้มนัดิบที่ปรับตวัลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง 4)  ผลด ำเนินงำนบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มลดลงจำกปีก่อน ฯลฯ โดยปัจจยัลบต่ำงๆ เหลำ่นี ้สร้ำงควำม
กงัวลแผข่ยำยไปสูส่นิทรัพย์เสี่ยงท ำให้เกิดในแรงขำย (Sell-Off) น ำโดยตลำดหุ้นจีน และต่อเนื่องไปยงัตลำดหุ้นประเทศต่ำงๆ 
พำกนัปรับตวัลดลงตำมอยำ่งถ้วนหน้ำ 

บริษัทจดทะเบียนใหมใ่นปี 2558 มีบริษัทท่ีเข้ำจดทะเบียนใหมใ่นตลำดหลกัทรัพย์ฯ และตลำดหลกัทรัพย์ mai 
จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 36 บริษัท ใกล้เคียงกบัปี 2557 ที่มจี ำนวนรวม 37 บริษัท  โดยเป็นบริษัดจดทะเบียนใหม ่ใน SET 23 บริษัท 
และใน mai 13 บริษัท 

มลูคำ่กำรซือ้ขำยรำยกลุม่นกัลงทนุ ปี 2558 พบวำ่ บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ และกลุม่นกัลงทนุตำ่งประเทศ มี
ยอดขำยสทุธิ โดยบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ขำยสทุธิอยูท่ี ่ 6,418 ล้ำนบำท สว่นกลุม่นกัลงทนุตำ่งประเทศมียอดขำยสทุธิอยูท่ี ่
154,346 ล้ำนบำท ในขณะท่ีกลุม่นกัลงทนุสถำบนัและกลุม่นกัลงทนุในประเทศ มียอดซือ้สทุธิในจ ำนวนท่ีใกล้เคยีง โดยนกั
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ลงทนุกลุม่สถำบนั มยีอดซือ้สทุธิอยูท่ี่ 79,055 ล้ำนบำท และกลุม่นกัลงทนุภำยในประเทศ มยีอดซือ้สทุธิอยูท่ี่ 81,709 ล้ำน
บำท 

 
ตารางแสดงมูลค่าซือ้ (ขาย) สุทธิ รายปี และรายเดือนในปี 2558 ของนักลงทุนแต่ละประเภท 

               หน่วย : ล้ำนบำท 

รายปี 
นักลงทุน
สถาบัน 

บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ 

นักลงทุน
ต่างประเทศ 

นักลงทุน
ภายในประเทศ 

รายเดือน 
ปี 2558 

นักลงทุน
สถาบัน 

บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ 

นักลงทุน
ต่างประเทศ 

นักลงทุน
ภายในประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ตารางสถติติัวเลขที่ส าคัญ 

 2554 2555 2556 2557 2558 

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

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

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

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

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

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

P/E (เทำ่) 12.07 18.25 14.60 17.81 22.57 

อตัรำผลตอบแทนเงินปันผล 3.72 2.98 3.24 2.94 1.74 
แหล่งข้อมูล: BOT ,  SET  ,  บริษัทหลกัทรพัย์ฯ   

 
แนวโน้มธุรกิจหลกัทรัพย์ในปี 2559 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกำศแผนกลยทุธ์หลกัในปี 2559 โดยมุ้งเน้นขยำยฐำนและพฒันำคณุภำพ
บริษัทจดทะเบียน ดงันี ้
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1. มุง่ขยำยฐำนและพฒันำคณุภำพบริษัทจดทะเบียนสูค่วำมยัง่ยนืควบคูก่บัแนวนโยบำยกำรพฒันำเศรษฐกิจของ
รัฐบำล  

2. สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ SME โดยกำรผลกัดนับริษัทขนำดกลำง ขนำดเลก็ และธุรกิจในครอบครัวให้เข้ำถงึแหลง่
เงินทนุและโอกำสทำงธุรกิจให้กบั SME เพื่อสร้ำงกำรเติบโตของตลำดทนุไทย และสร้ำงประโยชน์ให้กบั
เศรษฐกิจและสงัคมได้อยำ่งยัง่ยนื   

3. สง่เสริมคณุภำพบริษัทจดทะเบียนให้ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนงึถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบำล อยำ่ง
ตอ่เนื่อง เพื่อมุง่สูก่ำรเติบโตที่มัน่คงยัง่ยืน ดงันัน้ ในธุรกิจกลุม่บริษัทหลกัทรัพย์ที่มีควำมเก่ียวข้องและสมัพนัธ์
กบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยตรง จึงนำ่ที่จะได้รับโอกำสในกำรพฒันำธุรกิจและมีกำรเติบโตตำมไปด้วย 

ทัง้นี  ้กำรขึน้ดอกเบีย้ของประเทศสหรัฐฯ ในปลำยปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 ได้ส่งผลบวกต่อตลำด
หลกัทรัพย์ฯ สง่ผลให้ดชันีตลำดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัลดลงมำกจนถึงจดุที่น่ำลงทนุ จึงน่ำจะเป็นช่วงจงัหวะที่นกัลงทนุจะกลบั
เข้ำมำและมีกำรซือ้ขำยมำกขึน้ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แตย่งัต้องค ำนงึถึงปัจจยัควำมผนัผวนในประเทศและตำ่งประเทศ อำจจะ
ยงัเป็นปัจจยัทีส่ร้ำงผลกระทบตอ่กำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ 
กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรเพิ่มรำยได้ของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีควำมส ำคญัและสง่ผลต่อรำยได้ของบริษัทฯ เป็น

อย่ำงยิ่ง ดงันัน้ สภำพแวดล้อมต่ำงๆ เช่น สภำพเศรษฐกิจ นโยบำยภำครัฐ กำรเมือง กฎระเบียบของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ล้วน
แล้วแตม่ีผลกระทบตอ่กำรเพิ่มรำยได้ของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ อยำ่งมำก 

สภำพกำรแขง่ขนัในปีที่ผำ่นมำ มีควำมรุนแรงยิ่งขึน้ แนวโน้มกำรแขง่ขนัในกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ยงัคงอยู่
ในระดบัสงู โดยปัจจบุนัมีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจกำรเป็นตวัแทนนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์มีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 42 บริษัท ซึง่แต่
ละรำยด ำเนินกิจกำรในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน ดังนัน้ นอกเหนือจำกกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำแล้ว บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ยั ง
ค ำนึงถึงกำรแข่งขนัทำงด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำร งำนวิเครำะห์หลกัทรัพย์ที่มีคุณภำพให้ดียิ่งขึน้เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
กำรตลำด และพยำยำมรักษำสว่นแบง่กำรตลำดที่มีอยูเ่ดิม 

ด้วยตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศแผนกลยทุธ์หลกัในปี 2559 โดยมุ้งเน้นสง่เสริมคณุภำพและขยำยฐำนผู้ลงทุน
บคุคล ด้วยกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดเพื่อขยำยฐำนผู้ลงทนุในตำ่งจงัหวดัและเช่ือมโยง กำรพฒันำตลำดทนุในประเทศกลุม่
ลุม่แมน่ ำ้โขง (GMS) โดยตัง้เปำ้เพิ่มผู้ลงทนุในหุ้นอีก 110,000 รำย ในตรำสำรอนพุนัธ์อีก 10,000 รำย และเพิ่มบญัชีออนไลน์ 
อีก 180,000 บญัชี บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีกำรเตรียมพร้อมที่จะรองรับและสนบัสนนุอยำ่งเต็มที่กบัแผนกลยทุธ์นี ้เนื่องจำกบริษัท
หลกัทรัพย์ฯ มีบริกำรที่ครบวงจรและมีสำขำครอบคลุมทั่วประเทศ 45 สำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโซนกลุ่มลุ่มแม่น ำ้โขง 
(GMS) ซึง่แสดงให้เห็นถึงศกัยภำพของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ มำกยิ่งขึน้ 

บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีแผนกลยทุธ์ที่ด ำเนินมำอยำ่งตอ่เนื่องดงันี ้
- จดัหำผลติภณัฑ์และบริกำรทำงกำรเงินใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มแหลง่รำยได้ โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ไมอ่ำจพึ่งพำรำยได้

คำ่นำยหน้ำแตเ่พียงอยำ่งเดียว 
- มีกำรจดัอบรมให้ควำมรู้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้เข้ำใจและมัน่ใจในผลติภณัฑ์และบริกำรทำงกำรเงิน 

- กำรพฒันำระดบัควำมสำมำรถของพนกังำนให้สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ละบริกำรของ
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

เนื่องจำกบริษัทฯ จัดตัง้ขึน้  เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรำยได้จำกกำรถือหุ้ นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding 
Company) ดงันัน้ควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ อำจจะมีผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่สำมำรถ
วิเครำะห์ประเด็นควำมเสีย่งวิธีกำรปอ้งกนัและลดควำมเสีย่ง โดยสรุปได้ดงันี  ้

1. ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น 
บริษัทฯ มีกำรลงทนุในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือบริษัทหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทร่วม 3 บริษัท คือ บริษัทหลกัทรัพย์

จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกดั (มหำชน) โดย บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วม และรับรู้ก ำไรจำกบริษัทยอ่ยผำ่นเงินปันผล ตำมสดัสว่นกำรถือ
หุ้นในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ดงันัน้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  

นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรลงทนุของบริษัทฯ ในกำรเลือกบริษัทที่จะ
ลงทุนในอนำคต โดยจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศกัยภำพสำมำรถให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม และมีควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
พร้อมทัง้มีโอกำสในกำรเติบโตในอนำคต  

2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายงานการลงทุน 
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว และอำจจะมี

ผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ส่งผลให้ไม่ได้รับผลตอบแทนของเงินลงทุนตำมที่คำดกำรณ์ไว้ จึง ได้จัดตัง้ให้มี
คณะกรรมกำรกำรลงทนุ ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง นโยบำย หลกัเกณฑ์ และแผนกำรลงทนุโดยพิจำรณำทบทวนนโยบำย และ
มำตรกำรบริหำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบัสภำวะกำรลงทนุของบริษัทฯ ภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
เพื่อก่อประโยชน์สงูสดุตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกรอบนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 
ธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีรำยได้หลกัมำจำกกำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ซึง่ขึน้อยู่กบัปริมำณซือ้ขำย

หลกัทรัพย์และคำ่ธรรมเนียมของลกูค้ำ โดยหลงัจำกที่มีกำรเปิดเสรีอตัรำค่ำนำยหน้ำแบบเต็มรูปแบบตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมำ 
พบวำ่กำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรมยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ต้องเผชิญกบักำรแขง่ขนัในด้ำนตำ่งๆ 
นอกเหนือจำกกำรแขง่ขนัในด้ำนอตัรำคำ่ธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เช่น กำรขยำยสำขำของคูแ่ขง่  กำรเกิดขึน้ของคูแ่ขง่รำย
ใหม่ และกำรแข่งขนักำรให้บริกำรลกูค้ำ บริษัทฯ จึงต้องด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 
พร้อมทัง้กำรเน้นกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขยำยฐำนลูกค้ำและสร้ำงปริมำณกำรซือ้ขำยที่เพิ่มขึน้ โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพื่อปรับกลยทุธ์ให้สำมำรถตอ่สู้กบัสภำวะกำรแขง่ขนัในสภำวะกำรณ์ปัจจบุนัและอนำคต 

บริษัทฯ  มีนโยบำยสง่เสริมด้ำนบคุคลำกรและพฒันำระบบงำนเพื่อลดควำมเสีย่งในธุรกิจหลกัทรัพย์ดงันี ้
- มุง่เน้นบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจะเน้นคดัเลือกรับบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจหลกัทรัพย์

หรือธุรกิจใกล้เคียง 
-  มีแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำและกระตุ้ นปริมำณกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ รวมถึงเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ

ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด โดยกำรจดัสมัมนำและกำรฝึกอบรมตลอดทัง้ปี โดยเฉพำะกรณีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มี
ผลติภณัฑ์และบริกำรใหม่ๆ  บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จะมีกำรจดัอบรมข้อมลูให้กบัเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด มีกำรสือ่สำรระหวำ่งผู้บริหำร 



 
 

19 

และเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแจ้งควำมเปลี่ยนแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ ในอตุสำหกรรม เพื่อเพิ่มคณุภำพของ
งำนวิเครำะห์ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนกัลงทนุและลกูค้ำได้อยำ่งรวดเร็ว 

- พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองลกูค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
รวดเร็ว  

4. ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระเงนิของลูกค้า 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้จ ำนวน 305.31 

ล้ำนบำท โดยลดลงร้อยละ 23.29 จำกปีก่อน ซึ่งหนีท้ี่มีปัญหำจ ำนวนดังกล่ำวนีไ้ด้มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
หลงัจำกหกัมลูคำ่หลกัประกนัไว้ครบถ้วนแล้ว 

 ปัจจบุนั มีนโยบำยที่จะลดควำมเสี่ยงอนัเกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ หรือผิดนดัช ำระกำรวำง
หลกัประกันของลูกค้ำ เพื่อให้ได้ลูกค้ำที่มีคุณภำพ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีนโยบำยในกำรคัดเลือกนกัลงทุนที่เปิดบัญชี และ
ก ำหนดวงเงินซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ให้เหมำะสมตำมฐำนะกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
สภำพคล่องทำงกำรเงิน และประสบกำรณ์กำรลงทุนของลกูค้ำ อีกทัง้ยังมีกำรทบทวนสถำนะของลกูค้ำ และควบคุมกำรใช้
วงเงินอยำ่งใกล้ชิด รวมทัง้ควบคมุดแูลสดัสว่นของมลูคำ่หลกัประกนัให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 

ในกรณีที่ลกูค้ำผิดนดัช ำระเงิน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรห้ำมซือ้หลกัทรัพย์เพิ่มเติม จนกว่ำจะมีกำรช ำระรำคำค่ำ
ซือ้หลกัทรัพย์ครบถ้วน โดยมีหนว่ยงำนด้ำนช ำระรำคำและหน่วยงำนด้ำนกำรตลำดร่วมกนัรับผิดชอบในกำรติดตำมลกูค้ำ ซึ่ง
หำกกำรช ำระรำคำไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือกำรติดตำมไม่ได้ผลจะแจ้งให้ส ำนักกฎหมำยของ
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกฎหมำยตอ่ไป 

5. ความเสี่ยงจากการโยกย้ายบัญชีของลูกค้าไปยงับริษัทอื่น 
ลกูค้ำของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้ำทัว่ไป บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล สถำบนัในประเทศและ

ตำ่งประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวนบญัชีลกูค้ำทัง้สิน้ 67,565 บญัชี โดยเป็นจ ำนวนบญัชีที่ลกูค้ำท ำกำรซือ้
ขำย (Active) จ ำนวน 21,329 บัญชี มีสดัส่วนรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำประมำณร้อยละ 66.54  โดยบริษัทฯ ยังตระหนักถึง
นโยบำยกำรสง่เสริมด้ำนบุคลำกรและพฒันำระบบงำนในหวัข้อที่ 3 “ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรัพย์” เพื่อลด
ควำมเสีย่งจำกโยกย้ำยบญัชีลกูค้ำ 

 
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ในกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ บคุลำกรท่ีมีควำมรู้ รวมถึง ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ เป็นปัจจยัที่ส ำคญั
ตอ่ควำมส ำเร็จของบริษัท ในสภำพกำรแขง่ขนัท่ีมีอยูส่งูในปัจจุบนั กำรแยง่ตวับคุลำกรทวีควำมรุนแรงขึน้ ดงันัน้ หำกบคุลำกร
ที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญถูกแย่งตัวไป อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้บำงส่วน บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ จึงได้มีกำรอบรมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนที่ชัดเจนและเหมำะสมโดยให้
สอดคล้องกบัสภำวะตลำดและกำรแขง่ขนั  

7. ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ 
เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทหลกัทรัพย์ฯ อำจไม่ได้รับผลตอบแทนของเงินลงทุนตำมที่คำดกำรณ์ไว้  จึงจัดตัง้ให้มี

คณะกรรมกำรกำรลงทุน ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง สดัส่วนกำรลงทุน หลกัเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับกำรลงทุนใน  
ตรำสำรทนุ และตรำสำรอนพุนัธ์ที่ชดัเจน ประเมินและควบคมุควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดจำกควำมเสีย่งด้ำนตลำด โดยมีกำร
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ก ำหนดเพดำนควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรก ำหนดระดับผลขำดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss limit) และมูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดที่
ยอมรับได้ (Position Limit) โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในหลกัทรัพย์ที่มีปัจจัยพืน้ฐำนดี มีควำมเสี่ยงต ่ำ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำร
ลงทนุให้สอดคล้องกบัภำวกำรณ์ในกำรลงทนุของตลำดหลกัทรัพย์ฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

8. ความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ในกำรประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจส่วนกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ บริษัท

หลกัทรัพย์ฯ มีควำมเสีย่งในกรณีที่ไมส่ำมำรถจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ได้หมดตำมที่รับประกนักำรจดัจ ำหน่ำยไว้ ซึง่อำจเกิดจำก
นกัลงทนุขำดควำมมัน่ใจตอ่ภำวะกำรลงทนุ ควำมผนัผวนของตลำดเงินและตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือเกิดจำกกำรรับประกนักำร
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ในจ ำนวนและรำคำไมเ่หมำะสม ท ำให้ต้องรับหลกัทรัพย์ที่เหลือเข้ำบญัชี และต้องรับผลขำดทนุ ดงันัน้ 
เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว สิง่ที่ค ำนงึถึงเป็นอยำ่งแรกคือ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์และควำมสนใจของผู้ ลงทุนต่อหลกัทรัพย์อย่ำงระมัดระวัง ทัง้นี  ้ได้มีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ (Underwriting Committee) เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำและอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรรับประกัน
กำรจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ 

9. ความเสี่ยงจากการให้เงนิกู้ยมืเพื่อซือ้หลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิ ในกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรให้กู้ ยืมเงินเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ โดยจะ

พิจำรณำวงเงินให้มีควำมเหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูค้ำ รวมทัง้มีกำรทบทวน
วงเงินอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อปรับวงเงินให้เหมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงิน  

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซึ่งจดัประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรวำงหลกัประกนั กำรเรียกหลกัประกนั กำรบงัคบัหลกัประกนั โดยจะควบคมุให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัดเพื่อปอ้งกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ทัง้กบัลกูค้ำและบริษัทหลกัทรัพย์ฯ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 มียอดลกูหนีเ้งินกู้ยืม เพื่อซือ้หลกัทรัพย์มีมลูค่ำเท่ำกบั 486.68 ล้ำนบำท ลดลงร้อย
ละ 23.19 จำกปีก่อน 

10. ความเสี่ยงจากธุรกิจตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ในกำรประกอบธุรกิจตวัแทนซือ้ขำยล่วงหน้ำ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่เงินหลกัประกันของ

ลกูค้ำที่วำงไว้อำจไม่เพียงพอที่จะช ำระหนีก้ับส ำนกัหกับัญชี อนัเนื่องมำจำกลกูค้ำขำดทุนจำกกำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จึงมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยจะคดัเลือกลกูค้ำที่มีคว ำมรู้ มี
ประสบกำรณ์กำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และพิจำรณำวงเงินให้เหมำะสมกับฐำนะ 
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูค้ำ และก ำหนดให้ลกูค้ำต้องวำงหลกัประกนัเป็นเงินสดก่อนกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยสญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำ บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จัดให้มีกำรทบทวนวงเงินอย่ำงสม ่ำเสมอ และคอยติดตำมผลกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำของลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำรควบคมุควำมเพียงพอของหลกัประกนัให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยเคร่งครัด  
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุนจ ำนวนมำกในบัญชีลูกค้ำ  หำกลูกค้ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของบริษัท
หลกัทรัพย์ฯ ลกูค้ำจะถกูบงัคบัปิดฐำนะสญัญำ (Force Close) โดยกำรขำยตรำสำรอนพุนัธ์ในตลำด  

 

 



 
 

21 

11. ความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์วิกฤตต่ำงๆ เช่น เหตุอุบัติภัย

ธรรมชำติ เหตจุลำจล  เป็นต้น บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้มีกำรวำงแผนกำรป้องกนัภยัตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและทบทวน
แผนส ำรองฉุกเฉินทุกปี และได้จัดให้มีกำรท ำประกันภยัซึ่งคุ้มครองควำมเสียหำยอนัเกิดจำกภยัต่ำงๆ รวมทัง้ภยัธรรมชำติ 
อยำ่งตอ่เนื่องมำโดยตลอด โดยปัจจบุนัมีวงเงินคุ้มครองรวมกนักวำ่ 295.65 ล้ำนบำท 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลัก ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  มีสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจจ ำนวน 

140,230,038 บำท ดงันี ้
 
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธิ และไมม่ีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

(บาท) 

สว่นปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ส ำนกังำน 409,314 

สว่นปรับปรุงอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง 572,450 

รวม 981,764 

 
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจที่บริษัทย่อยเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธิ และไมม่ีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้
 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ(บาท) 

ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 154/14 - 16 ถนนพงังำ ต ำบลตลำดใหญ่ 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 

 
 

11,580,480 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 500/1-3 ถนนประสำนไมตรี ต ำบลสบตุย๋ 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 52100 

 
9,586,473 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนำถ ต ำบลในเมือง  
อ ำเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

 
11,848,747 

อำคำร 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 50/147 - 155 อำคำรฮิลด์ไซด์พลำซำ่แอนด์คอนโดเทล ชัน้ 4  
ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 

 
 

66,888,223 

สว่นปรับปรุงอำคำร เคร่ืองตกแตง่ และอปุกรณ์ ส ำนกังำน 105,602,294 

ยำนพำหนะ 630,278 

รวม 206,136,495 
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สรุปสาระที่ส าคัญของสัญญาเช่าอาคาร และยานพาหนะ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอำคำร

ส ำนกังำนและยำนพำหนะ ดงันี ้ 

ประเภท 
จ านวน
สัญญา 

ภาระผูกพันจาก
สัญญาเช่า
คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ตามสัญญา
เช่าคงเหลือ 

1.  สิทธิกำรเชำ่อำคำรส ำนกังำน 3 2,030,838 ไมเ่กิน 1 ปี 

2.  สิทธิกำรเชำ่พืน้ที่ส ำนกังำนสำขำ 45 55,791,332 ไมเ่กิน 3 ปี 

3.  สญัญำเชำ่รถยนต์ 18 12,396,646 ไมเ่กิน 3 ปี 

รวม 99 70,218,816 

 
        

4.2  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสทุธิ จ ำนวน 102,408,524 บำท โดย

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิ และไมม่ีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้
 

 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนของบริษัทย่อย 

ประเภท มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท) 

คำ่ธรรมเนียมกำรใช้ระบบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 4 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 78,912,876 

ใบอนญุำตหลกัทรัพย์ 2,657,500 

คำ่สมำชิกธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 15,945,000 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตัง้ 4,893,144 

รวม 102,408,524 

 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ซึ่งมีศักยภำพที่สำมำรถ
เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม และมีควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ พร้อมทัง้ที่มีโอกำสในกำรเติบโต โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำถึงโอกำสทำงธุรกิจ ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั โดยจะควบคมุดแูลบริษัทย่อยด้วยกำรสง่กรรมกำรหรือพนกังำนระดบัสงูเข้ำไปเป็นตวัแทนของ
บริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น อีกทัง้บริษัทฯ มีสิทธิคดัค้ำน (Veto Right) ในเร่ืองที่ส ำคญัๆ ที่จะด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยนัน้ๆ 
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โดยกำรลงทนุในบริษัทดงักลำ่วจะต้องผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นกำรเข้ำท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องผำ่นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย 

นโยบายการระงบัรับรู้รายได้  
บริษัทยอ่ย มีนโยบำยรับรู้รำยได้ดอกเบีย้จำกลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำตำมเกณฑ์คงค้ำง 

เว้นแตม่ีควำมไมแ่นน่อนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย้ ซึง่บริษัทยอ่ย จะหยดุรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ดงักลำ่วตำมเกณฑ์คงค้ำง 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้ถือวำ่มีควำมไมแ่นน่อนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบีย้ 
1. ลกูหนีท้ัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต ่ำกวำ่มลูหนี ้
2. ลกูหนีผ้อ่นช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไมเ่กินทกุสำมเดือน ซึง่ค้ำงช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ตัง้แตส่ำมเดือนขึน้ไป 
3. ลกูหนีผ้่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลกัฐำนที่ชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง

แนน่อน ที่บริษัทยอ่ย จะได้รับช ำระหนีท้ัง้หมด 
4. ลกูหนีส้ถำบนักำรเงินท่ีมีปัญหำ 
5. ลกูหนีอ้ื่นท่ีค้ำงช ำระดอกเบีย้ตัง้แตส่ำมเดือนขึน้ไป 

นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  
บริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยกำรประเมินฐำนะลกูหนีแ้ต่ละรำยและลกูหนีโ้ดยรวม 

ซึง่กำรประเมินนีร้วมถึงกำรพิจำรณำควำมเสีย่งในกำรเรียกช ำระและมลูค่ำของหลกัประกนัท่ีใช้ค ำ้ประกนั บริษัทย่อย ตัง้คำ่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลกูหนีเ้มื่อหนีน้ัน้มีหลกัประกันไม่เพียงพอ หรือมีโอกำสที่ลกูหนีจ้ะช ำระเงินต้นและดอกเบีย้คืนไม่ครบ
จ ำนวน ทัง้นี ้ยังได้ปฏิบัติกำรจัดชัน้หนีต้ำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544 เร่ืองกำรจัดท ำบัญชี
ส ำหรับลกูหนีด้้อยคณุภำพของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. มลูหนีจ้ดัชัน้สญู หมำยถึง 

 มลูหนีข้องลกูหนีท้ี่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สดุแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรช ำระหนี ้และได้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหนีส้ญูจำก
บญัชีลกูหนีต้ำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว 

 มลูหนีส้ว่นท่ีบริษัทยอ่ย ได้ท ำสญัญำปลดหนีใ้ห้ 
2. มลูหนีจ้ดัชัน้สงสยั หมำยถึงมลูหนีเ้ฉพำะสว่นท่ีสงูเกินกวำ่มลูคำ่หลกัประกนัของลกูหนี ้ซึง่เข้ำลกัษณะดงันี  ้

 ลกูหนีท้ัว่ไป ลกูหนีส้ถำบนักำรเงินท่ีมีปัญหำ และลกูหนีอ้ื่นท่ีมีมลูคำ่หลกัประกนัต ่ำกวำ่มลูหนี ้

 ลกูหนีผ้อ่นช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไมเ่กินทกุสำมเดือน ซึง่ค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ตัง้แตส่ำมเดือนขึน้ไป 

 ลกูหนีผ้อ่นช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกวำ่ทกุสำมเดอืน เว้นแตม่ีหลกัฐำนท่ีชดัเจนและมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำง
แนน่อน ทีบ่ริษัทยอ่ย จะได้รับช ำระหนีท้ัง้หมด 

3. มลูหนีจ้ดัชัน้ต ่ำกวำ่มำตรฐำน หมำยถึงมลูหนีส้ว่นท่ีไมส่งูเกินกวำ่มลูคำ่หลกัประกนัของลกูหนี ้ท่ีเข้ำลกัษณะตำมข้อ 2 
บริษัทยอ่ย มีนโยบำยในกำรตดัจ ำหนำ่ยมลูหนีจ้ดัชัน้สญูออกจำกบญัชีทนัทีที่พบรำยกำรดงักลำ่ว และจะตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 100 ของมลูหนีจ้ดัชัน้สงสยัทัง้จ ำนวน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทยอ่ย มีคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 352.32 ล้ำนบำท 
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นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าและการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ตัง้คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่และกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุโดยใช้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

เงินลงทนุท่ีเป็นหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดซึง่ถือไว้ เพื่อค้ำ แสดงในมลูค่ำยตุิธรรม บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยบนัทกึกำรเปลีย่นแปลงจำกกำรวดัมลูคำ่ของเงินลงทนุเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตัง้ใจและสำมำรถถือจนกว่ำครบก ำหนด แสดงในรำคำทุนตัด
จ ำหนำ่ยหกัด้วยขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ ผลตำ่งระหว่ำงรำคำทนุท่ีซือ้มำกบัมลูค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหนีจ้ะถกูตดั
จ่ำยโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงตลอดอำยขุองตรำสำรหนีท้ี่เหลอื 

เงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุซึง่เป็นหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด นอกเหนือจำกที่ถือไว้ เพื่อค้ำ
หรือตัง้ใจถือไว้จนครบก ำหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขำยและแสดงในมลูค่ำยตุิธรรม กำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรวดัมลูค่ำ
เงินลงทุนดงักล่ำว แสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้ำของในส่วนของเจ้ำของ ยกเว้นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุนจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจะต้องรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เคยบันทึกใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในส่วนของเจ้ำของโดยตรงเข้ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับกรณีที่ เป็นเงินลงทุน
ประเภทท่ีมีดอกเบีย้ จะต้องบนัทกึดอกเบีย้ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุซึง่ไมใ่ช่หลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดแสดงในรำคำทนุสทุธิจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 
(ถ้ำมี) 

มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วันท ำกำร
สดุท้ำยของปีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูคำ่ยตุิธรรมของหนว่ยลงทนุในกองทนุปิดค ำนวณจำกมลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิ
ของหนว่ยลงทนุ มลูคำ่ยตุิธรรมของตรำสำรหนีค้ ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนเสนอซือ้ลำ่สดุของสมำคมตรำสำรหนีไ้ทย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทนุในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จเมื่อรำคำ
ตำมบญัชีสงูกวำ่รำคำที่คำดวำ่จะได้รับคืน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อ
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดที่มี ผลกระทบในเชิง
ลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น  

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

 ช่ือบริษัท : บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 สถำนท่ีตัง้ : 132 อำคำรสนิธร 1 ชัน้ 9 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกำรเงิน 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000187 
 โทรศพัท์ : 0-2256-7999 
 โทรสำร : 0-2256-7888 
 Homepage : www.cgholdings.co.th 
 ทนุจดทะเบียน : 7,015,571,370 บำท  
 ทนุช ำระแล้ว : 4,336,768,278 บำท 
 แบง่ออกเป็น : หุ้นสำมญั  4,336,768,278 หุ้นมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ  ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 ช่ือบริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 สถำนท่ีตัง้ : 132 อำคำรสนิธร 1 ชัน้ 2 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกำรเงิน 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000572 
 โทรศพัท์ : 0-2205-7000 
 โทรสำร : 0-2205-7171 
 Homepage : www.cgsec.co.th 
 ทนุจดทะเบียน : 2,589,743,484 บำท 
 ทนุช ำระแล้ว : 2,589,743,484 บำท   
 แบง่ออกเป็น : หุ้นสำมญั 2,589,743,484 หุ้นมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
  

ช่ือบริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตัง้ : 199 อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กทม. 10110 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกำรเงิน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371 
โทรศพัท์ : 0-2649-2000 
โทรสำร : 0-2649-2100 
Homepage : www.mfcfund.com 
ทนุจดทะเบียน : 180,000,000 บำท 

http://www.cgholdings.co.th/
http://www.cgsec.co.th/
http://www.mfcfund.com/
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ทนุช ำระแล้ว : 120,436,875 บำท   
แบง่ออกเป็น : หุ้นสำมญั 120,436,875 หุ้นมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

  
ช่ือบริษัท 

 
: 

 
บริษัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) 

 สถำนท่ีตัง้ : 191/18-25 อำคำรซีทีไอทำวเวอร์ ชัน้ 26-27 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110 

 ประเภทธุรกิจ : ทรัพยำกร 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000467 
 โทรศพัท์ : 0-2695-9499 
 โทรสำร : 0-2695-9495 
 Homepage : www.padaeng.com 
 ทนุจดทะเบียน : 2,260,000,000 บำท 
 ทนุช ำระแล้ว : 2,260,000,000 บำท   
 แบง่ออกเป็น : หุ้นสำมญั 226,000,000 หุ้นมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ  

 นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์ ชัน้ 4,7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800 
โทรสำร 0-2359-1259 

 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไมม่ี 
 ผู้สอบบญัชี : นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4301         

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั                                            
183 อำคำรรัจนำกำร ชัน้ 25 ถนนสำธรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำธร 
กรุงเทพมหำนคร 10120                                                                                                           
โทรศพัท์ 0-2676-5700  โทรสำร 0-2676-5757 

 ที่ปรึกษำหรือผู้จดักำร
ภำยใต้สญัญำกำรจดักำร 

: ไมม่ี 

 

 
 

 

http://www.padaeng.com/
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ส่วนที่ 2 
 

 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ทนุจดทะเบียน   : 7,015,571,370 บาท (หุ้นสามญั 7,015,571,370 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 
ทนุช าระแล้ว  : 4,336,768,278 บาท (หุ้นสามญั 4,336,768,278 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 
หุ้นประเภทอื่น   :     ไมม่ี 
ช่ือตลาดหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ช่ือที่ใช้ในการซือ้ขาย  :  CGH 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด (Thai NVDR) จ านวนร้อยละ 1.55 และ
เป็นการถือครองหุ้นตา่งด้าวจ านวนร้อยละ 20.06 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ปี 2558 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2558 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่     
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 2,566,229,121 หุ้น ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 1.30 บาท โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นข้างต้น ให้จดัสรรและเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือผู้ ลงทนุสถาบนั และ/หรือนกัลงทนุอื่น (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 1.66 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งค านวณโดยอิงกับ
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7.2  ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ  

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้
ล าดับที่ ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวเตชะอบุล1  1,035,543,294 23.88 
2 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ 363,382,000 8.38 
3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 300,000,000 6.92 
4 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 249,653,400 5.76 
5 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 153,061,800 3.53 
6 นาย ส าเริง มนญูผล 145,243,022 3.35 
7 นาง เพ็ญศรี รัตนสนุทรากลุ 135,000,000 3.11 
8 น.ส.อจัจิมา ภาคานาม 120,000,000 2.77 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 116,588,600 2.69 
10 กองทนุเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มคา่หุ้นระยะยาว 73,109,400 1.69 
11 อ่ืนๆ 1,645,186,762 37.94 

หมายเหต ุ - 1 ประกอบด้วยนายสดาวธุ เตชะอบุล (ถือหุ้นร้อยละ 13.94) นายทอมม่ี เตชะอบุล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97) และนายเบน เตชะอบุล (ถือหุ้นร้อยละ 4.97) 

- ณ มิถนุายน 2558 บริษัทมีสดัส่วนจ านวนผูถื้อหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 54.91   
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บริษัทหลักทรัพย์  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 มีดงันี ้

ล าดับที่ ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท คนัทร่ี  กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2,571,602,972 99.30 
2 บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ไทยฟจูิ จ ากดั 3,988,351 0.15 
3 นาย สมชยั ม่ิงมัน่คง 1,580,087 0.06 
4 น.ส. เพ็ญประภา จนัทร์เทพ 1,015,178 0.04 
5 Mr. Pai, Wen-Cheng 837,790 0.03 
6 นาย วรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ 642,553 0.02 
7 Mr. Lin, Wen-Ye 494,271 0.02 
8 บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ธนไทย จ ากดั (มหาชน) 437,171 0.02 

9 
HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) 
LIMITED 

308,918 0.01 

10 นาย สมิุตร เพชราภิรัชต์ 250,224 0.01 
11 อ่ืนๆ 8,585,969 0.33 

 
7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงันี ้

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CGH-W1)   
ตามที่ ที่ประชุมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1” หรือ “CGH-W1”) จ านวนไม่
เกิน  863,247,828 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 
1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท
ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และโอนเปลีย่นมือได้  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย ไมเ่กิน  863,247,828 หนว่ย 
จ านวนหุ้ นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดง
สทิธิ 

863,247,828 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 6 มกราคม 2558 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 

1.108 หุ้น (โดยอตัราการใช้สทิธิมีการเปลีย่นแปลง
เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 จากสทิธิซือ้หุ้นสามญั 
1 หุ้น เป็นสทิธิซือ้หุ้นสามญั 1.108 หุ้น) 

ราคาใช้สทิธิ 1.624 บ า ท  ( โด ย ร า ค า ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ มี ก า ร
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เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2558 จาก 
1.80 บาท เป็น 1.624 บาท)  

วนัก าหนดใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิ
ตาม ใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันท าการสุดท้าย
ของทุกเดือน 6 หลงัจากวนัที่ออกใบส าคัญแสดง
สทิธิ โดยก าหนดวนัที่สามารถใช้สิทธิครัง้แรก (“วนั
ก า หนดกา รใ ช้ สิ ท ธิ ค รั ้งแ รก ”)  คื อ วันที่   31 
พฤษภาคม 2558 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ 
(“วันก าหนดใช้สิท ธิวันสุด ท้ าย ”) คื อวันที่  5 
มกราคม 2561  

ข้อจ ากดัการโอน ไมม่ี 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่นื่องจากตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ CGH-W1 นี ้จะมีสทิธิและสถานะเทา่

เทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้วไปก่อนหน้านีแ้ล้วทกุประการ รวมทัง้สทิธิ ในการรับเงินปัน
ผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ทัง้นี ้นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน เพิ่มทนุช าระแล้ว 

7.3.2     ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 (CGH-W2)   
ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2” หรือ “CGH-W2”) จ านวนไม่เกิน 
427,704,853 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 12 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท
ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และโอนเปลีย่นมือได้  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย ไมเ่กิน 427,704,853 หนว่ย 
จ านวนหุ้ นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดง
สทิธิ 

427,704,853 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขาย 
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558  
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 

หุ้ น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงัตาม เงื่อนไขการปรับสทิธิ) 
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ราคาใช้สทิธิ 1.60 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สทิธิ 
วนัก าหนดใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 สามารถใช้สิทธิ

ตาม ใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันท าการสุดท้าย
ของทุกเดือน 6 หลงัจากวนัที่ออกใบส าคัญแสดง
สทิธิ โดยก าหนดวนัที่สามารถใช้สิทธิครัง้แรก (“วนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก”) คือวนัที่  29 มกราคม 
2559 และวนั สดุท้ายของการใช้สิทธิ (“วนัก าหนด
ใช้สทิธิวนัสดุท้าย”) คือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561  

ข้อจ ากดัการโอน ไมม่ี 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่นื่องจากตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ CGH-W2 นี ้จะมีสทิธิและสถานะเทา่

เทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้วไปก่อนหน้านีแ้ล้วทกุประการ รวมทัง้สทิธิ ในการรับเงินปัน
ผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ทัง้นี ้นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จดแ จ้งช่ือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน เพิ่มทนุช าระแล้ว 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ในกรณีปกติ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายการจา่ยปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราที่ไมต่ า่กวา่ร้อยละ 60 ของ

ก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลโดยน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอนมุตัิการจา่ยเงิน
ปันผลทกุครัง้
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)    
โครงสร้างองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

 

หมายเหต ุ: *สายตรวจสอบกิจการภายในและก ากบัดแูล ท าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในและก ากบัดแูลให้แกฝ่่ายบริหาร เพ่ือทราบเทา่นัน้ โดยมิได้อยูภ่ายใต้สายบงัคบับญัชาที่ขึน้ตรงตอ่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
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บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    
โครงสร้างองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    

 



 
 

36 

8.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ  
1) คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
1 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 8 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่น โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้   

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย สดาวธุ  เตชะอบุล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นาย สรุพล  ขวญัใจธญัญา รองประธานกรรมการ 
3. นาย ทอมม่ี  เตชะอบุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นาย สมคาด สบืตระกลู กรรมการ 
5. นาย เดช  น าศิริกลุ กรรมการอิสระ 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์  ชื่นภกัดี กรรมการอิสระ 
7. นาย นิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ 
8. นาย ปิตินนัท์  มติธนวิรุฬห์ กรรมการอิสระ 
9. นายพิสทุธ์ิ วิริยะเมตตากลุ* กรรมการ 

 หมายเหต ุ: *ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวนัที ่1 สิงหาคม 2558 
                 มีนางธนิกา ผดงุพฒันพงษ์ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 นายสดาวธุ เตชะอบุล ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ หรือนายสรุพล ขวญัใจธัญญา และ
นายทอมมี่ เตชะอบุล ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นาย ปิตินนัท์ มติธนวิรุฬห์ กรรมการ 
3. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภกัดี กรรมการ 

 
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น โดย
มีกรรมการอิสระจ านวน 1 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย สรุพล  ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ 
2. นาย นิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์ กรรมการ 
3. นาย สมคาด  สบืตระกลู กรรมการ 

 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่นดงันี ้



 
 

37 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา ประธานกรรมการ 
2. นาย สมคาด   สืบตระกลู กรรมการ 
3. น.ส. ดวงธิดา พนัธ์เกษมสขุ กรรมการ 

 
5) คณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น โดยมี
กรรมการอิสระจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ท . วีรพงษ์ ชื่นภกัดี ประธานกรรมการ 
2. นาย เดช  น าศิริกลุ กรรมการ 
3. นาย ไพรยง  ธีระเสถียร* กรรมการ 

*ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการสายตรวจสอบและก ากบัดูแลของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2558 

6) คณะกรรมการการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการการลงทนุประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่นดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย สมคาด สบืตระกลู ประธานกรรมการ 
2. นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา กรรมการ 
3. นาย ทอมม่ี เตชะอบุล กรรมการ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท มีการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน และอาจมีการจดัการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายส าหรับจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่าไว้ 
โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม  ส าหรับตารางการประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  และจะมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อน
ประชมุลว่งหน้า 7 วนั ท าการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศกึษามาก่อนลว่งหน้า 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุม
ระหวา่งกนัเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชมุด้วย 
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 15 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ได้แก่ การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้ และการ
ประชมุคณะกรรมการลงทนุ 10 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการเป็นดงันี ้
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      หมายเหต:ุ *ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวนัที ่1 สิงหาคม 2558 
                    **ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2558 

 
บริษัทหลักทรัพย์ฯ 
1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 ทา่นดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นาย เดช น าศิริกลุ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. พล.อ. วฒันา สรรพานิช รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
4. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ 
5. นาย ชาญ ตลุยาพิศษิฐ์ชยั กรรมการอิสระ 
6. นาย สดาวธุ เตชะอบุล กรรมการ 
7. นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา กรรมการ 
8. นาย ฮองไซ ซิม กรรมการ 
9. นาย สมคาด สบืตระกลู กรรมการ 
10. นางสาว สดุธิดา จิระพฒัน์กลุ กรรมการ 
11. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี กรรมการอิสระ 
12. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ 
13. นาย ทอมม่ี เตชะอบุล กรรมการ 
14. นาย ชนะชยั จลุจิราภรณ์ กรรมการ 

 หมายเหต:ุ มี นายพิทกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ ด ารงต าแหนง่ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ 

 
 

ช่ือ – นามสกุล 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม / จ านวนครัง้ที่จัดประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
การลงทุน 

1.  นาย สดาวธุ   เตชะอบุล   15/15    
2.  นาย สรุพล   ขวญัใจธัญญา   15/15  2/2 10/10 
3.  นาย ทอมม่ี   เตชะอบุล 15/15   10/10 
4.  นาย สมคาด  สืบตระกลู 15/15  2/2 10/10 
5.  นาย เดช   น าศิริกลุ 15/15    
6.  พล.ต.ท. วีรพงษ์   ชื่นภกัดี 14/15 3/4   
7.  นาย นิพนธ์   วิสิษฐยทุธศาสตร์   15/15 4/4 2/2  
8.  นาย ปิตินนัท์   มติธนวิรุฬห์ 14/15 3/4   
9.  นาย พิสทุธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ* 5/15    
10. นางสาวณฐัชรินพร  เจษฎาพิสิฐ** 9/15    
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือ นายสดาวธุ  เตชะอบุล ประธานกรรมการบริหาร

คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ หรือนายสรุพล ขวญัใจธัญญา นางสาวสดุธิดา       
จิระพฒัน์สกุล และ นายทอมมี่ เตชะอบุล กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท
หลกัทรัพย์ฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ 

       หมายเหต:ุ *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีผลเมื่อวนัที ่1 มีนาคม 2558 
 

8.2  ผู้บริหาร 
บริษัทฯ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย ทอมม่ี เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นาย วีรพฒัน์ เพชรคปุต์* ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทนุด้านตลาดทนุ 
3. นาย กวีวฒัน์ โพธานนัท์** ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
4. นาย อรรณพ เกษตระทตั*** ผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์องค์กร 
5. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวฒัน์**** ผู้อ านวยการฝ่ายการลงทนุด้านตลาดทนุ 
6. นาย จกัรกฤษณ์ จินตานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน 
7. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายบญัชแีละการเงิน 

ช่ือ – นามสกุล 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม / จ านวนครัง้ที่จัดประชุม 

การประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชมุ
คณะกรรมการ

บริหาร 

การประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชมุ
คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

1. ศาสตราจารย์ประยรู  จินดาประดษิฐ์ 12/12    
2. นาย เดช  น าศิริกลุ 12/12  11/11  
3. พล.อ. วฒันา  สรรพานิช 11/12    
4. พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสนี 12/12  11/11 1/1 
5. นาย ชาญ  ตลุยาพิศษิฐ์ชยั 10/12  11/11 1/1 
6. นาย สดาวธุ  เตชะอบุล 12/12 12/12   
7. นาย สรุพล  ขวญัใจธัญญา 12/12 12/12   
8. นาย ฮองไซ  ซิม 11/12   1/1 
9. นาย ฤทธ์ิ  คิว้คชา* 0/2    
10. นาย สมคาด  สืบตระกลู   12/12    
11. นางสาว สดุธิดา  จิระพฒัน์กลุ 11/12 12/12   
12. พล.ต.ท. วีรพงษ์  ชื่นภกัดี 11/12    
13. นาย นิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์ 12/12    
14. นาย ทอมม่ี  เตชะอบุล 12/12    
15. นาย ชนะชยั  จลุจิราภรณ์ 10/12 11/12   
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           หมายเหต ุ:  *ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นผูอ้ านวยการฝ่ายการลงทนุของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่1 มีนาคม 2558 
   **ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นผูอ้ านวยการฝ่ายการลงทนุของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 
   ***ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นผูอ้ านวยการฝ่ายกลยทุธ์ขององค์กรของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่1 พฤศจิกายน 2558 
   ****ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นผูอ้ านวยการฝ่ายการลงทนุของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่16 พฤศจิกายน 2558 

 
บริษัทหลักทรัพย์ฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน  19 ทา่น ดงันี ้
ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย สดาวธุ เตชะอบุล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาว สดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ผู้จดัการ) 
4. นาย ชนะชยั จลุจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
5. นาย ชพูงศ์ ธนเศรษฐกร* กรรมการผู้จดัการสายวาณิชธนกิจ 
6. นาย พิษณ ุวิษิตชลชยั กรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
7. นาย ไพรยง ธีระเสถียร** กรรมการผู้จดัการสายตรวจสอบและก ากบัดแูล 
8. นาง ศรีสกลุ บญุศิริ รองกรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
9. นาย รณกฤต สารินวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการสายวิเคราะห์หลกัทรัพย์รายยอ่ย 
10. นางสาว สวุินนัท์ ชวพนัธ์ศิริพร รองกรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
11. นาย สมชาย ธีรธรรม รองกรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
12. นาย ฉัฐพรรษ สทุธิทกัษ์ รองกรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
13. นางสาว ศิริวรรณ ธิติสิริเวช รองกรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
14. นายแฉล้ม เสมสฤษดิ์*** รองกรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ 
15. นาย ภาณพุงศ์ เตชะเพชรไพบลูย์**** รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ 
16. นาย อสัวานี อาฮจุา รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายวาณิชธนกิจ 
17. นาย จ ารัส ควรหา รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายตราสารหนี ้
18. นาย สมบตัิ จนัทร์เจริญสิน รองกรรมการผู้จดัการสายวางแผนกลยทุธ์องค์กร 
19. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายบญัชแีละการเงิน 

 หมายเหต ุ:  *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการสายวาณิชธนกิจของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่1 ตลุาคม 2558 
   **ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการสายตรวจสอบและก ากบัดูแลของบริษัท มีผลเมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2558 
   ***ไดล้าออกจากการเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการสายตราสารทนุ มีผลเมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2558 
   ****ไดล้าออกจากการเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัท มีผลเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 
 

8.3  เลขานุการบริษัท 
เมื่อวนัที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ นาง ธนิกา ผดงุพฒันพงษ์  เป็นเลขานุการ

บริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551” ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แจ้งช่ือ
พร้อมกบัสถานท่ีจดัเก็บเอกสารของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 
2558 (คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่ได้ระบไุว้ที่เอกสารแนบ 3) 

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท 
ชื่อ : นาง ธนิกา ผดงุพฒันพงษ์ (43 ปี) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ :   ไมม่ี 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไมม่ี 
  

วุฒทิางการศึกษา : - นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

  

ประสบการณ์การท างาน :  
ปี 2558 - ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมาย 
ปี 2555 - 2558 - ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    
 บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) 
ปี 2554 - 2555 - ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    
 บจก. เวยี การ์ด (ประเทศไทย) 
ปี 2546 - 2554 - ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย    

บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย) 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ   

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท าหน้าที่ในการเสนอความเห็นตอ่
คณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
 
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัคิา่ตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ในอตัราเทา่กบัท่ีเคยได้รับในปี 2557 โดยให้มีผลตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2558 เป็น
ต้นไป โดยให้ประธานและกรรมการของแตล่ะคณะ ได้รับคา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จา่ย
ในลกัษณะเหมาจา่ยเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชมุและจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชมุและจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการท่ีมิได้เป็นพนกังานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของการจ่ายคา่ตอบแทนในปี 2558 มีดงันี ้

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน) 

ปี 2558 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 
กรรมการ 35,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 
คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ  

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 
20,000 
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 รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินในปี 2558 มีดงันี ้ 

 หมายเหต:ุ *ไดเ้ข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวนัที ่1 สิงหาคม 2558 
               **ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลเมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2558 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ผลงานท่ีผา่นมา  รวมถงึได้พิจารณาเทียบเคียงกบับริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกนัด้วย ส าหรับคา่ตอบแทนของคณะ
ผู้บริหาร รวม 6 คน ประจ าปี 2558 ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 11.68 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื่น 
    บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับ

ผู้บริหาร 6 ราย รวมทัง้สิน้ 0.26 ล้านบาท โดยได้สมทบในอตัราสว่นของเงินเดือนตามระยะเวลาการท างาน ตามอตัราดงันี ้

ระยะเวลาการท างาน อัตราจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุน (ร้อยละ) 

ไมเ่กิน 3 ปี 3 
มากกวา่ 3 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 4 
มากกวา่ 5 ปี ขึน้ไป 5 

 
 
 
 
 

ช่ือ – นามสกุล 

ค่าเบีย้ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 
(บาท) กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
การลงทุน 

1.  นาย สดาวธุ   เตชะอบุล   1,200,000 - - - - 1,200,000 
2.  นาย สรุพล   ขวญัใจธัญญา   600,000 - 60,000 200,000 - 860,000 
3.  นาย ทอมม่ี   เตชะอบุล - - - - - - 
4.  นาย สมคาด  สืบตระกลู 420,000 - 40,000 300,000 - 760,000 
5.  นาย เดช   น าศิริกลุ 385,000 - - - - 385,000 
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์   ชื่นภกัดี 385,000 80,000 - - - 465,000 
7.  นาย นิพนธ์   วิสิษฐยทุธศาสตร์   420,000 90,000 40,000 - - 550,000 
8.  นาย ปิตินนัท์   มติธนวิรุฬห์ 385,000 60,000 - - - 445,000 
9.  นาย พิสทุธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ* 175,000 - - - - 175,000 
10. นางสาวณฐัชรินพร  เจษฎาพิสิฐ** 210,000 - - - - 210,000 

รวม 4,180,000 230,000 140,000 500,000 - 5,050,000 
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บริษัทหลักทรัพย์ฯ 
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

    หมายเหต:ุ *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรพัย์ฯ มีผลเมือ่วนัที ่1 มีนาคม 2558 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ผลงานที่ผ่านมา  รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย  ส าหรับค่าตอบแทนของคณะ 
กรรมการบริหาร 4 ทา่นและผู้บริหารจ านวน 15 ท่าน ได้รับคา่ตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่น รวม
ทัง้สิน้ 113.09 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื่น 
    บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2558 บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้ง

ชีพส าหรับผู้บริหาร 19 ราย รวมทัง้สิน้ 1.58 ล้านบาท โดยได้สมทบในอตัราสว่นของเงินเดือนตามระยะเวลาการท างาน  

8.5 บุคลากร 
1) จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดจ านวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานประจ าระหวา่งปี 2557 – 2558 ดงันี ้ 

ช่ือ – นามสกุล 

ค่าเบีย้ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 
(บาท) กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
การลงทุน 

1. ศาสตราจารย์ประยรู  จินดาประดษิฐ์ 1,200,000 - - - 400,000 1,600,000 
2. นาย เดช  น าศิริกลุ 600,000 240,000 - - 200,000 1,040,000 
3. พล.อ. วฒันา  สรรพานิช 600,000 - - - 200,000 800,000 
4. พล.ต.อ. สมชาย  วาณิชเสนี 420,000 360,000 20,000 - 175,000 975,000 
5. นาย ชาญ  ตลุยาพิศษิฐ์ชยั 420,000 240,000 30,000 - 175,000 865,000 
6. นาย สดาวธุ  เตชะอบุล 420,000 - - - 140,000 560,000 
7. นาย สรุพล  ขวญัใจธัญญา 420,000 - - - 140,000 560,000 
8. นาย ฮองไซ  ซิม 420,000 - 20,000 - 140,000 580,000 
9. นาย ฤทธ์ิ  คิว้คชา* 70,000 - - -  70,000 
10. นาย สมคาด  สืบตระกลู   420,000 - - 360,000 175,000 955,000 
11. นางสาว สดุธิดา  จิระพฒัน์กลุ 420,000 - - - 140,000 560,000 
12. พล.ต.ท. วีรพงษ์  ชื่นภกัดี 420,000 - - - 140,000 560,000 
13. นาย นิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์ 420,000 - - - 140,000 560,000 
14. นาย ทอมม่ี  เตชะอบุล 420,000 - - - 140,000 560,000 
15. นาย ชนะชยั  จลุจิราภรณ์ 420,000 - - - 140,000 560,000 

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

ปี 2557 ปี 2558 

1. สายบริหาร 
เน่ืองจากบริษัทฯ  ถกู
จดัตัง้ขึน้ ณ วนัที่ 15 

พฤษภาคม 2557 ดงันัน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557 จึงยงัไม่มีพนกังาน 

2 
2. สายกลยทุธ์องค์กร 2 
3. สายการลงทนุ 5 
4. สายเลขานกุารบริษัท และกฎหมาย 1 
5. สายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน 1 
6. สายบริหาร และอ่ืน ๆ  - 
7. พนกังานของบริษัทยอ่ย 728 673 

รวม 728 684 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 690.54 623.98 

 
2) การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

จ านวนพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ านวน 55 
คน  โดยสว่นใหญ่เป็นพนกังานสายงานด้านวาณิชธนกิจ และสายงานอื่นๆ เช่น สายพฒันาธุรกิจ และสายพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม ่เป็นต้น      

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปี 
– ไมม่ี –  

4) นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
สายทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปอบรม

ภายนอก เพื่อพฒันาความสามารถในการท างาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานอยา่ง
ซื่อสตัย์สจุริตและจะต้องเก็บรักษาข้อมลูของบริษัทฯ  ไว้เป็นความลบั 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการและเช่ือมัน่ว่าระบบการก ากับดแูล

กิจการท่ีดีจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ในการน าบริษัทฯ ไปสูค่วามมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื่อง รวมถึง
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการธุรกิจที่มีประสทิธิภาพเป็นพืน้ฐานของการเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยืน
และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะสง่เสริม
และผลกัดนัให้เกิดระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกบัหน่วยงานและบคุลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลกัของการ
บริหารจดัการท่ีซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง
ครบถ้วน และทนักาล ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าบริษัทฯ  และผู้ ถือหุ้นทุกกลุม่อย่างเท่าเทียมกันรวมถึง
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี, แบบ 56-1 และ  www.cgholdings.co.th/  เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย ปัจจบุนั นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยสว่นต่างๆ ดงันี ้

1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 
1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดแูลและคุ้มครองให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐานดงันี ้

- ไมม่ีข้อจ ากดัในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้ เป็นเหตทุ าให้บริษัทฯ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคล
ที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยทัง้หมด 

- สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
- สทิธิในการเสนอช่ือแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
- สทิธิในการร่วมตดัสนิใจเปลีย่นแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ  
- สทิธิในสว่นแบง่ก าไรจากการด าเนินงาน 
- สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

 เสนอช่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
 การจดัสรรเงินปันผล 
 การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
 การลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
 การอนมุตัิรายการพิเศษ 
 เร่ืองอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

1.2 ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนงัสือเชิญประชุม และข้อมลูเก่ียวกบัวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนงัสือมอบ
ฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ รับมอบอ านาจ ตลอดจน
ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

http://www.cgholdings.co.th/
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1.3 บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สดุ และจะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุม   
ผู้ ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ ถือหุ้นมากที่สดุ 

1.4 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่ส าคัญ เช่น การท า
รายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และการเลอืกตัง้กรรมการ เป็นต้น  

1.5 ก าหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม      
ผู้ ถือหุ้น เพื่อชีแ้จงหรือตอบค าถามตอ่ผู้ ถือหุ้น 

1.6 ผู้ ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเร่ืองในวาระการประชมุ และผู้ ถือหุ้นสามารถตัง้ค าถามขอค าอธิบาย
และแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท จะไมเ่พิ่มวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้า 

1.7 ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุมขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลู
ประกอบวาระการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจดัสง่เอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ 

1.8 ก าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบนัทึกการประชุมตลอดจนบนัทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที่เก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชมุสามญัประจ าปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

1.9 ก าหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ และให้บันทึกค าถามค าตอบและผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ วา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมถึงให้ บนัทกึรายช่ือกรรมการ
และผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุด้วย 

1.10 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทกุคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูความสมัพนัธ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบั   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่สามที่มีธุรกรรมเก่ียวโยงกบับริษัทฯ  

1.11 ก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่
ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

1.12 ประธานในที่ประชมุจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค าถาม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ 

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้น 2 ครัง้ ได้แก่ 
1)   การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัส ชัน้ LL โรงแรมโลตัส 

กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการของ



 
 

47 

บริษัทเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 9 ทา่น ซึง่รวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรียงกนั รวมทัง้ จดัให้ผู้สอบบญัชี นายชวาลา เทียนประเสริฐ จากบริษัทดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซกัถาม และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก 
คุณวิทยา แก้วกังสดาล จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้
สงัเกตการณ์ 

2) การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1 จดัขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตสั 
ชัน้ LL โรงแรมโลตสั กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 9 ทา่น ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุอยา่งพร้อมเพรียงกนั รวมทัง้ จดัให้ผู้ตรวจการ ซึง่ประกอบด้วยผู้สอบบญัชี นาย
ชวาลา เทียนประเสริฐ จากบริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โทมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อ
ซกัถาม และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก คณุเพียงพนอ บญุกล า่ จากบริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และเพียง
พนอ จ ากดั เข้าร่วมประชมุ ในฐานะผู้สงัเกตการณ์  

ในวนัประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ก่อนเร่ิมการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธี
ลงคะแนนเสยีงและสิทธิของผู้ ถือหุ้นไว้อย่างชดัเจน โดยการประชุมด าเนินการไปตามล าดบัตามระเบียบวาระการประชุมที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ระหวา่งการประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเท่าเทียมกนัใน
การสอบถามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทอยา่งชดัเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ก่อนการ
ออกเสยีงเพื่อลงมติในแตล่ะระเบียบวาระในการประชมุ 

ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุม ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและกฎหมายได้จดัท ารายงานการประชุม โดยบนัทึก
สาระส าคญัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัรายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมถึงประเด็นซกัถามตา่ง ๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทัง้นี ้
มติที่ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุม 
พร้อมทัง้ ได้น ารายงานการประชุมดงักลาวเผยแพร่ผานเว็บไซด์ของบริษัท www.cgholdings.co.th ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ทกุฝ่ายสามารถตรวจสอบได้  

2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
2.1 การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเทา่เทียมกนั ดงันี ้

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  14 วนัก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นและ
บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่   
บริษัทฯ จะจดัสง่เอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุมได้ ทัง้นี  ้หนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นจะถกูจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้
ฉบบัด้วย และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นฉบบัภาษาไทย 

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามเป็นการลว่งหน้า 7 วนั ขึน้ไปก่อนวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น 
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- บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนงัสือพิมพ์รายวนัติดต่อกันก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า  3 วนั เพื่อบอก
กลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น 

- บริษัทฯ จะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตาม วนั เวลา และสถานที่ ที่ผู้ ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชมุได้สะดวก ตามที่
ได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทนัหนัจนท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ 

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสยีงได้ และได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

- ประธานในที่ประชมุจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติและจ านวนการถือหุ้นของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้า 
- หุ้นแตล่ะหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากนั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนมีและมีความ

เทา่เทียมกนัในข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ  
- ประธานในที่ประชมุจะเร่ิมการประชมุตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 
- ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูได้อยา่งเต็มที่ 
- ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

จะได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 
- ผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทกุกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่

เห็นด้วย และสทิธิงดออกเสยีง 
- คณะกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และก าหนดวิธีการให้

ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคล เพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 

2.2 นโยบายการปอ้งกนัไมใ่ห้กรรมการ และผู้บริหารใช้ต าแหนง่หน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มิชอบ 
- ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
โดยบริษัทฯ ได้จดัให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่เลขานกุารบริษัท เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททกุเดือน ซึง่ในปี 2558 ไม่มีกรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แตอ่ยา่งใด 

- ห้ามไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในไปเปิดเผยข้อมลูภายในแก่
บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง 

- ห้ามไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัท ารายงานทางการเงินหรือข้อมลู
ที่เก่ียวข้องอื่นซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2557 ได้ก าหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และปอ้งกนัมิ
ให้มีการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเอือ้ประโยชน์แก่บคุคลอื่นในทางมิชอบ 
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2.3 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้
การท ารายการนัน้ มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีในรายการนัน้ จะต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทกึไว้
ในรายงานการประชมุ รวมทัง้ จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไปตามคูม่ือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2557  

ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกัน ภายใต้ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทฯ จดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

2.4 นโยบายรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย 
2 สว่นคือ 

- มาตรการควบคมุการท ารายการระหวา่งกนั 
บริษัทฯ  ตระหนักถึงความโปร่งใสในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึง ได้ก าหนด

มาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มี
สว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมทางด้าน
ราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาดและมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้บริษัทฯ จะ
จัดให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน า ไป
ประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึง่ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยีในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออก
เสยีงในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

นอกจากนัน้ ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยข้อมลู
และปฏิบตัิตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคม
นกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

- นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดบัเดียวกันอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทาง
การค้า โดยทัว่ไปกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัให้
มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กับ
บคุคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัท อนมุตัิไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2557 ตามที่
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ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และให้ปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อม
ทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่งๆ ให้ชดัเจนเป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

ทัง้นี ้เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึน้ ท าให้ปริมาณการเข้าท า
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ อาจจะเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหวา่งกนัสว่นใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่แตกต่างจาก
เดิม สายตรวจสอบกิจการภายในและก ากับดูแลจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักลา่วทกุๆ ไตร
มาส ส าหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติและรายการระหว่างกนัอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ตามมาตรการควบคมุการท ารายการระหวา่งกนัท่ีระบไุว้ข้างต้น 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ถกูเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลกัทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้
สอดคล้องกบันโยบายดงักลา่ว เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 

3) การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะดแูลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  ซึ่ง

ประกอบด้วยกลุม่ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี ้คู่ค้า ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร พนกังานภาครัฐ สงัคม และหน่วยงานอื่นๆ  ที่
เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีมัน่ใจวา่สทิธิดงักลา่ว จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

3.1 นโยบายการดแูลเร่ืองความปลอดภยัและสขุอนามยั 
บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรับพืน้ท่ีการท างานให้มีความเหมาะสม ไมม่ีความแออดั

ในสถานที่ท างาน เพื่อให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้พนกังานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลศิและพฒันาความสามารถ
ของตนเองอยูเ่สมอ อีกทัง้บริษัทฯ ได้ท าประกนัสขุภาพให้กบัผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทกุคน 

3.2 นโยบายการดแูลเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 
บริษัทฯ มีนโยบายดูแล เร่ือง ค่าตอบแทน โดยน าระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ในการ

พิจารณาคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม  
โดยใน เดือนธนัวาคม 2558 สายทรัพยากรบคุคล ได้จดัให้มีการประเมินผลการท างานโดยใช้ระบบ KPI และ

น ามาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีให้แก่พนกังาน โดยอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานของบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจการเงินและหลกัทรัพย์ ซึง่จดัท าขึน้โดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านคา่ตอบแทนที่มีช่ือเสยีง 

3.3 การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ คือ กองทนุที่นายจ้างและลกูจ้างร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ เงินของกองทนุมาจากเงินที่ลกูจ้าง

จ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นัน่คือ นอกจากลกูจ้างจะออม
แล้ว นายจ้างยงัช่วยลกูจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกลา่วได้วา่การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ให้สวสัดิการแก่ลกูจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลกูจ้าง ท างานให้กบันายจ้างนานๆ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุ
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ส ารองเลีย้งชีพเพื่อพนกังานบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) กบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ 
ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557  

3.4 นโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อคดัเลอืกบคุลากร มีการฝึกอบรมภายใน และสง่

บคุลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพฒันาความสามารถในการท างาน  รวมทัง้ สง่เสริมให้พนกังานมีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตัิงานอยา่งซื่อสตัย์สจุริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมลูของบริษัทฯ และของลกูค้าไว้เป็นความลบั 

ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทัง้ภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้ จัด
ฝึกอบรมภายนอกดงัตอ่ไปนี ้

1. การฝึกอบรมของกรรมการ 
 นางสาวณฐัชรินพร เจษฎาพิสิฐ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program จดัขึน้

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 นายสรุพล ขวญัใจธัญญา เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 

จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     
 พลต ารวจโทวีรพงษ์ ช่ืนภกัดี เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 

จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 นายปิตินนัท์  มติธนวิรุฬห์ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program จัดขึน้โดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2. การฝึกอบรมของพนกังาน 
 การจดัฝึกอบรมภายในบริษัทฯ จ านวน      2  ครัง้ 
 การจดัสง่พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมกบัผู้จดัฝึกอบรมภายนอก จ านวน 12  ครัง้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลื่อนต าแหน่งพนกังานด้วยความ

สจุริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนกังานท าให้มี
ประสทิธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลงานโดยระบบ KPI  

3.5 นโยบายที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
1. สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการลว่ง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคบัใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
(Child Labour) 

2. ให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และ
ชาติตระกลู 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้นโยบายดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของข้อบงัคบัการท างาน ฉบบัน าสง่กรมสวสัดิการและ

แรงงานสงัคม ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
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3.6 นโยบายการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ 
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และ 

หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูลอยา่งเคร่งครัด อีกทัง้ ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แขง่ด้วยวิธีการที่
ไม่สจุริต หรือผิดกฎหมาย และไม่ท าลายช่ือเสยีงของคู่แข่งด้วยการกลา่วร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริง
และไมเ่ป็นธรรม 

3.7 นโยบายการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูค้่า 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกบักิจการคู่ค้าโดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาที่บริษัทฯ ได้ท าไว้ซึ่งจะต้องไมเ่สื่อมเสีย

ตอ่บริษัทฯ หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสิทธ์ิถกูต้อง 
เป็นต้น และค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินการทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ 

3.8   นโยบายการคดัเลอืกคูค้่า 
บริษัทฯ จะด าเนินการให้การจดัหาสนิค้า และบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  และมุง่หมายที่จะพฒันา และ

รักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่ค้าและคูส่ญัญาที่มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคูค่วรกบัมลูค่า
เงิน คณุภาพทางด้านเทคนิค และมีความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั โดยบริษัทฯ  ได้จดัให้มีกระบวนการจดัหาสินค้าและบริการที่
เป็นธรรมภายใต้หลกัการดงันี ้

- มีการแขง่ขนัจากผู้ เสนอราคาบนข้อมลูที่ได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
- จดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วนและ

ปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
 
3.9 นโยบายการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญาการกู้ยืมกบัเจ้าหนีห้รือ
การซือ้สนิค้าและบริการ ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนัและการช าระคา่ซือ้สนิค้าและบริการ 

3.10 นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 
- บริษัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจและสง่เสริมให้บคุลากรปฏิบตัิงานภายใต้กฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด 

- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิงานตามหน้าที่หรืองานท่ีใช้ข้อมลูของบริษัทฯ หรืองานที่ท าขึน้ เพื่อ
บริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนญุาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็น
ผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจยั หรือบคุคลอื่นได้ 

- สง่เสริมบคุลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา ทัง้ในด้าน
ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
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- การน าผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบตัิงาน ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่าไม่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

3.11 นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและห้ามรับ/จ่ายสนิบน (คอร์รัปชัน่) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 

- จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกนัการ
ทจุริต ตลอดจนการปฏิบตัิที่ไมเ่หมาะสมของบคุลากรในบริษัทฯ และบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ  

- สง่เสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสตัย์สจุริต และความรับผิดชอบให้เป็นวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้ยกระดบั
ความตระหนกัแก่บคุลากรของบริษัทฯ วา่การทจุริตเป็นสิง่ที่ไมค่วรปฏิบตัิ 

- จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการยอมรับ
ระดบัสากล 

- จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารให้พนกังานและผู้มีสว่นเก่ียวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือ
ร้องเรียนกรณีเก่ียวกบัการทจุริต ส าหรับพนกังานสามารถแจ้งโดยตรงได้ตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และใน
สว่นของผู้ เก่ียวข้องกบับริษัทฯ สามารถแจ้งโดยตรงตอ่สายตรวจสอบกิจการภายในและก ากบัดแูล คณุ
จกัรกฤษณ์ จินตานนท์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2256-7999 ตอ่ 1303 หรือ Email address: 
jakkrit@chgholdings.co.th อีกทัง้บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการคุ้มครองสทิธิผู้แจ้งเบาะแสให้มีสทิธิที่จะ
เปิดเผยตวัตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือไมก็่ได้ แตต้่องมเีหตแุหง่เบาแสะและข้อมลูที่ครบถ้วนเพยีงพอในการ
ปฏิบตัิสบืสวน สอบสวนตอ่ไป  

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเหตุแห่งการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ก าหนดให้สายก ากับดูแลให้ด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ความเห็นและ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ตอ่ไป พร้อมกนันี ้สายก ากบัดแูลจะรายงานความคืบหน้าให้แกผู่้แจ้งเบาะแส
เป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้าเก่ียวกบัการรายงานดงักลา่ว  

- บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ   

- ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของก านลัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรองหรือ
คา่ใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจ ากดัซึ่งไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศ
ที่เก่ียวข้อง 

- ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระท าไป เพื่ออ านวยความสะดวกหรือ เพื่อ
ความสมัพนัธ์ในการด าเนินธุรกิจทกุชนิด ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

- ก าหนดให้การจัดซือ้จัดจ้างต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขัน้ตอนปฏิบัติที่
ถกูต้อง 

- ก าหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนบัสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 

- จดัให้มีการสง่เสริม แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตัิที่ดีระหวา่งบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกนักบับริษัทฯ รวมทัง้ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบตัิและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่จดัขึน้โดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นๆ  



 
 

54 

โดยบริษัทฯ ได้จัดท างบประมาณส าหรับการฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
ก าหนดให้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีพิจารณาแนวทางปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption 
“CAC”) เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้ากระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบในหลกัการให้บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการ
ตอ่ไป 

3.12 นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสงัคม 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสงัคม อีกทัง้ยงัมีความมุ่งมัน่ที่จะแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี บริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณสว่นหนึ่ง เพื่อน ามาด าเนิน
กิจกรรมทางสงัคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสงัคม  ดัง
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในสว่นของความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3.13 นโยบายสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
- ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 
- สง่เสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ

ตอ่สิง่แวดล้อม 
- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนกังาน

ด้วยกนัหรือระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ 
- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจดัการ โดยมีเปา้หมาย เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
- ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า 

ในปีที่ผ่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ “ปิดเมื่อไม่ใช้น า้-ไฟฟ้า” โดยได้มีการประชาสมัพันธ์ในจุดต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้พนกังานส านึกในการประหยดัพลงังาน และมุง่เน้นให้พนกังานได้เห็นคณุคา่ของพลงังานทดแทน 
เช่น อยากหุน่ดีต้องไมง้่อลฟิท์ เพราะการใช้ลฟิท์ 1 ครัง้ ต้องใช้พลงังานเท่ากบัการเปิดไฟนีออน 500 ดวง เป็นต้น  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีตามที่กฎหมายก าหนด และสนบัสนนุให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้เสีย  เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั และเปิดเผยข้อมลูส าคญัให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้ทราบ โดยด าเนินการ
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
นอกจากนี  ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ และ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว รตินันทน์              
วงศ์วชัรานนท์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2256-7999 ตอ่ 1708 หรือที่ E-mail address: ratinan@cgholdings.co.th 
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4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
4.1 การเปิดเผยข้อมลู 

- ก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลต่างๆ  อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุง
ข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

- ก าหนดให้บคุคลหรือหนว่ยงานที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  หรือผู้บริหารระดบัสงูเทา่นัน้ เป็น
ผู้ให้ข้อมลูกบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะหลกัทรัพย์ สือ่มวลชน หรือองค์กรก ากบัดแูล 

- ข้อมลูที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอยา่งสม ่าเสมอ มีดงันี ้
 วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
 รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท 
 งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทัง้ปีปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 
 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
 ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสือ่ตา่งๆ  
 โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ  และสดัสว่นการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ 
 หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อบงัคบับริษัทฯ หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
 นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง รวมถึงวิธีการจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากกรรมการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 ข้อมลูในการติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ก าหนดให้จัดท างบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด และจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทัง้ ให้เปิดเผยข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอและ
ทนัเวลา  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทัว่ถึงกนั 

- ก าหนดให้มีการตรวจสอบบญัชีหรืองบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่า
สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ด้วย 

- บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาการลงทนุ บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ สือ่มวลชน 
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และองค์กรก ากบัดแูลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุนของผู้ลงทนุ หรือ เพื่อประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ  

- ก าหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ 
และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ในรายงานประจ าปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปิดประกาศ ณ ท่ีท า
การส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาทกุแหง่ 

- ก าหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทกุชดุของบริษัทฯ จ านวนครัง้ของการประชมุ จ านวน
ครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการท าหน้าที่ รวมถึง  เปิดเผยนโยบาย
รูปแบบ และลกัษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงาน
ประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 

- ก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซือ้ขาย/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
สม ่าเสมอ แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบตัิ
ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้กรรมการเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 
ตลอดจน การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของส านกังาน ก.ล.ต. 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
 ระบบสือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SETPortal)  
 หนงัสอืรายงานประจ าปี 
 www.cgholdings.co.th 
 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ นางสาว รตินนัทน์ วงศ์วชัรานนท์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2256-7999 ตอ่ 1708 หรือ

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

4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองงบการเงินของ

บริษัทฯ และเร่ืองที่ส าคญัตา่งๆ ตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลกัเกณฑ์ที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้องก าหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บญัชีในรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน รวมถึง การเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญ ชีจากบริษัท  ดีลอยท์ ทู้ ช  โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จ ากัด ซึ่ งเป็นผู้ สอบบัญ ชีของ                  
บริษัทหลกัทรัพย์ฯ เช่นเดียวกนั 

อีกทัง้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มี
ระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสทิธิภาพ ทนัสมยั รัดกุม เหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชมุร่วมกบัสายก ากบัดแูล และผู้สอบบญัชี เพื่อให้การรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ  มีความถูกต้อง และครบถ้วน และมีการจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้  

http://www.cgholdings.co.th/
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4.3 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้องครบถ้วนโปร่งใส ทนัเวลา และ

เทา่เทียมกนัให้แก่นกัลงทนุ ทัง้ในสว่นของการรายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไป รวมถึง ข้อมลูส าคญัที่มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.cgholdings.co.th  

อีกทัง้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ มีความถกูต้องครบถ้วน น่าเช่ือถือ และยงัเป็นการปอ้งกนัข่าวลือ
ต่างๆ  บริษัทฯ จึงจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อมลูตอบข้อซกัถาม และชีแ้จงข้อมูลของ
บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างสม ่าเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
น า ง ส า ว  รติ นั น ท น์  ว ง ศ์ วั ช ร า น น ท์  ห ม า ย เล ข โท รศั พ ท์  0-2256-7999 ต่ อ  1708 ห รื อ ที่  E-mail address: 
ratinan@cgholdings.co.th   

บริษัทฯ  ได้ก าหนดให้สายก ากบัดแูลเป็นศนูย์กลางในการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดย
สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ นาย จักรกฤษณ์ จินตานนท์ สายก ากับดูแล หมายเลขโทรศพัท์ 0-2256-7999 ต่อ 
1303 หรือที ่E-mail address: jakkrit@cgholdings.co.th 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการ และมีวิสยัทศัน์ในการก าหนดนโยบายกลยทุธ์

แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสีย่ง โดยมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
1. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน  โดยต้องเป็นผู้มี
ทกัษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วจิารณญาณได้อยา่งเป็นอิสระมีความเป็นผู้น า มีความรู้ เพื่อน ามาหารือใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย
กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดหรืออย่างน้อย
จ านวน 3 ทา่น 

ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้ มีความโปร่งใส และ ชดัเจนในการ
เสนอช่ือกรรมการ  เพื่อการแตง่ตัง้/เลอืกตัง้มีประวตัขิองกรรมการท่ีมีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ  จะเปิดเผยประวตัิของ
กรรมการทกุคนโดยละเอียด และทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการตอ่สาธารณชนผา่นเว็บไซต์และขา่วสารของบริษัทฯ  

- คณุสมบตัิของผู้ที่ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ไม่มีการจ ากดัจ านวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กบั
บริษัทฯ รวมทัง้การอทุิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. อีก
ทัง้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

- ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชดัเจน และแยกบคุคลที่ด ารง
ต าแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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- ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิ ในการไปด ารงต าแหนง่กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไป
ด ารงต าแหนง่ได้ โดยต้องผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ก่อน 

- แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทท่ีเหมาะสม
ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะเลขานกุารบริษัท และเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัท ไว้
ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้เลขานุการบริษัท จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อยา่งตอ่เนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัท  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน  และ

บริษัทฯ มีเลขานกุารบริษัท  ท าหน้าที่ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการบริษัท กบัฝ่ายบริหารรวมทัง้ดแูลและประสานงาน
ด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 

5.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 
บริษัทฯ  มีคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดแูลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดงัรายละเอียดใน หวัข้อโครงสร้างการ
จดัการ 

ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการต้องไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี ้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะจดัประชมุอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี  เพื่อพิจารณา 
หารือ และด าเนินการใดๆ  ให้ส าเร็จลลุว่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
- ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสงูสดุในการก าหนดนโยบาย พิจารณา อนมุตัิ และทบทวน
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ ให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีมาตรการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ รวมทัง้ มีการติดตาม
การด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดงันัน้ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่คณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้ น ามีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ            
และผู้ ถือหุ้น 
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- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนในการควบคมุดแูล และป้องกนัมิให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดงันี ้
 จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลกัการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 
 สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และไม่ให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์สว่นตวัเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษา
ความลับของลูกค้า และการไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่นตนหรือผู้อื่น 

 การตดัสนิใจใดๆ ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระท าบางอยา่งซึง่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ แต่ไมส่อดคล้องกบัผลประโยชน์ที่แตกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยีในแตล่ะกลุม่ คณะกรรมการ
บริษัท และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดงักลา่วอย่างรอบคอบด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต มี
เหตผุล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญัและจะเปิดเผย
ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบทกุครัง้ 

 ในกรณีมีประเด็นท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือเป็นผู้มี
สว่นเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ซึ่งกรรมการทา่นใดที่มีสว่นได้เสยีในวาระใด กรรมการ
ท่านนัน้ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทนัทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  และไม่มี
สทิธิออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน พงึหลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลกูค้า  คู่แข่งขนั หรือจากการใช้โอกาส หรือ
ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการท าธุรกิจที่แข่งขนักับ
บริษัทฯ หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ  ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานในหน้าที่ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน พงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลท า
ให้ต้องละเว้นการกระท าที่ควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่ ในกรณีที่บคุคล
ดงักลา่วได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนัน้หรือ
การได้มาโดยมรดกบคุคลดงักลา่วต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบและให้ส าเนาสง่สาย
ก ากบัดแูลทกุครัง้ 

- จริยธรรมธุรกิจ 
ในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ  และบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัดงักลา่วจึงได้จดัท าข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณขึน้ เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
การปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมถึง ได้ก าหนด
บทลงโทษทางวินยัส าหรับผู้ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายก ากบัดแูลท าหน้าที่ติดตามและ
ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วเป็นประจ า 
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- ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้ในระดบับริหารและระดบั

ปฏิบตัิงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ  
โดยรวม ทัง้ด้านการเงิน การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน จึงได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ดงันี ้

 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินที่มีความถกูต้องครบถ้วน 
และทนัเวลา ทัง้งบการเงินรายไตรมาส รายคร่ึงปี และรายปี 

 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายและการบริหารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปี 

 ก าหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีการ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของสายตรวจสอบกิจการ
ภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก าหนดภาระหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ก าหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความ

เสยีหาย หรือมีการน าไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัต่อค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบ

จากองค์กรก ากับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานให้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายตรวจสอบกิจการภายในและก ากับดูแลรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ด าเนินการสรรหา และคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีที่
มีช่ือเสียง และได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน
ของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทัง้เสนอแนะ และแก้ไข
จดุออ่นหรือข้อบกพร่องของการบนัทกึบญัชีหรือระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  

 ก าหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ปฏิบัติตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธิผล
ของการจดัการความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละครัง้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทกุๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความส าคัญกับสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า และ
รายการผิดปกติทัง้หลาย 

 ก าหนดกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ  
โดยพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่จะสง่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัสว่น
การถือหุ้น  1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณ 
สดาวธุ เตชะอบุล คณุสรุพล ขวญัใจธญัญา และพลเอก เลศิรัตน์ รัตนวานิช ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็น
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กรรมการของ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (MFC) ได้รับมอบหมายให้เป็น
ตวัแทนของบริษัทฯ  ใน MFC ภายหลงัการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  และ
การท ารายการต่างๆ  ให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑ์อื่นๆ  ที่
เก่ียวข้อง โดยให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ  MFC ในเร่ืองที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของ  MFC ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และบริษัทร่วม  ทัง้นี ้ เมื่อค านวณสดัส่วนของกรรมการของ  MFC ที่เป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ  คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ MFC (ไม่รวมกรรมการ
อิสระ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 24.92 อนัเป็นสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ  ใน MFC ภายหลงัการปรับ
โครงสร้าง 2) ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอช่ือบคุคลเข้า
รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดิษฐ์  
2. คณุสดาวธุ เตชะอบุล  
3. คณุสรุพล ขวญัใจธญัญา  
4. Mr. Hong Chye Sim 
5. คณุสมคาด สบืตระกลู  
6. คณุทอมมี่  เตชะอบุล  
7. คณุฤทธ์ิ คิว้คชา  
8. คณุสดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ  
9. คณุชนะชยั จลุจิราภรณ์  

 
5.4 การประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2557 ก าหนดการประชุมวาระปกติ
ลว่งหน้า ประจ าปี 2558 ทัง้สิน้ 12 ครัง้  เพื่อกรรมการจะได้จดัสรรเวลาของตนส าหรับการประชุมทกุครัง้ได้
โดยสะดวก อีกทัง้ได้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น อีก 3 ครัง้ รวมเป็นการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ปี 2558 เป็นจ านวน 15 ครัง้ โดยในการประชมุทกุครัง้จะมีวาระประจ าในการติดตาม
เร่ืองที่สบืเนื่องจากการประชมุครัง้ที่ผา่นมาและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

- ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองที่จะ
เข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาค าขอของกรรมการ
บางท่านที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระในการประชุม  ทัง้นี ้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเร่ืองเข้าสูว่าระในการประชมุ 

- ประธานกรรมการบริษัท ด าเนินการจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองหรือเอกสาร ข้อมลู  
เพื่อการอภิปราย และระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นท่ีส าคญัอย่าง รอบคอบโดย
ทัว่กนั 
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- คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมลู 
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง และ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จัก
กบัผู้บริหารระดบัสงู 

- คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา
ภายนอกได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน 

- ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดบัสงู มีหน้าที่ให้ข้อมลู ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทนัเวลา แก่
คณะกรรมการบริษัท        

- ก าหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการ
ทกุทา่นมีเวลา เพียงพอท่ีจะศกึษาข้อมลูตา่งๆ  ก่อนการเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทกุครัง้ ได้จัดให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทกุวาระ
เป็น ลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานดงักล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

- กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

- ก าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่อ
อภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป ซึง่ในการประเมินผลดงักลา่วเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท   

5.6 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในเร่ืองเบีย้ประชมุไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่ว

ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น 
การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้อตัราค่าตอบแทนเป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1 จดั
ขึน้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558   

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงาน
ของผู้บริหารระดบัสงู และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่
บริษัทฯ มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดบัสงูหรือพนกังาน และมีกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู 
หรือพนกังานที่ได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่จะจดัสรร ทัง้นี ้ต้องไมม่ีกรรมการที่
จะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกวา่ร้อยละ 5 ดงักลา่ว เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการ และคา่ตอบแทนของ
ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้ 

- ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

- กรรมการท่ีได้รับเลอืกตัง้หรือแตง่ตัง้ใหมท่กุคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ 

- ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในครัง้แรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของ
บริษัท 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้หมด 6 ชดุ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้
แล้วในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแตล่ะชดุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1.1 ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม         

ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตระมดัระวงัรอบคอบและโปร่งใสด ารงไว้ เพื่อประโยชน์สูงสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

1.2 ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ด าเนินการ
ถกูต้องตามที่กฎหมายประกาศข้อบงัคบัของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนดตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง
เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Governance) 

1.3 จดัให้มีหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรทบทวนหลกัการและประเมินผลการปฏิบตัิตาม
หลกัการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละครัง้ 

1.4 พิจารณาอนุมตัิรายการที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน / การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน / การขายหรือการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชีตลอดจนการเข้าท ารายการใดๆ ซึ่งกฎหมาย
ประกาศข้อบงัคบัของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูลหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ในเร่ืองนัน้ๆ ก าหนดไว้ให้ต้อง
ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

1.5 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ผู้บริหารจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์นโยบายเปา้หมายและมีความสอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ก าหนด 

1.6 พิจารณาอนมุตัิแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการ
ลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน การบริหาร และการ
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จัดการการลงทุนของบริษัฯ ให้ได้รับประโยชน์สงูสดุ อีกทัง้  เป็นการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหาร
ความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ 

1.7 พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ  
เพื่อการน ามาให้ได้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

1.8 สง่เสริมให้มีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัให้มีการสือ่สารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม ่าเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ก าหนดนโยบายที่
ก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์กรเก่ียวกบัการผลกัดนัให้เกิดการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมและติดตาม
การปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วเป็นประจ า 

1.9 จดัให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียและเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
การเงินเป็นไปอยา่งถกูต้องเพียงพอและ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่รายการทางธุรกิจได้รับการด าเนินการอยา่งถกูต้อง
เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจ าปี 

1.10 จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ในการด าเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตัง้เป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุทุกธุรกรรมและ
ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดนัน้ๆ รายงานให้คณะกรรมการบริษัท  
ทราบอยา่งน้อยปีละครัง้ 

1.11 รับผิดชอบในข้อมลูงบดลุและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
1.12 แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้ จัดการเพื่อก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ที่คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 
1.13 แต่งตัง้และจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบตัิของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศข้อบงัคบั

ของหน่วยงานทางการที่ก าหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนบัสนนุให้บริษัทฯ ด าเนินการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การรักษาเอกสารข้อมลูตลอดจนการติดต่อสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานทางการที่
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

1.14 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ ถือหุ้นผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ    
บริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชน 

1.15 ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุปี เพื่อการพิจารณาร่วมกนัถึงผลการปฏิบตัิงาน
และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอนัน ามาซึง่การปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิผล 

1.16 ก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ   
บริษัทฯ  อยา่งเคร่งครัด 

2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  โดยร่วมกับ     

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน 
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2.2 สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

2.3 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตดิตามตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ
มีประสทิธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและการให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายการเลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้บริหารสูงสดุของสายงานก ากบัดแูลตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ 

2.4 พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตลอดจนคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
2.5 พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อก าหนดของ

หน่วยงานทางการที่ก ากับดแูลก าหนด เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามีความถกูต้องสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ  

2.6 จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วอยา่งน้อยให้มีข้อมลูดงันี  ้

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถกูต้อง
ครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงหรือที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ความเห็น หรือข้อสงัเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
2.7 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ  

โดยในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้สิน้ 4 ครัง้  
 
3) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.1 สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อก าหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการท่ีได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนดที่เก่ียวข้อง
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ (ตามแต่
ละกรณีที่ก าหนดไว้) 

3.2 เสนอช่ือบคุคล เพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมนิความเป็นอิสระตลอดจนคณุสมบตัิตามที่หนว่ยงาน
ทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนดของบคุคลดงักลา่ว เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

3.3 พิจารณาเสนอแนะเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเห็นว่ามีเหตุ
จ าเป็นและ / หรือโดยความเหมาะสม 
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3.4 สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจ าปี หรือเปา้หมายระยะยาว
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยโดยให้มีความสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

3.5 จัดท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือการให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ (ตามแตล่ะกรณีที่ก าหนดไว้) 

3.6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จดัการ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดงึดดูรักษา และ/หรือจงูใจบคุคลที่มีคณุภาพ
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

3.7 พิจารณาสอบทานสญัญาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษส าหรับผู้บริหารและพนกังานในต าแหน่งส าคญั (ถ้ามี) 
รวมถึงข้อตกลงในการวา่จ้างคา่ชดเชยตอ่ผู้มีอ านาจในการจดัการ เพื่อเสนอตอ่ผู้บริหาร 
โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทัง้สิน้ 2 ครัง้  

 

4) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4.1 ก าหนดขอบเขตนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตลอดจน การเสนอแนะแนวปฏิบัติข้อแนะน าในเร่ืองของการก ากับกิจการที่ดี  ตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่
คณะกรรมการบริษัท  

4.2 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ และหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด 

4.3 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นสากลทนัสมยั
อยา่งตอ่เนื่องเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาปรับปรุง 

4.4 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ การมีผลประโยชน์ขดัแย้งที่อาจเกิดขึน้ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ 

4.5 เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึง การติดตาม
และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสทิธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน 

4.6 พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
เป็นประจ าทกุปี 

 

5) ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.1 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยด าเนินการให้มีกลยทุธ์นโยบายมาตรฐานและ

รวมถึงมาตรการในการควบคมุความเสีย่งในด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ   
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้ความเสีย่งที่ควบคมุได้อยา่งมีระบบ 

5.2 พิจารณาก าหนดแนวทางการควบคมุความเสี่ยงและขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนัน้ๆ และรวมถึงการติดตามและควบคมุการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ ก าหนดตลอดจนสอดคล้องตามหลกัการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่
หนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด 



 
 

67 

5.3 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขัน้ตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทัง้ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงนัน้  ตลอดจนวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ เพื่อน าไปสูก่ารจดัการความเสีย่งให้มีประสทิธิภาพ 

5.4 ควบคมุดแูลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีโครงสร้างพืน้ฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัท่ีรับได้ 

5.5 ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครัง้คราวโดยครอบคลมุธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดแูลและบริหารจดัการความเสี่ยงโดยรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทราบ 

5.6 จดัท ารายงานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รวมทัง้ ก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินการส าหรับปีตอ่ไปเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

5.7 ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความ
เห็นชอบ 

 

6) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน 
6.1 พิจารณาก าหนดนโยบายการหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตาม

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทนุตามกรอบนโยบายของ
บริษัทฯ อนุมตัิ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตัินโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ไป 

6.2 ก าหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์
ลงทนุ เพื่อก่อประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6.3 พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมส าหรับการลงทนุของบริษัทฯ ภายใต้นโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6.4 ก ากบัดแูลเป้าหมายกลยทุธ์และนโยบายหลกัในการลงทนุของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

6.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทนุประจ าปีที่จัดท าและเสนอโดยฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการลงทนุของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

6.6 พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์สงูสดุในการลงทนุนัน้ๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

6.7 มีอ านาจในการพิจารณาเชิญหรือวา่จ้างบคุคลภายนอกที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมลงทนุ
ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ   

6.8 พิจารณาให้ความเห็นเสนอตวัแทนของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปร่วมลงทนุ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ 

6.9 ก ากบัดแูลและควบคมุการบริหารการลงทนุให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนดและรายงานผลการลงทนุ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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6.10 พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่ วมลงทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนมุตัิ 

6.11 ปฏิบตัิหน้าที่หรือด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
6.12 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการการลงทนุ ทัง้สิน้ 10 ครัง้  

 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 
1) การสรรหากรรมการบริษัท   

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2557 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดคณุสมบตัิที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระและผู้บริหารระดบัสงู 

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตัง้กรรมการในปี  2557 นัน้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 โดยในข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้ก าหนดเก่ียวกบัการเลอืกตัง้กรรมการ
ของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัได้ดงันี ้
1.1 ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้ 
1.2 ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคณุสมบตัิดงันี ้

- ต้องเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะ 
- ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 

1.3 กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตัง้แล้วปรากฏว่าขาดคณุสมบตัิดงักลา่วมาในข้อ 1.2 หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้
ถอดถอนเสยีจากกรรมการยอ่มพ้นจากต าแหนง่กรรมการทนัที  

1.4 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมด เลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
- บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

1.5 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปี
แรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้จับสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
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1.6 นอกจากกรรมการจะพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นต าแหนง่เมื่อ 
- เสยีชีวิต 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 1.8 
- ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

1.7 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

1.8 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

1.9 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสองเดือนโดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

1.10 กรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืน้อยกวา่จ านวนที่จะเป็นองค์ประชมุให้กรรมการท่ีเหลอือยูก่ระท าการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมด
เทา่นัน้ 
การประชุมตามวรรคแรกให้กระท าภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงเหลอืน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็น
องค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง  จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน 

1.11 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่รักษาการในต าแหน่ง 
เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตอ่ไปเพียงเทา่ที่จ าเป็นจนกวา่คณะกรรมการชดุใหมเ่ข้ารับหน้าที่เว้นแตศ่าลจะมีค าสัง่
เป็นอย่างอื่นที่ท าให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่ง โดยบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อเลือกตัง้
คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัพ้นจากต าแหน่งโดยส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

1.12 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบีย้
ประชุม ค่าพาหนะ สวสัดิการ และคา่ตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินคา่รับรองและคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวเนื่อง
กบัการท างานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลกูจ้างของ
บริษัทฯ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ   
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1.13 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

1.14 ในการประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์
ประชมุและให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่น
ที่ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่
ประชมุแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง เพื่อ
เป็นเสยีงชีข้าด 

1.15 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมเว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดั
ประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

1.16 ในการด าเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ   

1.17 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดัหรือเป็นกรรมการของบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทฯ ไม่วา่เข้าท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้กรรมการผู้นัน้ 

1.18 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้าในกรณีที่กรรมการมสีว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใด
ที่บริษัทฯ ท าขึน้หรือในกรณีที่จ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจ านวนที่เพิ่มขึน้
หรือลดลง 

1.19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
จงัหวดัใกล้เคียงหรือ ณ สถานท่ีอื่นใดโดยการก าหนดวนัเวลาและสถานที่เป็นไปตามดลุยพินิจของประธานกรรมการ
กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ในกรณีนีใ้ห้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการ
ร้องขอ 

1.20 ในการลงช่ือผูกพันบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

1.21 กรรมการคนใดซือ้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ    
บริษัทฯ ไม่วา่กระท าในนามของตนหรือของบคุคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซือ้ขายหรือ
กระท าธุรกิจนัน้ไมม่ีผลผกูพนับริษัทฯ   
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1.22 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชกัช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบจุ านวนทัง้หมด
ที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

2) การสรรหากรรมการอิสระ 
ส าหรับการแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้ตามคณุสมบตัิซึ่งเป็นไปตาม

ข้อก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและมีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระท่ีเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ   

2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้ คูส่มรสของบตุรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

2.4 ไม่เคย หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

2.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

2.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

2.7 ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
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ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

2.9 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
2.10 ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

- นายเดช น าศิริกลุ 
- นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ 
- พล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 
- นายปิตินนัท์ มติธนวิรุฬห์ 

เมื่อค านวณกบัสดัสว่นคณะกรรมการบริษัท แล้วคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 45 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีนโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลการด าเนินงานของกิจการ และธุรกิจที่

บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถก าหนดทิศทางการ
บริหารงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหนว่ยงานหนึง่ในองค์กรของบริษัทฯ  
อีกทัง้ ยงัสามารถติดตามการบริหาร และการด าเนินงานของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ เพื่อดแูลรักษาซึง่ผลประโยชน์ในการลงทนุ
ของบริษัทฯ และเพิ่มมลูคา่และความเช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่มของบริษัทฯ ได้  

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้ผู้ บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อติดตามผล
ประกอบการ และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทย่อย ก าหนดให้บริษัทยอ่ยใช้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูและการท า
รายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึง ก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีของ
บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนด ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่ว ต้อง
ได้รับอนมุตัิความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตาม
ข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน  เพื่อให้มีมาตรการป้องกนัและการก ากับ

ดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกนัมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเอือ้
ประโยชน์แก่บคุคลอื่นในทางมิชอบ ตลอดจน สอดคล้องตามหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการ
ด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) คณะกรรมการบริษัท  และผู้ บริหาร รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ ต้องรายงานการถือ

หลกัทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามที่ก าหนด 
2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ในประการที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่ตนได้ลว่งรู้มาในต าแหน่ง หน้าที่ หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย 
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น  (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีนา่จะเกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ และไมว่า่การกระท าดงักลา่ว จะท า เพื่อประโยชน์
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ตอ่ตนเอง หรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริง เช่น  นัน้ ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไมก็่ตาม 

3) ชัน้ความลบัของข้อมลู ก าหนดให้ข้อมูล ภายในซึ่งเป็นความลบัทางธุรกิจต้องได้รับการดแูลปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไป
ภายนอก ความลบัของข้อมลูอาจแบ่งได้เป็นหลายชัน้ตามความส าคญั เช่น ข้อมลูที่เปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั 
และข้อมูลลบัมาก ซึ่งการใช้ข้อมลูต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่า  เป็นข้อมลูในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
เทา่นัน้ ไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่ถือวา่เป็นความลบัของบริษัทฯ อนัน ามาซึง่ความเสยีหายหรือมีผลกระทบตอ่ความสามารถใน
การแขง่ขนัของบริษัทฯ ไมว่่าจะเป็นข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ ข้อมลูการเงิน การปฏิบตัิงาน ข้อมลูธุรกิจ แผนงานในอนาคต
ของบริษัทฯ และอื่นๆ  ระหวา่งที่ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ และหลงัจากพ้นสภาพการปฏิบตัิงานแล้ว 

4) การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก ก าหนดให้การเผยแพร่ข้อมลูภายในสูส่าธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ฝ่ายงาน หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายเทา่นัน้ 

5) ก าหนดให้มีการจดัท าเป็นระเบียบปฏิบตัิวา่ด้วยมาตรการปอ้งกนัและการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดั
ให้มีการสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย และกฎระเบียบดงักล่าวแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างทัว่ถึงทัง้
องค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในนโยบาย 
และระเบียบนัน้ ๆ  

9.6  การอนุมัติรายการ  
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 14/2558 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้แก้ไขอ านาจ

ในการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ใช้จ่าย และการซือ้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
1) ค่าใช้จ่าย หรือรายการซือ้ทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจ าปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนมุตัิรายการ 
2) ค่าใช้จ่าย หรือรายการซือ้ทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจ าปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 

มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมตัิรายการ หากวงเงินเกินกว่า 3 ล้าน
บาท ต้องด าเนินการขออนมุตัิงบประมาณเพิ่มเติมตอ่คณะกรรมการบริษัท   

3) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัผลตอบแทนพนกังาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการก าหนดไว้ตามระเบียบสวสัดิการ หรือระเบียบอื่นใด
ของบริษัทฯ  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ อนุมัติรายการ ทัง้นี  ้ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิ 

4) ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ และขออนมุตัิตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5) คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นประจ า โดยจ่ายจากเงินสดย่อยจ านวนไม่เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสงูสดุของสาย
งานเป็นผู้อนมุตัิรายการ 

6) การจดัสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทนุ ให้ฝ่ายการลงทนุน าเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
การลงทนุ และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท   

7) การท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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9.7  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุ  

ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท 
และคา่สอบบญัชีในรอบปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และคา่บริการอื่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2557 2558 

คา่สอบบญัชี   0.44 1 

คา่บริการอ่ืน  ไมมี่ ไมมี่ 

รวม 0.44 1 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ

สงัคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  โดยบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลกับรรษัทภิบาลที่ดี จะช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุทา่นของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจย่อมมีจดุมุง่หมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุ คือ ก าไร และต้องการ
ความมัน่คง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การท่ีธุรกิจจะเติบโตอย่างยัง่ยืนได้นัน้ ไมใ่ช่อยูท่ี่ผลประโยชน์หรือก าไรของ
องค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงการคืนก าไรในสิ่งที่ดีงามสู่สงัคมควบคู่กันไปด้วย การด าเนินธุรกิจที่
ค านงึถึงสงัคม ภายใต้จริยธรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ยอ่มน าไปสูก่ารด าเนินธรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

 ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานต่างๆ ให้มีนโยบาย และการ
ด าเนินงานดงันี ้

 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง
มาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถกูต้อง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิ
ตามแนวทางตอ่ไปนี ้

- สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ประพฤติตามกรอบกติกาการ
แข่งขนัที่ดี ยึดหลกัความถูกต้อง เป็นธรรม  อาทิ หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง ไม่เอารัดเอา
เปรียบตอ่พนกังานและผู้ใต้บงัคบับญัชา  

- การก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจกบักิจการคูค้่าให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกนั
อย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สจุริต ไม่พยายามท าลาย
ช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

- การเรียกเก็บค่านายหน้ากบัลกูค้าทัว่ไปจะต้องปฏิบตัิไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีนโยบายเร่ืองคณุธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการ

ตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร โดยมีการทบทวนนโยบายมาตรการการก าหนดกระบวนการภายในและการประเมินความ
เสีย่งที่มีประสทิธิภาพและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ ตามโครงสร้างองค์กรตามหลกัการก ากบักิจการท่ี
ดี รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านด้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ และการรับ–ให้สนิบนทกุรูปแบบ ดงันี ้

- ก าหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตามพระราชบญัญัติปอ้งกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทยอ่ย จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  

- บ ริษั ทหลักท รัพ ย์ฯ  น า เอกสาร KYC/CDD (KYC : Nnow Your Customer  / CDD : Customer Due 
Diligence) เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกบัการเปิดบญัชีเพื่อรับรู้ รายละเอียดตวัตนของลกูค้า
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อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
นอกจากนี ้เพื่อให้พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมในการสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

พนกังานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ การรับ-ให้สินบน ได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น แจ้ง
โดยตรงได้ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยก าหนดให้มีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงมาตรการ
คุ้มครองสทิธิผู้แจ้งเบาะแส ซึง่ในปี 2558 ไมพ่บข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนยัส าคญั 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี ้
1. นโยบายปอ้งกนัการมอบ หรือรับของก านลัทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลีย้งรับรอง หรือคา่ใช้จ่ายที่

เกินขอบเขตจ ากดัซึง่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ จากลกูค้า และผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 
2. นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออ านวยความสะดวกหรือเพื่อความสมัพนัธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจทกุชนิด ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
3. นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขัน้ตอนปฏิบตัิที่ถกูต้อง 
4. นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการฉ้อกล และไม่สนับสนุนการ

ด าเนินงานท่ีมีลกัษณะเป็นการลว่งละเมิดลขิสทิธ์ิหรือทรัพย์สนิทางปัญญา 
5. นโยบายการก าหนดให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนบัสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและ

ถกูต้องตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและผู้มีสว่นได้สว่น

เสยีทกุคนอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม  รวมถึงสนบัสนนุการพฒันาเพื่อความก้าวหน้าของพนกังานทกุระดบัชัน้ ตามความ
เหมาะสม ดงันี ้

- จดัให้มีสวสัดิการที่เหมาะสม เช่น สวสัดิการเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน สวสัดิการการรักษาพยาบาล
และการตรวจสขุภาพประจ าปี สวสัดิการด้านการประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุสวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังาน 
สวสัดิการเงินกู้ฉกุเฉิน สวสัดิการเงินกู้สวสัดิสงเคราะห์ 

- ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานแต่ละคน โดยน าระบบ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานซึ่งสง่ผล
ตอ่พิจารณาคา่ตอบแทนตอ่อตัราการจ่ายเงินโบนสัประจ าปี และการปรับเลือ่นต าแหนง่ 

- บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรม เพื่อสร้างก าลงัใจในการท างานให้กบัพนกังานอยา่งต่อเนื่อง เช่น การ
จัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการเปิดบญัชีลกูค้าสงูสดุและยอดการซือ้ขายทัง้หลกัทรัพย์และ  
ตราสารอนพุนัธ์ และ จดักิจกรรมขอบคณุพนกังาน “Staff Party” ประจ าปี 2558 

- มีการจ้างงานที่เป็นธรรม ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยไม่น าความแต่งต่างทางด้าน       
เชือ้ชาติ เพศ อาย ุศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู มาเป็นอปุสรรคในการจ้างงาน 

- สนบัสนนุให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  และความสามคัคี ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั รวมถึงสง่เสริมการ
เคารพสทิธิสว่นบคุคล ไมก่ลา่วร้ายผู้อื่น 
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- ให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังานในสถานที่ท างาน ให้มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบ  

- ให้ความส าคญัในการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของ    
บริษัทฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจภายใต้การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา  

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าโดยการเอาใจใส่ ปกป้อง

ผลประโยชน์ของลกูค้า น าเสนอผลติภณัฑ์และบริการที่ดีอยา่งมีคณุภาพ รวมถึงดแูลข้อมลูตา่งๆ ของลกูค้าไว้เป็นความลบั 
มีการปฏิบตัิที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจต่อลกูค้าทุกราย รวมทัง้พฒันารูปแบบและช่องทางการให้บริการ 
น าเสนอผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงทนัต่อ
เหตกุารณ์แก่ลกูค้า 

อีกทัง้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการรักษาผลประโยชน์และความลบัของลูกค้าด้วยความ
ซื่อสตัย์และสจุริต นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลกูค้าและก าหนด
ขัน้ตอนปฏิบตัิที่ชดัเจน เพื่อการปฏิบตัิงานท่ีรวดเร็ว ยตุิธรรม และเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้เข้าร่วมกระบวนการระงบัข้อพิพาทด้วย
วิธีอนญุาโตตลุาการท่ีจดัขึน้โดยส านกังาน ก.ล.ต.  

 
5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

แม้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึง
ความส าคญัของการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คณุคา่ และลดการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยได้มีนโยบายสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อมดงันี  ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 
2. สง่เสริมและรณรงค์ให้พนกังานร่วมกันประหยดัไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ  
3. ตระหนกัถึงการใช้น า้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีการตรวจสอบทอ่ประปา มาตรวดัน า้ อยา่งสม ่าเสมอ 
4. ลดการใช้กระดาษด้วยการสง่เอกสารและรายงานบางอยา่งให้แก่ลกูค้าผา่น E-mail แทนการสง่ไปรษณีย์ และ

จดัท าโปรแกรมใบลาออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์มใบลากระดาษ 

6) การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการดแูลชุมชน ผา่นกิจกรรมที่สอดคล้อง

กบัมาตรการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเน้นการสง่เสริมด้านการศกึษา การท านบุ ารุงศาสนา และการสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ทางสงัคม ในปี 2558 บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมหลกั ดงันี ้  

ด้านการศึกษา 
1. จัดอบรม สมัมนา และให้ความรู้แก่นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน อาทิ 

มหาวิทยาลยัรังสติ มหาวิทยาลยัเกริก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี มหาวิทยาลยัราช
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ภฎันครราชสีมา มหาวิทยาลยันเรศวร  และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงนกัศึกษาจาก
โครงการนกัลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อสงัคม (NIP) และนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาเข้าเยี่ยมชมการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ พร้อมให้ความรู้ด้านการลงทนุ 

2. เปิดโอกาสให้นิสติ นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทหลกัทรัพย์ฯ  
 
ด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบญุถวายผ้าป่าสามคัคีวดัปากเหมือง ต าบลขวัมงุ อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ 
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบญุทอดผ้าป่าสามคัคีเฉลิมพระเกียรติ วดัหนองปลงิ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยประเจา จงัหวดั

กาญจนบรีุ เพ่ือก่อสร้างวิหารทรงไทย "รวมใจภกัดิ์รักพอ่หลวง"  
3. ร่วมทอดกฐินประจ าปี 2558 ร่วมกบั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามคัคี "เพื่อสมทบทนุสร้างศาลาการเปรียญ" ทอดถวาย ณ วดัสนัติธรรมบรพต  
5. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 2558 ของส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามคัคี วดับางกระเจ็ด จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
7. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามคัคี วดัศิริพงาธรรมนิมิต กรุงเทพฯ 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 
1. สนบัสนนุโครงการ “แรลลี่ ศาลปกครองสมัพนัธ์ 2558” เพื่อน ารายได้ไปสนบัสนนุกองทนุฌาปนกิจสงเคราะห์

ศาลปกครอง 
2. สนับสนุนการจัดงาน เดินเทิดพระบารมี สยามบรมราชจักรีสิรินธร  ซึ่งเป็นการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภกัดีอีก
ทางหนึง่ 

3. ผู้บริหารและพนกังานทัว่ประเทศร่วมกบับริษัทฯ ได้บริจาคเงินในโครงการ “Nepal Earthquake Relief Fund” 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัเหตแุผ่นดินไหวประเทศเนปาล จากเหตภุยัพิบตัิแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศ
เนปาล ขนาด 7.8 แมกนิจดู ซึง่ร้ายแรงที่สดุในรอบ 81 ปีของประเทศเนปาล ในวนัท่ี 25 เมษายน 2558 โดยมี
ประชาชนชาวเนปาลไร้ที่อยู่อาศยั และต้องการความช่วยเหลอืจ านวนมาก โดยเงินบริจาคจะถกูรวบรวมแล้ว
โอนส่งไปยงักองทุนของรัฐบาลเนปาลที่ช่ือว่า  “กองทุนนายกรัฐมนตรีเพื่อการบรรเทาภยัพิบัติธรรมชาติใน
เนปาล (Prime Minister Natural Disaster Relief Fund in Nepal)” 

4. สนบัสนนุการแข่งขนั "พญามงัรายเกมส์" เพื่อสง่เสริมสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาและความสามารถของ
เยาวชนในภาคเหนือ 

5. สนบัสนุนองค์กรการกุศล “มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน” (ประเทศไทย) หรือ FEED : 
Foundation for Environmental Education for Sustainable Development (Thailand) เพื่ อส่งเสริมและ
สนบัสนนุกิจกรรมและปลกูฝังด้านอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กในประเทศไทยและกลุม่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

6. ให้ความรู้เร่ืองการลงทุนในหลักทรัพย์ และ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  (TFEX) แก่ลูกค้าของบริษัท
หลกัทรัพย์ฯ ตลอดทัง้ปี 

7. บริจาคชดุอปุกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรียนชนบท จงัหวดัพิษณโุลก 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในในแต่ละขัน้ตอนการท างาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ครบถ้วน และถกูต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบตัิงานและพฒันาระบบงานของสายตรวจสอบ
กิจการภายในและก ากับดูแลของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร และ
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายจดัการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชมุ รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมินความ
เพียงพอระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย โดยพิจารณาจากข้อมลู
และรายงานต่างๆ  รวมถึงการซกัถามจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและ
สภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคมุการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมลู และ ด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลงัจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ  มี
ระบบการควบคมุภายใน ในเร่ืองดงักลา่วอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ส าหรับผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2558 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่าบริษัทมี
ข้อบกพร่องใดๆ เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดกลไกก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจดัสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น เพื่อควบคมุการบริหารและติดตามดแูลผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมทัง้ ได้มีการก าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานของ
กลุม่ธุรกิจ เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหาย หรือความสญูเสยีที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสีย่งอยา่งสม ่าเสมอหรืออยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

สายตรวจสอบกิจการภายในและก ากับดูแลของบริษัทฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด  โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเร่ืองกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตัง้ให้ นายจักรกฤษณ์  จินตานนท์ เป็นผู้ อ านวยการสาย
ตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายจักรกฤษณ์   จินตานนท์ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ในธุรกิจหลกัทรัพย์และสถาบนั
การเงิน เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะก ากบัดแูลสายตรวจสอบกิจการภายในและก ากบัดแูลของบริษัทยอ่ยให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่
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เก่ียวข้องรวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
และก ากบัดแูลจะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนกังานในสายตรวจสอบกิจการภายใน
และก ากบัดแูลอยู ่1 ทา่น และจะเพิ่มจ านวนพนกังานในสายงานดงักลา่วตามความเหมาะสม 
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13.  รายการระหว่างกนั 

บคุคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัได้แก่บคุคลหรือบริษัทตา่ง  ๆที่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทตา่ง  ๆในกลุม่บริษัทโดยการมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั 

รายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2558 มีดังต่อไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกันตามความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2558 ปี 2557 

นายสดาวธุ เตชะอบุล คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 86,619.88 195,335.00 การเข้าท ารายการเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาตลาดซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบัที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 14,123.14 13,994.11 

นายบี เตชะอบุล คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ - 50.59 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 8,549.64 8,464.54 

นายเบน เตชะอบุล คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 163,717.40 218,066.51 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 555.68 550.60 

นางหลยุส์ ดิศกลุ ณ อยธุยา คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ - 202,961.17 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 38,267.99 37,917.71 

นายทอมม่ี เตชะอบุล คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 352,327.42 524,195.17 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 68,677.84 13,458.92 

ม.ล. ศานติดิศ ดิศกลุ เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 627.00 621.29 

พล.ต.ท.วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 347.84 344.64 

 นายคชา ช่ืนภกัดี คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 11,734.73 48,518.90 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 124.12 122.88 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกันตามความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2558 ปี 2557 

นางสาวพิมพร วาณิชเสนี คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 37,897.70 670.28 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 713.98 - 

นายครรชิต จลุจิราภรณ์ คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 9,890.92 284.87 

เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลกูค้า 1,689.35 - 

นางสาวเบ็ญจมาศ แปงค า  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ - 4,464.06 

นางสาวอ าพนัธ์ แปงค า  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ - 5,001.12 

 กองทนุรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  66,548,305.16 45,121,016.58 

 เงินลงทนุระยะยาวอื่น 328,449,380.00 407,736.07 การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 

54,922.13 

 

245,758.49 

 

การเข้าท ารายการเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น 

ไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคา
ตลาดซึง่เป็นอตัราเดียวกบัที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป  เงินฝากในนามบริษัทหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือ       

ลกูค้า 
10,185,045.33 10,076,528.63 

  คา่ธรรมเนียมและบริการ 

 

- 5,000,000.00 ค่าธรรมเนียมรับการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์เป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่ง
ประมาณตามราคาตลาด  

 บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคาร สถานที่    

 และอปุกรณ์  

 

1,238,484.72 1,238,484.72 ค่าเช่าโกดัง  เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามปกติของบริษัท
ยอ่ย ณ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ประมาณตามราคาตลาด 

 บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จ ากดั  คา่ใช้จา่ยอ่ืน 946,950.00 1,021,850.00 คา่โฆษณา เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติของบริษัทยอ่ย 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกันตามความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2558 ปี 2557 

ณ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ประมาณตามราคาตลาด 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม 

 เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 คา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนซือ้    

 ขายหน่วยลงทนุ 

 

947,563.30 426,128.22 การเข้าท ารายการเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น 

ไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคา
ตลาดซึง่เป็นอตัราเดียวกบัที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 คา่ธรรมเนียมและบริการ 

 

 

280,716.49 252,964.87 

 

ค่าธรรมเนียมรับที่ป รึกษาการลงทุน เป็น ไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่ง
ประมาณตามราคาตลาด 

 คา่ธรรมเนียมและบริการจา่ย 162,403.86 - ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามปกติของ
บริษัทฯ ณ ราคาที่ตกลงกนัซึง่ประมาณตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ทกุรายการดงักลา่วข้างต้นใช้นโยบายราคาและเง่ือนไขการก าหนดราคาระหวา่งกนัเป็นไปตามเง่ือนไข เช่น  เดียวกบัธุรกิจปกติทัว่ไป มีความ
เหมาะสมและสมเหตสุมผล รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องได้ถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 



 
 

 84 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ  ได้ก าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการ
เข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ  โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั ที่เกิดขึน้ บริษัทฯ  จะ
จัดให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว   เพื่อน าไป
ประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ     
ผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณีซึง่ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการระหว่างกนัจะไมม่ีสิทธิออก
เสยีงในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ  จะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ของสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน
รวมถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยอาจมีการเข้าท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ  เป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบตัิตาม
สญัญาที่ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทัง้ ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่งๆ  ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์  

 ทัง้นี ้ เนื่องจากมีบคุคลที่เข้าขา่ยบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึน้ ท าให้ปริมาณการเข้าท า
รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทฯ  และของบริษัทหลกัทรัพย์ฯ  อาจจะเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหวา่งกนัสว่นใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่แตกต่างจาก
เดิม ฝ่ายตรวจสอบและก ากบัดแูลจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและจดัท ารายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าวทกุๆ  ไตรมาส ส าหรับใน
กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติและรายการระหว่างกนัอื่นๆ  บริษัทฯ  จะด าเนินการตามมาตรการ
ควบคมุการท ารายการระหวา่งกนัท่ีระบไุว้ข้างต้นก่อนการเข้าท ารายการ 
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ส่วนที่ 3 
 
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

งบการเงนิ 
13.1 ผู้สอบบัญชี 

ปี 2558 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท  ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุ     
ไชยยศ  สอบบญัชี จํากดั 

13.2  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี 2558  ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมี่เง่ือนไข 
ปี 2557   ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมี่เง่ือนไขแตมี่วรรคเน้น 

13.3   ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี 
13.3.1  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
 13.3.1.1  คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับอนมุติัตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 แต่งตัง้
ผู้ สอบบัญ ชีจากบริษัท  ดีลอยท์  ทู้ ช  โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญ ชี  จํากัด  เป็น         
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสําหรับปี 2558 
เป็นเงินจํานวน 1.00 ล้านบาท 

 

 13.3.1.2  คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
ปี 2558 บริษัทย่อยได้รับอนุมัติตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 2558 
เป็นเงินจํานวน 2.50 ล้านบาท 

 
13.3.2  คา่บริการอ่ืน (Non Audit Fee) 

  - ไมมี่ - 
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13.4   งบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ   

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์หมนุเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,471,718,445    21.24  1,144,638,316      19.88  1,073,087,608    22.60  

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 69,310,000      1.00  269,310,000       4.68     569,310,000    11.99  

เงินลงทนุชัว่คราว 1,129,749,939    16.30  689,202,903      11.97       77,568,664      1.63  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 77,804,084      1.12  28,793,562      0.50  - - 

ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี 46,596,468      0.67  32,189,616      0.56      442,940,349      9.33  

ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญา 
    ซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ 

 
1,241,190,339  

   
 17.91  

 
2,304,223,685  

 
   40.02  

   
1,531,023,127  

   
32.24  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน       2,501,691      0.04  1,314,451      0.02       25,436,519      0.54  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 4,038,870,966    58.29  4,469,672,533      77.64  3,719,366,267     78.33  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,105,960,716    30.39  546,612,943       9.49      340,153,559      7.16  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 336,764,738      4.86  286,393,749       4.97      159,881,096      3.37  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 140,230,038     2.02  152,381,479      2.65      186,622,547      3.93  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 102,408,524      1.48  98,225,958       1.71       96,575,450      2.03  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 106,711,815      1.54  107,331,535       1.86      143,055,030      3.01  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 97,934,651      1.41  96,547,205       1.68      102,451,403      2.16  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 2,890,010,482     41.71  1,287,492,869     22.36  1,028,739,085    21.67  

รวมสินทรัพย์ 6,928,881,448   100.00  5,757,165,402    100.00  4,748,105,352   100.00  
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หน่วย : บาท 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

 2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง)  

ร้อยละ 

หนีส้ินหมนุเวียน             

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 124,880,505  1.80 187,513,862  3.26 167,113,701  3.52  

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี 235,432,799  3.40 187,679,778  3.26     25,096,463  0.53  

เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์ 674,374,173  9.73 1,846,213,834  32.07 1,129,757,142  23.79  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง 
    กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

   
    -   

   
    -   

 
3,110,971  

 
0.05 

 
        317,741  

 
0.01  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,034,687,477  14.93 2,224,518,445  38.64  1,322,285,047  27.85  

หนีส้ินไม่หมนุเวียน             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 49,214,920  0.71 44,045,050  0.77      43,651,227  0.92  

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,655,447  0.04            -   -       1,455,682  0.03  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,900,668  0.04 1,108,466  0.02       3,110,971  0.07  

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 54,771,035  0.79 45,153,516  0.78 48,217,880  1.02  

รวมหนีส้นิ 1,089,458,512  15.72 2,269,671,961  39.42  1,370,502,927  28.86  
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หน่วย : บาท 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)  

งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

ทนุจดทะเบียน              

หุ้นสามญั 7,015,571,370 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

 
7,015,571,370  

 
101.25 

        

หุ้นสามญั 4,053,001,312 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

    
 

4,053,001,312  
 

70.40 
    

หุ้นสามญั 3,189,785,935 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

        
 

3,189,785,935  
 

67.18  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว              

หุ้นสามญั 4,336,768,278 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท ชําระครบแล้ว 

 
4,336,768,278  

 
62.59 

        

หุ้นสามญั 2,566,229,121 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท ชําระครบแล้ว 

    
 

2,566,229,121  
 

44.57 
    

หุ้นสามญั 2,589,743,484 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท ชําระครบแล้ว 

        
 

2,589,743,484  
 

54.54  

หุ้นสามญัท่ีถือโดยบริษัทย่อย (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0002)     

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 668,977,138  9.65 137,815,390  2.39 139,078,735  2.93  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (1,703,300) (0.02) (5,123,692) (0.09) (8,940,060) (0.19) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม             

จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 117,530,063  1.70 74,723,105  1.30 55,574,679  1.17  

ยงัไม่ได้จดัสรร 697,317,879  10.06 681,991,796  11.85 602,145,587  12.68  

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 5,818,880,208  83.98 3,455,625,870  60.02  3,377,602,425  71.14  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 20,542,728  0.30 31,867,571  0.55              -    -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,839,422,936  84.28 3,487,493,441  60.58  3,377,602,425  71.14  

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,928,881,448  100.00 5,757,165,402  100.00 4,748,105,352  100.00  

หมายเหต:ุ  เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558”  
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งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

ร้อยละ 

รายได้       

คา่นายหน้า 867,145,686  74.27  1,024,704,552  66.54  1,695,680,086  85.54  

คา่ธรรมเนียมและบริการ 60,636,783  5.19  61,716,999  4.01  39,588,808  2.00  

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 110,743,287  9.49  99,042,759  6.43  66,150,446  3.34  

กําไร (ขาดทนุ) จากตราสารอนพุนัธ์ 3,519,839  0.30  3,162,726        0.21  19,723,499  0.99  

ดอกเบีย้และเงินปันผล 63,166,408  5.41  68,289,746  4.43  90,959,489  4.59  

ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 46,334,794  3.97  45,069,986        2.93  56,604,590  2.86  

รายได้อ่ืน 15,943,893  1.37  237,975,720  15.45  13,707,904  0.69  

รวมรายได้ 1,167,490,690  100.00  1,539,962,488  100.00  1,982,414,822  100.00  

ค่าใช้จ่าย             

ต้นทนุทางการเงิน 19,650,346  1.68  21,075,886  1.37  53,583,831  2.70  

คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 101,779,176  8.72  105,938,478  6.88  156,610,947  7.90  

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 653,441,592  55.97  690,539,327  44.84  1,072,167,248  54.08  

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์ 150,957,967  12.93  170,044,015  11.04  194,926,006  9.83  

คา่ตอบแทนกรรมการ  15,785,000  1.35  11,365,000  0.74  11,145,000  0.56  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 130,905,565  11.21  134,742,468  8.75  144,756,121  7.30  

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั)  (3,501,740)  (0.30) 2,874,350        0.19  15,931,601  0.80  

รวมค่าใช้จ่าย 1,069,017,906  91.57  1,136,579,524  73.81  1,649,120,754  83.19  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 18,386,210  1.57  60,406,932        3.92  86,424,302  4.36  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 116,858,994  10.01  463,789,896     30.12  419,718,370  21.17  

ภาษีเงินได้  (56,140,381)  (4.81)  (79,739,855)  (5.18)  (74,904,818)  (3.78) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 60,718,613  5.20  384,050,041  24.94  344,813,552  17.39  

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสทุธิจากภาษี 517,242  0.04  10,670,254        0.69  (12,652,551) (0.64)  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 61,235,855  5.25  394,720,295  25.63  332,161,001  16.76  
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งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

ร้อยละ 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี       

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 60,188,160  5.16  380,553,270  24.71  344,813,552  17.39  

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 530,453  0.05  3,496,771        0.23                 -           -   

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 60,718,613  5.20  384,050,041  24.94  344,813,552  17.39  

         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม 
    สาํหรับปี 

       

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 60,753,173  5.23  391,126,599  25.40  332,161,001  16.76  

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 482,682  0.04  3,593,696        0.23                 -           -   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 61,235,855 5.25  394,720,295 25.63  332,161,001  16.76  

       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ 
    บริษัทใหญ่ 

            

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.0166    0.1470    0.1380    

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 0.0166    0.1470    0.1380    
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งบกระแสเงนิสด 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 

2556 
(งบการเงินของ CGS 

ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้      116,858,994       463,789,896        419,718,370  
ปรับปรุงด้วย       

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย       49,816,133        57,729,302         64,047,127  
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั)        (3,501,740)        2,874,350         15,931,601  
(กําไร) ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือค้า       16,922,281       (10,542,265)            (78,923) 
ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าหนีส้ินตราสารอนพุนัธ์            70,781                 25             85,797  
กําไรจากการขายเงินลงทนุเพ่ือค้า      (118,738,621)      (75,206,834)       (66,072,048) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย        (5,836,517)      (13,293,660)               525  
โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -    (205,589,985) - 
กําไรจากการขายและตดัจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์  
   และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

   
     (504,922) 

   
    (3,220,940) 

   
 3,032,653  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย       (18,386,210)      (60,406,932)       (86,424,302) 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน       14,318,300         9,977,897        12,465,402  
ต้นทนุทางการเงิน       19,650,346        21,075,886         53,583,831  
รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล     (109,501,203)     (113,359,731)      (147,564,079) 
เงินสดรับจากดอกเบีย้       91,489,991        99,583,043       135,939,639  
เงินสดจ่ายดอกเบีย้      (16,004,237)      (21,075,886)       (53,310,198) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้      (94,924,228)        (4,463,410)       (89,950,487) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
    และหนีส้ินดําเนินงาน 

  
(58,270,852) 

  
    147,870,756  

   
   261,404,908  

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง       
เงินฝากในสถาบนัการเงิน     200,000,000      300,000,000      (462,929,545) 
ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ่ื้น      (76,712,568)           -              -   
ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี      (14,406,852)      410,750,733       (190,473,432) 
ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า    1,112,869,881      (776,074,908)    1,208,591,250  
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุเพ่ือค้า  87,971,989,015) (83,256,941,378) (64,394,949,930) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเพ่ือค้า   88,324,768,723   82,654,660,573    64,474,955,300  
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในตราสารหนี ้   (1,558,214,116) -      (150,965,817) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารหนี ้    1,362,253,384       80,000,000        80,000,000  
สินทรัพย์อ่ืน        (4,033,428)       (1,965,457)        99,442,117  

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)       
เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น       (34,167,195) -     (161,426,020) 
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หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 

2556 
(งบการเงินของ CGS 

ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี       47,753,021       162,583,315       (494,929,374) 
เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์  (1,171,839,661)     716,513,965  - 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ -           (57,298) - 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน        (9,148,430)        (4,171,639)        (5,264,630) 
หนีส้ินอ่ืน        1,859,048       (12,686,128)      (104,562,933) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน      150,721,940       420,482,534        158,891,894  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ       

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย   (1,724,306,225)     (207,737,627)      (140,707,432) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย    1,200,268,749        80,423,862               1,018  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม    (1,603,425,467) - - 

เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทนุในบริษัทร่วม       50,835,950        74,758,750        50,835,950  

เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์        5,470,753        10,399,375            249,464  

เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน      (44,029,912)       (38,727,937)       (60,307,202) 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน         3,140,318        17,262,878          2,227,523  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (2,112,045,834)      (63,620,699)  (147,700,679) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสดรับจากตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมอ่ืน - -      364,550,018  

เงินสดจ่ายชําระตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมอ่ืน - -     (715,000,000) 
เงินสดจ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน        (2,212,340)          (481,848)        (2,180,166) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ    2,301,700,904  - - 
เงินปันผลจ่าย        (4,621,780)     (284,829,429)       (28,745,686) 
เงินสดจ่ายชําระคา่หุ้นของบริษัทย่อยให้สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ        (6,462,761)              150  - 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน    2,288,404,023      (285,311,127)  (381,375,834) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ      327,080,129        71,550,708       (370,184,619) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม    1,144,638,316     1,073,087,608      1,443,205,116  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,471,718,445     1,144,638,316     1,073,020,497  
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13.5  อัตราส่วนทางการเงนิ 

 
ปี 2558 ปี 2557 

ปี  2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร        

อตัรากําไรขัน้ต้น % 89.46  90.24  89.32  

อตัรากําไรสทุธิ % 5.12  24.00  16.67  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 1.30  11.19  10.69  

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ % 11.68  15.55  23.73  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.96  7.31  6.75  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 0.19           0.30  0.41  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโนยบายทางการเงนิ        

อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่เงินกู้  เท่า * * * 

อตัราสว่นสินทรัพย์ก่อรายได้ตอ่เงินกู้  เท่า * * * 

อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่สินทรัพย์รวม % 42.11  39.95  37.70  

อตัราสว่นสินทรัพย์ก่อรายได้ตอ่สินทรัพย์รวม % 78.41  75.66  67.55  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.19           0.65  0.41  

อตัราการจ่ายเงินปันผล %                   -              -    82.62 

อัตราส่วนอ่ืน        

อตัราสว่นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตอ่สินทรัพย์ เท่า 55.41  25.98  17.34  

เงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิของบริษัทย่อย เท่า 216.39  88.00  242.05  

ข้อมูลต่อหุ้น        

กําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท 0.0166 0.1470 0.1380 

เงินปันผลตอ่หุ้น บาท                   -              -    0.11 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น บาท 1.35         1.36  1.30  

อัตราการเจริญเตบิโต        

สินทรัพย์รวม % 20.35  21.25   (13.11) 

หนีส้ินรวม %  (52.00) 65.61   (42.66) 

รายได้ธรุกิจหลกัทรัพย์ %  (11.55)  (33.87) 27.06 

คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน %  (5.52)  (29.26) 19.92 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ %  (84.19) 11.38  32.42 
   * ไม่สามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีเงินกู้ ยืม 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทมหาชนจํากดัตามกฎหมายไทยเม่ือ
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทหลักทรัพย์คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) (“หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป” หรือ “บริษัทย่อย”) เพ่ือประกอบธุรกิจด้านลงทนุและถือหุ้นของหลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป โดย
บริษัทได้ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป ในอตัราแลกหลกัทรัพย์ 1 หุ้นสามญัของหลกัทรัพย์ คนัทร่ี 
กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้ นสามัญของ  บริษัทฯ ได้สําเร็จเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 มีผลทําให้บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เน่ืองจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครัง้นี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั (business combination under common control) บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของหลกัทรัพย์ 
คนัทร่ี กรุ๊ป และแสดงรายการในสว่นของผู้ ถือหุ้นเสมือนวา่ได้มีการรวมกิจการมาตัง้แตต้่นปี 2557 

14.1  ภาพรวมสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สภาวะตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2558 ท่ีผ่านมามีความผนัผวนค่อนข้างมาก โดยมีมลูค่าการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์เฉล่ียอยู่ท่ี 44,302.35 ล้านบาทตอ่วนั ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2557 ซึง่มีมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉล่ียอยูท่ี่ 45,466.49  
ล้านบาทต่อวนั ในขณะท่ีปริมาณการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) เฉล่ียสงูถึง 199,748.56 สญัญาต่อวนั 
เพิ่มขึน้ 35.86% จากปีก่อนปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options  

ณ  สิ น้ ปี  2558 ดัช นี  SET ปิ ด ท่ี
ระดับ 1,288.02 จุด ลดลงร้อยละ
14.00 จากสิน้ปี 2557 ดัชนี SET
ปิดท่ีระดับ  1,497.67 โดยมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปี
2558 มี จํ าน วน  12,282,754.70
ล้านบาท  ปรับตัวลดลงร้อยละ
11.36 จากปี  2557 ซึ่ งมี จํานวน
13,856,283.31 ล้านบาท  บริษัท
ย่อย มีส่วนแบ่งทางการตลาดในปี
2558 เท่ากับร้อยละ 2.76 ลดลง
จาก ปี ก่ อนซึ่ ง มี ส่ วน แบ่ งท าง
การตลาดเท่ากบัร้อยละ 3.11 
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14.2     การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
แหลง่ท่ีมาของรายได้หลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและ

บริการ กําไรจากเงินลงทุนกําไรจากตราสารอนุพันธ์ ดอกเบีย้และเงินปันผล และดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้
หลกัทรัพย์ โดยสดัสว่นของรายได้หลกัแตล่ะประเภท รวมถงึการเติบโตแสดงได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

  
รายได้ 

2558 
 

2557 
 

2556 
(งบการเงินของ CGS ก่อน

การปรับโครงสร้าง) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คา่นายหน้า             
    - ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 837.55  71.74  985.50    64.00  1,617.00   81.57  
    - ค่านายหน้าจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 29.60  2.54  39.20  2.55  78.67  3.97 
คา่ธรรมเนียมและบริการ 60.64  5.19  61.72  4.01  39.59  2.00  
กําไรจากเงินลงทนุ 110.74  9.49  99.04  6.43  66.15  3.34  
กําไรจากตราสารอนพุนัธ์ 3.52  0.30  3.16  0.21  19.72  0.99  
ดอกเบีย้และเงินปันผล 63.17  5.41  68.29  4.43  90.96  4.59  
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 46.33  3.97  45.07  2.93  56.61  2.86  
รายได้อ่ืน 15.94  1.36  237.98  15.44  13.71  0.68  
รวมรายได้ 1,167.49 100.00 1,539.96 100.00 1,982.41 100.00 

 
สําหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,167.49 ล้านบาท ลดลง 372.47 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.19 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้
ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากว่า 157.55 ล้านบาท ในปี 2558 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของมลูค่า
การซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัโดยรวมของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จาก 45,466.49 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจํานวน 44,302.35 
ล้านบาท ในปี 2558 รวมทัง้ การลดลงของรายได้อ่ืน ซึง่บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการโอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
เงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 205.59 ล้านบาท  

สําหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,539.96 ล้านบาท ลดลง 442.45 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 22.31 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ากวา่ 670.97 ล้านบาท ในปี 2557 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของมลูค่าการซือ้
ขายเฉล่ียต่อวนัโดยรวมของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จาก 50,329.27 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจํานวน 45,466.49 ล้าน
บาท ในปี 2557 ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีจากรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้จากรายการโอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมจํานวน 205.59 ล้านบาท ในปี 2557 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิจํานวน 60.72 ล้านบาท ลดลง 
323.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.18 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
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งบกาํไรขาดทุนรวม 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรียบเทียบ 2557                                                                                                                  

หน่วย: ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงานรวม 2558 2557 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

รายได้         
   -  คา่นายหน้า 867.15  1,024.70  (157.55) (15.38) 
   -  คา่ธรรมเนียมและบริการ 60.64  61.72  (1.08) (1.75) 
   -  กําไรจากเงินลงทนุและตราสารอนพุนัธ์ 114.26  102.20  12.06  11.80  
   -  ดอกเบีย้และเงินปันผล 63.17  68.29  (5.12) (7.50) 
   -  ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 46.33  45.07  1.26 2.79 
   -  รายได้อ่ืน 15.94 237.98 (220.04) (92.46) 
รวมรายได้ 1,167.49  1,539.96  (372.47) (24.19) 
หกั รวมคา่ใช้จ่าย 1,069.02  1,136.58  (67.56) (5.94) 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 18.39  60.41  (42.02) (69.56) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 116.86  463.79  (346.93) (74.80) 
หกั ภาษีเงินได้ (56.14) (79.74) 23.60  (29.60) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 60.72  384.05  (323.33) (84.18) 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิจํานวน  60.72 ล้านบาท  ลดลง 323.33 ล้านบาท  หรือร้อยละ 84.18 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจาก 

รายได้ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,167.49 ล้านบาท ลดลง 372.47 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 24.19 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมปีก่อนจํานวน 1,539.96 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- รายได้ค่านายหน้าจํานวน 867.15 ล้านบาท ลดลง 157.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.38 สาเหตหุลกัมาจาก
ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉล่ียตอ่วนัของบริษัทยอ่ยลดลง 

- กําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์จํานวน 114.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 
11.80 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรจากการขายเงินลงทนุเพ่ือค้า เพิ่มขึน้ 43.76 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั 
บริษัทฯ มีผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือค้าเพิ่มขึน้ 27.46 ล้านบาท 

- รายได้อ่ืนๆ จํานวน 15.94 ล้านบาท ลดลง 220.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.46 เน่ืองจากในปี 2557 บริษัท
โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นรายได้จํานวน 205.59 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย  
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 1,069.02 ล้านบาท ลดลง 67.56 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.94 เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายรวมปีก่อนจํานวน 1,136.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานจํานวน 653.44 ล้านบาท ลดลง 37.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.37 โดยลดลง
จากค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีการตลาด ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารทีมค้าหลกัทรัพย์/ สํานกังานสาขา 
ซึง่สอดคล้องกบัการลดลงของรายได้คา่นายหน้าในปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
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- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์จํานวน 150.96 ลดลง 19.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.22 
เน่ืองจากจํานวนของสํานกังานสาขาของบริษัทยอ่ยลดลง 

- โอนกลบัหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 3.50 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากหลกัประกนัของลกูหนีร้ายเดิม
มีมลูคา่เพิ่มขึน้ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 18.39 
ล้านบาท ลดลง 42.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.56 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของกําไร
ของบริษัทร่วม 

 
กาํไรสุทธิ  
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิรวมจํานวน 60.72 ล้านบาท (คิดเป็นกําไรต่อหุ้น
เท่ากับ 0.0166 บาท) ลดลง 323.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.19 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีมีกําไรสทุธิจํานวน 384.05 
ล้านบาท (คิดเป็นกําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.1470 บาท)  

 

 2558 2557 

2556 
(งบการเงินของ 

CGS ก่อนการปรับ
โครงสร้าง) 

อัตราการเจริญเตบิโต     
รายได้ธรุกิจหลกัทรัพย์ ร้อยละ (11.55) (33.87)  27.06 

คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน ร้อยละ  (5.52) (29.26)  19.92 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ร้อยละ (84.19) 11.38 32.42 

ความสามารถในการทาํกาํไร     

กําไรขัน้ต้น ร้อยละ 89.46  90.24  89.32  

กําไรสทุธิ ร้อยละ 5.12  24.00  16.67  

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 1.30  11.19  10.69  

 
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 89.46 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 5.12 และอัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นร้อยละ 1.30 โดยอัตราส่วนดังกล่าวท่ีลดลงจากปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่า
นายหน้าและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซือ้ขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของบริษัทย่อยท่ีลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกบัสภาวะตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2558 ท่ีลดลง 

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 90.24 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 24.00 และอัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 11.19 โดยอตัราส่วนดงักล่าวท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2556 มีสาเหตหุลกัจากการลดลงของค่าใช้จ่าย
ทางตรงโดยเฉพาะต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายดําเนินงานท่ีลดลงจากปี 2556 เป็นเงินจํานวนรวม 67.56 ล้านบาท  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จํานวน 6,928.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,171.71 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 20.35 เม่ือเปรียบเทียบกบัสนิทรัพย์รวมปีก่อนจํานวน 5,757.17 ล้านบาท 

   
หน่วย: ล้านบาท 

 สินทรัพย์ที่สาํคัญ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,541.03     22.24    1,413.95  24.56  

เงินลงทนุชัว่คราวและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน   1,466.51  21.17        975.60 16.95  

ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี 46.60 0.67 32.19 0.56 

ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสทุธิ   1,241.19 17.91    2,304.22 40.02  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม   2,105.96 30.39        546.61 9.49  

สินทรัพย์รวม 6,928.88    100.00  5,757.17    100.00  

 
การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 

1,541.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 127.08 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.99 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากในสถาบนัการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ในรูปเงิน
สด เงินฝากระยะสัน้ และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสัน้ เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการนํามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนสําหรับการดําเนินงานประจําวนั  

2. เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 1,466.51 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 490.91 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.32 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

หน่วย : ล้านบาท 
 2558 2557 
เงนิลงทนุช่ัวคราว   
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 109.15 6.05 
ตราสารหนี ้ 344.98 683.15 
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด 178.09 - 
เงินลงทนุเผ่ือขาย 497.53 - 
เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน   
เงินลงทนุเผ่ือขาย 315.94 265.50 
เงินลงทนุทัว่ไป 20.82 20,90 
รวม 1,466.51 975.60 

 

เงินลงทุนส่วนใหญ่ เป็นหลักทรัพย์  จด
ทะเบียน ตราสารหนีแ้ละหน่วยลงทุนท่ีอยู่
ในความต้องการของตลาด  
บ ริ ษั ท ฯ  แล ะบ ริ ษั ท ย่ อ ย ได้ จั ด ใ ห้ มี
คณะกรรมการการลงทนุดแูลการลงทนุใน
หลักทรัพย์ เพ่ือบัญชีบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย  ซึ่ ง ทํ าห น้าท่ี ในการกําหนดแนว
ทางการลงทุนอย่างรอบคอบ  พร้อมทัง้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรู้ค่าเผ่ือการ
ป รับมูลค่ าและค่ า เผ่ื อการด้อยค่ าไว้
ครบถ้วนตามมาตรฐานบญัชี และประกาศ
ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

3. ลกูหนีสํ้านักหกับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 46.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.41 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 44.77 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีเป็นยอดมลูค่าขายสทุธิของลกูค้าและ
บญัชีบริษัทยอ่ยในระยะเวลา 3 วนัทําการสดุท้ายของปี 
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4. ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 1,241.19 
ล้านบาท ลดลง 1,063.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.13 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงจากลูกหนีซื้อ้หลักทรัพย์ด้วยเงินสดจํานวน 915.03 ล้านบาท และจากลูกหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้
หลกัทรัพย์จํานวน 146.87 ล้านบาท โดยลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิเป็นยอด
มลูคา่ซือ้สทุธิของลกูค้าในระยะเวลา 3 วนัทําการสดุท้ายของปี 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 

สําหรับนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทย่อยมีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดย
การประเมินฐานะลกูหนีแ้ต่ละราย ซึ่งการประเมินนีร้วมถึงการพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชําระและ
มูลค่าของหลักประกันท่ีใช้คํา้ประกัน บริษัทย่อยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเม่ือหนีน้ัน้มีหลักประกันไม่
เพียงพอ หรือมีโอกาสท่ีลกูหนีจ้ะชําระเงินต้นและดอกเบีย้คืนไม่ครบจํานวน ทัง้นี ้ยงัได้ปฏิบติัการจดัชัน้หนี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สงิหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2544  
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้บนัทึกตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับมลูหนีท่ี้จดัชัน้
สงสยัจะสญูทัง้จํานวนแล้วจํานวน 352.32 ล้านบาท และ 355.83 ล้านบาทตามลําดบั 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 2,105.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,559.35 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 285.28 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ
ลงทุนเพิ่มในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และ บริษัทคันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 749.80 ล้านบาท และ 823.20 ล้านบาทตามลําดบั 

หนีส้ิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้จํานวน 1,089.46 ล้านบาท ลดลง 1,180.21 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 52.00 เม่ือเปรียบเทียบกบัหนีส้นิรวมปีก่อนจํานวน 2,269.67 ล้านบาท  

 
หนีส้ินที่สาํคัญ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     124.88 11.46      187.51 8.26 

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี     235.43  21.61      187.68  8.27 

เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์     674.37  61.90   1,846.21 81.34 

หนีส้ินรวม 1,089.46 100.00 2,269.67  100.00 

 
การเปล่ียนแปลงของหนีส้นิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้
1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 124.88 ล้านบาท ลดลง 62.63 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 33.40 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้แก่ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีการตลาด/ สว่นแบ่งกําไรจากการบริหารทีมค้า
หลกัทรัพย์และสํานกังานสาขาค้างจ่าย 
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2. เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 235.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47.75 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.44 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเจ้าหนีสํ้านักหักบัญชีเป็นยอดมลูค่าซือ้สุทธิของลกูค้าและ
บญัชีบริษัทยอ่ยในระยะเวลา 3 วนัทําการสดุท้ายของปี 

3. เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 674.37 ล้านบาท ลดลง 1,171.84 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 63.47 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยเจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธิ
เป็นยอดมลูคา่ขายสทุธิของลกูค้าในระยะเวลา 3 วนัทําการสดุท้ายของปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 5,839.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,351.93 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 67.44 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,487.49 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
 ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทใหญ่ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อาํนาจควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558      3,455.62 31.87 3,487.49 

ออกหุ้นสามญั 2,301.70 - 2,301.70 

เปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจากการซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทย่อยเพ่ิม 

 
0.87 

 
(7.26) 

 
(7.26) 

เงินปันผลจ่าย - (4.62) (4.62) 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 60.69  0.55 61.24 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 5,818.88 20.54 5,839.42 

 
สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทนุในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มาจากเงินทนุของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย นอกจากนี  ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
หมนุเวียนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

สําหรับอตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิของบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีสดัสว่นร้อยละ 216.39 
ซึ่งยังคงถือว่ามีอัตราส่วนอยู่ในระดับท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราขัน้ต่ําท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัท
หลกัทรัพย์ต้องดํารงไว้ท่ีร้อยละ 7 

 
การดาํรงอัตราส่วนเงนิกองทนุสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 2558 2557 2556 

- เงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ (ล้านบาท) 2,125.68 1,918.86 2,970.28 
- หนีส้ินทัว่ไปและทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกนั (ล้านบาท) 982.33 2,180.57 1,227.14 
- อตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ (NCR)  216.39% 88.00% 242.05% 
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สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 150.72 ล้านบาท เน่ืองจากได้รับเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,374.54 ล้านบาท ซึง่มากกว่าเงินสดใช้ไป
ในการดําเนินงานจํานวน 1,165.54 ล้านบาท สินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานท่ีก่อให้เกิดสดเงิน ได้แก่ เงินฝากในสถาบนั
การเงิน ลกูหนี/้ เจ้าหนีก้ารค้า บญัชีลกูหนี/้เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชี ลกูหนี/้เจ้าหนีห้ลกัทรัพย์ และเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือ
ค้า 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 
2,112.05 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มจํานวน 1,603.43 ล้านบาท และมีเงินสด
จ่ายซือ้สทุธิจากเงินลุงทุนจํานวน 524.04 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดจ่ายสทุธิจากซือ้ อาคาร 
อปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตนัตนจํานวน 40.89 ล้านบาท  ในขณะเดียวกนับริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดรับเงินปันผลจาก
บริษัทร่วมจํานวน 50.84 ล้านบาท 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 2,288.40 ล้านบาท โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทนุ 2,301.70 ล้านบาทในระหวา่งปี 2558 

กลา่วโดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทาง
การเงินสูง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สูงถึงร้อยละ 216.39 ซึ่งเป็น
อัตราท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดํารงไว้ท่ีร้อยละ 7 
นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยยงัมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสงูถึง 1,471.72 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 21.24 ของสินทรัพย์รวม) มีอตัราส่วนสินทรัพย์คล่องตวัต่อสินทรัพย์รวมท่ีร้อยละ 42.11 มีอตัราส่วน
สินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวมท่ีร้อยละ 78.41 มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ี 0.19 เท่า สําหรับส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวน 5,839.42 ล้านบาท และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรจํานวน 
697.32 ล้านบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงจากท่ีร้อยละ 11.19 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 1.30 ในปี 2558 
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 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ  ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั 
บริษัทฯ  ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควร
ต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้บริษัทฯ  ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่ง       
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ  ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ 
นาง ธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์ ก ากับไว้ บริษัทฯ  จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดงักลา่วข้างต้น 

 
 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

 
1. 

 
นายทอมมี่  เตชะอบุล 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

 
2. 

 
นายสรุพล  ขวญัใจธญัญา 

 
รองประธานกรรมการบริหาร 

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

    
 

 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
 
ผู้ รับมอบอ านาจ 

 
นาง ธนิกา ผดงุพฒันพงษ์  
 

 
เลขานกุารบริษัท 

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

 
 



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชื่อ - สกุล / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ถอืหุ้นใน ทางครอบครัว ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล 63 - บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (บริหารธุรกิจ) 13.94 บิดาของ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง

ประธานกรรมการบริหาร  (แตง่ตัง้เมื่อ 15/05/57)   มหาวิทยาลยัเคนชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา นายทอมมี่ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดสัทรี ทรัพยากร

- ประกาศนียบตัรด้านการค้า โรงเรียนเดวิส  เตชะอบุล 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

  ไบรตนั สหราชอาณาจกัร 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี ธุรกิจการเงิน

- ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 2553 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  มหาวิทยาลยัรามคําแหง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 แห่ง

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสมัพนัธ์ระหว่างประเทศจีนกบั

  กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  นานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)

  หลกัสตูร  DAP Program 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ซินเสียนเยอะเป้า

- การอบรมในปี 2558  (ไม่มี) 2553 - ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมการค้าและอตุสาหกรรมไทย

2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. แกรนด์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเด้นซ์

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โพรฟิท เวนเจอร์ส

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บ้านไร่เตชะอบุล

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คนัทรี่ กรุ๊ป

2547 – 2556 กรรมการ บจ. แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป

(2) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 64 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) สาขาวิชา - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง

- รองประธานกรรมการ  (แตง่ตัง้เมื่อ 15/05/57)   การเงิน มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศ  2557 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา   สหรัฐอเมริกา โดยทนุของมหาวิทยาลยั และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ

  ค่าตอบแทน  (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรม บริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทนุ

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   อตุสาหการ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศ 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะ บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี ธุรกิจการเงิน

  (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57)   สหรัฐอเมริกา โดยทนุของมหาวิทยาลยั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- กรรมการการลงทุน (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า และกรรมการด้านการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

  มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 2546 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคนู เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) สินค้าอตุสาหกรรม

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชื่อ - สกุล / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ถอืหุ้นใน ทางครอบครัว ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

- ประกาศนียบตัรด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาลยั 2547 - 2553 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปริญสิริ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  เซนทราเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 2553 - 2555 กรรมการ ประธานอนกุรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

  กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  บริหารความเสี่ยง และอนกุรรมการวินยั

  หลกัสตูร  DAP Program   2553 - 2555 กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

  หลกัสตูร  DCP Program 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

  หลกัสตูร  Role of the Chairman Program

  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยา

  การตลาดทนุรุ่นที่ 11

  Securitization โดย Fannie Mae of USA

  Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง)

- การอบรมในปี 2558

 Corporate Governance for Capital Market 

 Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2558

(3) นายทอมมี่ เตชะอุบล 32 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) 4.97 เป็นบุตรของ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

- กรรมการ  (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ นายสดาวธุ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดสัทรี ทรัพยากร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เตชะอบุล 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- กรรมการการลงทุน (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยันิวเซาธ์เวลส์ กรรมการการลงทนุ

  ประเทศออสเตรเลีย 2557 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี ธุรกิจการเงิน

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) 2553 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ

  มหาวิทยาลยันิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

- หลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารธุรกิจ 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

  อสงัหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซินเสียนเยอะเป้า

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

  กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program 

- การอบรมในปี 2558  (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชื่อ - สกุล / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ถอืหุ้นใน ทางครอบครัว ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

(4) นายสมคาด สืบตระกูล 63 -  พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (MPA) - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

- กรรมการ  (แตง่ตัง้เมื่อ 15/05/57)    สาขารัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    และการวางแผน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57)    ศาสตร์ (NIDA) และประธานกรรมการการลงทนุ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) -  นิติศาสตรบณัฑิต  (น.บ.) มหาวิทยาลยั 2556 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. อตุสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ เทคโนโลยี

- ประธานกรรมการการลงทุน (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57)    รามคําแหง 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ ประเทศไทย เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการเมือง 2545 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี ้ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  การปกครองในระบบประชาธิปไตย สําหรับ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

  นกับริหารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการการลงทนุ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

  รุ่นที่ 10 (ปปร. 10)

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรนกับริหาร 

  การยตุิธรรมการปกครองระดบัสงู วิทยาลยั

  การยตุิธรรมการปกครอง ศาลปกครอง

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรนกับริหารการ

  บริหารเมืองระดบัสงู สถาบนัเพื่อการพฒันา

  เมืองกรุงเทพมหานคร

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

  กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program

  หลกัสตูร  DCP Program

- การอบรมในปี 2558  (ไม่มี)

(5) นายเดช นําศิริกุล 80 - มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนอสัสมัชญั - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   บางรัก 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการด้านการกํากบั บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- กรรมการด้านการกาํกบัดแูลกจิการที่ดี - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั ดแูลกิจการที่ดี

  (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57)   กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

  หลกัสตูร  DAP Program 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูนี่ยนพทัยาพร็อพเพอร์ตี ้ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

- การอบรมในปี 2558  (ไม่มี) 2549 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

และรองประธานกรรมการ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชื่อ - สกุล / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ถอืหุ้นใน ทางครอบครัว ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูนียนเพาเวอร์พรอพเพอร์ตี ้ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(6) พลตาํรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภกัดี 57 - พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตสถาบนั - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- กรรมการตรวจสอบ (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต ประธานกรรมการด้านการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการด้านการกาํกบัดแูลกจิการที่ดี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ฟสูินอตุสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 2556 - ปัจจบุนั รองผู้บญัชาการ ผู้บงัคบับญัชาตํารวจภธูรภาค 4 สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

  กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

  หลกัสตูร DAP Program 2555 – 2556 รองผู้บญัชาการ สํานกังานคณะกรรมการ

  หลกัสตูร DCP Program ข้าราชการตํารวจ

  Audit Committee Program 2554 – 2556 ที่ปรึกษากฎหมาย และการบริหาร บมจ. ปอแก้ว วิศวกรรม

  Financial Statements for Directors 2554 – 2556 กรรมการ บมจ. ไทยฮัว้ยางพารา

  Role of the Compensation Committee 2554 – 2555 รองผู้บญัชาการ ผู้บงัคบับญัชาตํารวจภธูรภาค 8 สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

- การอบรมในปี 2558 2553 – 2554 รองผู้บญัชาการ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

 Corporate Governance for Capital Market และผู้บงัคบับญัชาตํารวจภธูรภาค 1

 Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2558 2552 – 2553 รองผู้บญัชาการ สํานกังบประมาณและการเงิน สํานกังานตํารวจแห่งชาติ

(7) นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 76 - พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนั - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนด์คาแนล แลนด์ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57)   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 12 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2542 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชยั กรุ๊ป อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ธรรมศาสตร์ เพื่อสงัคม รุ่นที่ 2 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

- ประกาศนียบตัรผู้บริหาร ระดบัสงู ด้าน 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

  การบริหารพฒันาเมือง รุ่นที่ 3

- ประกาศนียบตัร Asian Disaster 

  Preparedness Center (ADPC)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชื่อ - สกุล / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ถอืหุ้นใน ทางครอบครัว ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

  กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program 

- การอบรมในปี 2558  (ไม่มี)

(8) นายปิตินันท์  มติธนวิรุฬห์ 36 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหาร 0.04 - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   ธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- กรรมการตรวจสอบ (แตง่ตัง้เมื่อ 24/06/57) - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตวิทยาลยัการจดัการ ปัจจุบันไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  เคลล็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา 2554 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บมจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- CFA level III (2009)

- การอบรมในปี 2558 

  หลกัสตูร  DAP Program 

(9) นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 34 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

- กรรมการ  (แตง่ตัง้เมื่อ 28/08/58)   มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์นยัสเตต ลองบีช 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

- บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ปัจจุบันไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- การอบรมในปี 2558 

  หลกัสตูร  DAP Program 

(10) นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ* 36 - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์ - - ปัจจุบันไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ  (แตง่ตัง้เมื่อ 22/05/57)   มหาวิทยาลยั 2557 - 2558 กรรมการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

*ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ - การอบรมในปี 2558 2556 - ปัจจบุนั ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารการลงทนุ 1 บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธุรกิจการเงิน

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558   หลกัสตูร  DAP Program 



รายละเอียดเกี่ยวกบัผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์

ชื่อ - สกุล / ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ

บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

(1) นาย วีรพฒัน์ เพชรคปุต์* 35 ปริญญาเอก ด้านการเงิน - - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

University of Essex, United Kingdom 2554 - 2557 รักษาการกรรมการผู้จดัการ บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี ธรุกิจการเงิน

(2) นาย กวีวฒัน์ โพธานนัท์** 37 ปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจ - - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 - 2557 ผู้จดัการอาวโุส บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี ธรุกิจการเงิน

(3) นาย อรรณพ เกษตระทตั*** 34 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ - - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 - 2558 ผู้ ช่วยผู้จดัการ บล. ซมัซงุ อิเลคทริค (ประเทศไทย) เทคโนโลยี

(4) นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวฒัน์**** 28 ปริญญาโท ด้านการเงิน - - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558 ผู้ อํานวยการ บมจ. ธนาคารซีไอเอม็บี ธรุกิจการเงิน

2553 - 2557 ผู้ อํานวยการ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ ธรุกิจการเงิน

(5) นาย จกัรกฤษณ์ จินตานนท์ 42 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ - - 2558 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและกํากบัดแูล บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2557 - 2558 ผู้ อํานวยการ บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป ธรุกิจการเงิน

2553 - 2557 ผู้บริหารระดบั 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ ธรุกิจการเงิน

(6) นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ 45 บญัชีมหาบณัฑิต - - 2557 - 2558 รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายบญัชีและการเงิน บมจ. คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บริษัทโฮลดิง้

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 - ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุสายบญัชีและการเงิน บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ธรุกิจการเงิน

           หมายเหต ุ: *ไดเ้ข้าดํารงตําแหน่งเป็นผูอ้ํานวยการฝ่ายการลงทนุของบริษัท มีผลเมือ่วนัที ่1 มีนาคม 2558

**ไดเ้ข้าดํารงตําแหน่งเป็นผูอ้ํานวยการฝ่ายการลงทนุของบริษัท มีผลเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558

***ไดเ้ข้าดํารงตําแหน่งเป็นผูอ้ํานวยการฝ่ายกลยทุธ์ขององค์กรของบริษัท มีผลเมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2558

****ไดเ้ข้าดํารงตําแหน่งเป็นผูอ้ํานวยการฝ่ายการลงทนุของบริษัท มีผลเมือ่วนัที ่16 พฤศจิกายน 2558

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป



กรรมการ และผู้บริหารที่มีอาํนาจควบคุมบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน 

เอม็เอฟซี
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

(1) นาย สดาวธุ เตชะอบุล X // // / /

(2) นาย สรุพล ขวญัใจธญัญา / // // - /

(3) นาย ทอมมี่ เตชะอบุล // / // / -

(4) นาย สมคาด สืบตระกลู / / - - -

(5) นาย เดช นําศิริกลุ / / - - -

(6) พลตํารวจโทวีรพงษ์ ชื่นภกัดี / / - - -

(7) นาย นิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ / / - - -

(8) นาย ปิตินนัท์  มติธนวิรุฬห์ / - - - -

(9) นาย พิสทุธิ์ วิริยะเมตตากลุ / - - - -

(10) นางสาว ณฐัชรินพร เจษฎาพิสิฐ* / /// - - -

(11) นาย วีรพฒัน์ เพชรคปุต์ /// - - - -

(12) นาย กวีวฒัน์ โพธานนัท์ /// - - - -

(13) นาย อรรณพ เกษตระทตั /// - - - -

(14) นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวฒัน์ /// - - - -

(15) นาย จกัรกฤษณ์ จินตานนท์ /// - - - -

(16) นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ /// /// - - -

*ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2558

X    = ประธานกรรมการ

 /    = กรรมการ

//    = กรรมการบริหาร

///    = ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

ชื่อ – นามสกุล บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์
บริษัทร่วม



รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ : นาง ธนิกา ผดงุพฒันพงษ์ (อาย ุ43 ปี)
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท :   ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒทิางการศึกษา : - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม :

ปี 2558 เจาะลกึเกณฑ์ประเมิน CG Report

ประสบการณ์การทาํงาน :

2558 – ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ (เข้าดํารงตําแหนง่ 1 ตลุาคม 2558)

2555 – 2558 - ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)

2554 – 2555 - ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย บจก. เวีย การ์ด (ประเทศไทย)

2546 - 2554 - ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย) 

อาํนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1 ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมายหลกัเกณฑ์ระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ ข้อบงัคบัตา่งๆ 

ของบริษัทฯ และดแูลให้มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ 

2 สง่เสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการและผลกัดนัให้มีการปฏิบตัิตาม

3 จดัเตรียมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการ

4 จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และแนวปฏิบตัิท่ีดี

5 บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการรวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

และท่ีประชมุคณะกรรมการ

6 จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจําปี หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นหนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุคณะกรรมการ

7 ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกําหนด

8 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามท่ีกฎหมายกําหนด

9 ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล

10 ประสานงานกบัผู้ ถือหุ้นและหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล

11 ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย



กรรมการที่มีอาํนาจควบคุมบริษัทย่อย

บมจ. หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป

(1) ศาสตราจารย์ประยรู  จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ

(2) นาย เดช นําศิริกลุ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(3) พลเอกวฒันา สรรพานิช รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

(4) พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

(5) นาย ชาญ ตลุยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(6) นาย สดาวธุ เตชะอบุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

(7) นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

(8) นาย ฮองไซ   ซิม กรรมการ

(9) นาย สมคาด สบืตระกลู กรรมการ

(10) พลตํารวจโทวีรพงษ์ ช่ืนภกัดี กรรมการอิสระ

(11) นาย นิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระ

(12) นางสาว สดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(13) นาย ทอมม่ี เตชะอุบล กรรมการ

(14) นาย ชนะชยั จุลจิราภรณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(15) นาย ชูพงศ์ ธนเศรษฐกร* กรรมการผู้จดัการสายวาณิชธนกิจ 

(16) นาย พิษณุ วิชิตชลชยั กรรมการผู้จดัการสายตราสารทนุ

(17) นาย ไพรยง ธีระเสถียร ** กรรมการผู้จดัการสายตรวจสอบและกํากบัดแูล

(18) นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ ผู้บริหารสงูสดุสายบญัชีและการเงิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน

(19) นาย พิทกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ*** เลขานกุารบริษัท

*ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที ่1 ตลุาคม 2558

**ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที ่16 กนัยายน 2558

***ไดเ้ขา้ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที ่1 สิงหาคม 2558



(1) คณะกรรมการบริหาร
ตาํแหน่ง

1.  นาย สดาวธุ เตชะอบุล ประธานกรรมการบริหาร

2.  นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา รองประธานกรรมการบริหาร

3.  นางสาว สดุธิดา  จิระพฒัน์สกลุ กรรมการบริหาร

4.  นาย ชนะชยั จลุจิราภรณ์ กรรมการบริหาร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ตาํแหน่ง

1.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นาย เดช นําศิริกลุ กรรมการตรวจสอบ

3.  นาย ชาญ ตลุยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน
ตาํแหน่ง

1.  นาย ชาญ ตลุยาพิศิษฐ์ชยั ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน

2.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน

3.  นาย ฮองไซ ซิม กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน

(4) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี
ตาํแหน่ง

1.  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

2.  นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

3.  นาย ไพรยง ธีระเสถียร* กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

4.  น.ส. ดวงธิดา พนัธ์เกษมสขุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี

* ลาออก มีผลเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558

(5) คณะกรรมการลงทุน
ตาํแหน่ง

1.  นาย สมคาด สืบตระกลู ประธานกรรมการลงทนุ

2.  นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา รองประธานกรรมการลงทนุ

3.  น.ส. ดวงธิดา พนัธ์เกษมสขุ กรรมการลงทนุ

4.  น.ส. อริยา โฆษิตวงษา กรรมการลงทนุ

5.  น.ส. ณฐัชรินพร เจษฎาพิสิฐ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการลงทนุ

ช่ือ – นามสกุล

ช่ือ – นามสกุล

ช่ือ – นามสกุล

ช่ือ – นามสกุล

ช่ือ – นามสกุล



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้าสายงานตรวจสอบกจิการภายในและการกาํกับดูแลของบริษัทฯ 

(Compliance)



 

 

1. รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้าสายงานตรวจสอบกจิการภายในและการกาํกับดูแลของบริษัทฯ   

 ข้อมูล 
ช่ือ – นามสกุล นายจกัรกฤษณ์  จินตานนท์ 
ตาํแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน 
อายุ 42 ปี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปี 2558 : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ / มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปี 2538 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต / สถาบนัราชภฎัจนัทรเกษม 
การฝึกอบรม 1. หลกัสตูร Internal Audit Procedure สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2. หลกัสตูร Audit Report Writing สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ประวัตกิารทาํงาน ปี 2558 – ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบและตรวจสอบกิจการภายใน / บ. คนัทร่ี กรุ๊ป โฮล
ดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2557 – 2558         :   ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน / บล. คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ปี 2553 – 2557 : ผู้บริหารระดบั 2 / ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ปี 2543 – 2553 : ผู้จดัการ / บล. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ปี 2540 – 2543 : เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ / บล. เกียรตินาคิน จํากดั 
ปี 2538 – 2540 : เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ / บงล.เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 
หน้าที่ความรับผดิชอบ 1. ตรวจสอบและกํากบัดแูล การดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องตามท่ีหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูลกําหนด 

ตลอดจนพฒันาระบบงานตา่งๆ   เพ่ือให้การกํากบัดแูลและตรวจสอบของบริษัทมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

2. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง กบัการปฏิบติังานให้แก่พนกังานของบริษัท และ / 

หรือ บริษัทย่อย (หากมีการร้องขอ) 

3. ให้ความเห็น / คําแนะนําเก่ียวกบัเกณฑ์การปฏิบติัตา่งๆ  ท่ีหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูลกําหนด 

ตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ  ภายในของบริษัท 

4. จดัทําแผนงานตรวจสอบและกํากบัดแูลประจําปี  ตลอดจนประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัท เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั ตลอดจนดําเนินการตรวจสอบให้บรรลตุามแผนงานฯ ท่ี

อนมุติั 

5. ปฏิบติัหน้าท่ีเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

6. สนบัสนนุ และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูล บริษัทย่อย เม่ือมีการร้องขอใน

กรณีตา่งๆ  

7. เสริมสร้าง และพฒันาบคุลากรสายตรวจสอบและกํากบัดแูล ให้มีความรู้ ความเข้าใจตอ่การ

ปฏิบติังานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

8. ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  ตามท่ีบริษัทมอบหมาย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ  

(ไม่มี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
อ่ืนๆ 
(ไม่มี) 
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