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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ หรอื CGH) จดทะเบยีนก่อตัง้เป็นบรษิัทมหาชน           
เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding 
Company) ซึ่งมธีุรกจิหลกั คอื ธุรกจิการเงนิ ปจัจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,075,927,916 บาท และทุนช าระ
แลว้ 4,336,768,278  บาท โดยภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งของกจิการแลว้ บรษิทัฯ มบีรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษัทหลักทรัพย์ฯ  หรือ บริษัทย่อย หรือ CGS)  เป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทหลัก                       
บรษิัท เกง็ก ิพาวเวอร์ จ ากดั เป็นบรษิัทย่อย โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
(MFC) บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (PDI) และบริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
(CGD) เป็นบรษิทัร่วม  

บรษิัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เดมิชื่อ “บรษิัท แอ๊ดคนิซนั เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั” โดย                   
จดทะเบยีนก่อตัง้ในปี 2509 ต่อมาไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยใ์นปี 2517 หุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าว
ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2534 ต่อมาในปี 2552 บริษัทดังกล่าวได้                    
จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)”    

เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2557 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มมีตอินุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการผ่านการขออนุมตัิ
ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 โดยภายใต้แผนการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักล่าว บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ได้
จดัตัง้ “บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)” ให้เป็นบรษิัทโฮลดิ้งซึ่งเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แทนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและ         
พฒันาขยายธุรกจิเพื่อการเติบโตในอนาคต อกีทัง้เพิม่ความคล่องตวัและความยดืหยุ่นในการด าเนินธุรกจิใหม่ๆ  
อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โดยบรษิทัฯ ไดท้ าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั
หลกัทรพัย์ฯ ในอตัราการแลกหลกัทรพัย์เท่ากบั 1 หุ้นสามญัของบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบรษิทัฯ  
โดยหลงัจากบรษิทัฯ ท าค าเสนอซือ้เป็นผลส าเรจ็ บรษิทัฯ  ไดก้ลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

1.1  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย 

วิสยัทศัน์  

เราจะเป็นบริษทัลงทุนท่ีหลากหลายและเติบโตอย่างรวดเรว็และยัง่ยืนท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

“เราตัง้ปณิธานว่าจะเป็นบรษิทัลงทุนทีห่ลากหลายและเตบิโตอย่างรวดเรว็และยัง่ยนืทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
เรามัน่ใจเพราะมเีครอืขา่ยกวา้งขวาง ประกอบกบัองคค์วามรูด้า้นการตลาดทีเ่ขม้แขง็ ท าใหต้ดัสนิใจดา้นการลงทุน
ไดแ้ม่นย า ยิง่ไปกว่านัน้เรามบีรษิทัในเครอืที่เอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั และเมื่อมาผนึกก าลงัร่วมกนั กท็ าใหผ้ลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบรษิทัยิง่เจรญิขึน้ไปอกี” 
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พนัธกิจ  

การรงัสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยัง่ยืนให้กบัผู้ถือหุ้น เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความส าเรจ็โดยเร่ิมจาก
รากฐานส าคญัท่ีมัน่คงและแขง็แกรง่ 

โดยมกีลยุทธด์งัต่อไปนี้ : 

 1. ครอบคลุมธุรกจิหลากหลายประเภท : เรายดึแนวทางการลงทุนแบบแสวงหาพืน้ทีแ่ละตลาดเกดิใหม่ที่มาพรอ้ม
กบัโอกาสใหม่ทีย่งัไม่มคีนเขา้ไปถงึ นอกจากนี้ยงักระจายการลงทุนครอบคลุมกจิการหลากหลายประเภท ทัง้นี้
เพื่อลดความเสีย่งใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุพรอ้มกบัเพิม่โอกาสไดร้บัผลตอบแทนใหม้ากทีส่ดุ 

2. เครือข่ายกว้างขวาง : เราเน้นเครือข่ายที่มัน่คง และกว้างขวางทัว่โลก เพื่ อสร้างความได้เปรียบและเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขง่ขนั  

3. การผนึกโครงสรา้งพืน้ฐานร่วมกนั : ระบบและวธิกีารท างานของเราสามารถรวบรวมเอาทรพัยากรของบรษิทัใน
เครอืมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั ผลทีต่ามมาคอืการวเิคราะหข์อ้มูลไดอ้ย่างเจาะลกึไม่เหมอืนใครและยาวไกล 
สง่ผลใหเ้กดิการลงทุนอย่างยัง่ยนืและมัน่คงตลอดไป 

 4. มูลค่าสูงสุด : ความสามารถเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของเราคือ การวิเคราะห์สนิทรพัย์อย่างเฉียบคม ท าให้
สามารถลงทุนในสนิทรพัยท์ีอ่าจดเูหมอืนจะใหผ้ลตอบแทนไม่มากนกั แต่จรงิๆ แลว้ใหผ้ลตอบแทนทีส่งูหากรูว้ธิ ี
บรหิารทีม่ศีกัยภาพ นี่คอืกุญแจสูค่วามส าเรจ็ในการเพิม่มลูค่าใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ย่างสงูสดุ 

 5. แนวทางการลงทุนแบบแอคทฟี : การบรหิารบรษิัทในเครอื เราเน้นการบรหิารงานแบบไม่หยุดนิ่งและมุ่งมัน่ 
เพื่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตและไดผ้ลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ 

เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) มวีสิยัทศัน์มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิโฮลดิง้ในประเทศไทย    
ทีมุ่่งเน้นการสรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงและแขง็แกร่ง โดยบรษิทัฯ มบีุคลากรทีม่ศีกัยภาพในการด าเนินงานประกอบไป
ดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลายสาขา ซึง่สามารถบรหิารการลงทุนในธุรกจิทีห่ลากหลายเพื่อสรา้งผลตอบแทนสงูกว่า 
อกีทัง้ยงัมบีรษิัทในเครอืที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกจิด้านต่างๆ หลายประเภทและมสีภาพคล่องสูง เช่น ธุรกจิ
หลกัทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์บรหิารการลงทุน และพลงังาน ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสในการลงทุนทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวในกลุ่มธุรกจิต่างๆ รวมถงึกลุ่มธุรกจิเกดิใหม่ไดอ้ย่างหลากหลายเพื่อกา้วสู่ความเป็นผูน้ าในธุรกจิ บรษิทัฯ 
มีนโยบายหลกัในการสร้างผลตอบแทนที่ดใีนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยมีการบรหิาร
จดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ
เสรมิสร้างผลก าไรให้แก่บรษิทัฯ พร้อมทัง้ แสวงหาช่องทางและโอกาสทางธุรกจิโดยการขยายการลงทุนในธุรกจิ
ต่างๆ ทีส่ามารถสรา้งผลตอบแทนและผลก าไรในระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิสรา้งการเตบิโต
อย่างยัง่ยนื 

กลยุทธใ์นการด าเนินการ 

บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นการด าเนินการโดยการลงทุนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การลงทุนระยะสัน้เน้นกลุ่ม
ธุรกจิทีส่รา้งรายไดส้งู ในขณะเดยีวกนัการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ จะเน้นกลุ่มบรษิทัทีม่รีายไดม้ัน่คง ทัง้นี้เพื่อให้
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บรษิทัฯ  สามารถเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างมัน่คงและสรา้งผลตอบแทนที่ดแีก่ผูถ้อืหุน้ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ โดย
การลงทุนทัง้สองแบบอยู่ภายใต้การบรหิารงานทีย่ดึการใช้ประโยชน์จากสนิทรพัยท์ี่มอียู่แล้วใหเ้ต็มศกัยภาพเพื่อ
สรา้งรายได ้การแสวงหาโครงการใหม่ในฐานธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ รวมทัง้  การเพิม่ประสทิธภิาพภายในองคก์รให้
พรอ้มขบัเคลื่อนกลยุทธธ์ุรกจิขององคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

ในดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ มกีลยุทธเ์พื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัในธุรกจิหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นธุรกจิ
หลกัของบรษิัทฯ โดยให้ความส าคญักบัการใหบ้รกิารพร้อมน าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ และพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหท้นัสมยั มคีวามคล่องตวัในการใหบ้รกิารและตอบสนองความต้องการของลูกคา้มากขึน้ รวมถงึ  การ
พฒันาขอ้มลูขา่วสารดา้นงานวจิยัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ แก่ลูกคา้ในสภาวะการแขง่ขนัในธุรกจิหลกัทรพัย์ทีม่คีวาม
รุนแรงมากขึน้ รวมถงึค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีม่แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการพึง่พารายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลกัทรพัย์และสามารถ
รกัษาฐานรายได้ของบรษิัทฯ ให้มเีสถียรภาพ รวมทัง้ การสร้างรายได้เพิม่เติมในสภาวะที่มกีารแข่งขนัรุนแรงใน
ธุรกจิหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ มแีผนงานขยายธุรกรรมการประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิอื่นเพิม่เตมิเพื่อเป็นการขยายฐาน
รายไดน้อกเหนือจากธุรกจินายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อบญัชบีรษิทั  การท าธุรกรรม
ดา้นตราสารหนี้ การเพิม่สดัส่วนลูกคา้สถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ การท าธุรกรรมดา้นกองทุนส่วนบุคคล รวมถงึ
การเน้นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิาพและลดตน้ทุนในการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถ
รกัษาระดบัรายไดแ้ละผลก าไรใหด้อีย่างต่อเนื่องและเตบิโตอย่างมัน่คง 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

    ปี พฒันาการท่ีส าคญั 
 2557 - จดัตัง้บรษิทัโฮลดิง้ภายใตช้ื่อ “บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)” ซึง่เป็นบรษิทัมหาชน 

   โดยมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิทางดา้นลงทุนและถอืหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิทัฯ  
   ไดท้ าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
- แต่งตัง้นายทอมมี ่เตชะอุบล เป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ โดยมผีลนบัตัง้แต่วนัที ่22  
   พฤษภาคม 2557 

 2558 - เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนหุน้สามญัของบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2558 

- ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 จ านวนไม่เกนิ 863.25  
ลา้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัรา 3 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 

- ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 จ านวนไม่เกิน 
427.70 ลา้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัรา 12 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่  

- แต่งตัง้นายพิสุทธิ ์วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการ (ไม่มีอ านาจในการจดัการ) แทนนางสาว        
ณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ ทีล่าออกไป โดยมผีลนบัแต่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558  

- จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วจาก จ านวน 2,566.23 ล้านบาท เป็น 4,336.77 ล้านบาท ตาม
สดัสว่น 1 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.30 บาท 

- ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) รวมเป็นร้อยละ 20.69 ของทุน          
จดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว มผีลใหบ้รษิทัดงักล่าวเปลีย่นสถานะเป็นบรษิทัร่วม 
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    ปี พฒันาการท่ีส าคญั 
 2559 - ยา้ยทีต่ัง้ส านกังานแห่งใหญ่ เป็นเลขที ่132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้มา 
- จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จ ากดั เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

100,000,000 บาท 
- แต่งตัง้นายสุรพล ขวญัใจธญัญา ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการ (ไม่มอี านาจ

ในการจดัการ) และดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ เป็นกรรมการ (มอี านาจในการจดัการ) โดยมผีลตัง้แต่
วนัที ่4 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้มา 

- ปจัจุบนัชื่อและจ านวนกรรมการ ซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั ไดแ้ก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล 
ลงลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของบริษัท หรือนายทอมมี่ เตชะอุบล และ ดร.วีรพัฒน์                      
เพชรคุปต ์ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

- ยกเลกิโครงการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร  
พนกังาน และ/หรอื ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (CGH-ESOP 1) 

- ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 7,015,571,370 บาท เป็น 5,553,543,822 
บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 1,462,027,548 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

- ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 92,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่1 (CGH - W1)  

- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
430,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) พรอ้มทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ จ านวน 5,553,543,822 บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 522,384,094 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

- เพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  จน ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ        
ถอืหุน้ในสดัสว่น 24.9% ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  

- คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางจติรมณี สวุรรณพลู เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
แทนทีน่ายปิตนิันท ์มตธินวริุฬห ์ซึง่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
ในวนัที ่11 พฤศจกิายน 2559  

- ปจัจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,075,927,916 บาท และทุนช าระแลว้ 4,336,768,278  บาท 
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1.3  โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) มโีครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดงันี้ 

  
 
นโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ส าหรบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ าปี 2559 แบ่งการด าเนินงานออกเป็นดงันี้ 

บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทฯ มวีตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิด้านการลงทุนและมบีรษิัทหลกัเป็นบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ โดย
บรษิทัฯ จะประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

- ประกอบธุรกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั 
- จดัหาเงนิทุน เพื่อด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 
- ลงทุนในธุรกจิใหม่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ เพื่อประโยชน์ใน

การบรหิารสภาพคล่องเพื่อเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทัฯ  
- ให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ แก่บรษิัทในกลุ่มโดยบรษิทัฯ จะใช้บรกิารหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจาก

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ (Outsourcing) เพื่อเป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียู่ของบรษิทัฯ และบรษิทั
หลกัทรพัยฯ์ ใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่โดยบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะใหค้ าแนะน าและบรกิารสนับสนุน
แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให้ค าแนะน าและบริการสนับสนุนในด้านต่างๆ              
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- การใหบ้รกิารในดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
- การใหบ้รกิารในดา้นระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเพื่อควบคุมนโยบายการลงทุนและนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
หรอืธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทุนเพื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม โดยบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ จะด าเนินงานทีร่บัผดิชอบภายใต้นโยบายและหลกัเกณฑก์าร
ด าเนินธุรกจิทีก่ าหนดโดยบรษิทัฯ  

 
 
 
 
 

99.3% 24.3% 24.9% 9.3% 99.9%
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บริษทัย่อย 

บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อจาก “บรษิทั แอ๊ดคนิซนั เอน็เตอร์
ไพรส ์จ ากดั” ในปี 2552 ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินธุรกจิในปี 2509 และไดร้บัการอนุมตัเิป็นสมาชกิหมายเลข 3 ใหป้ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2517 อีกทัง้หุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตใน                     
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2534  

ทัง้นี้  บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2558 เพื่อน าบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แทน โดยมทีุนจดทะเบยีน 2,589,743,484 บาท เรยีกช าระเตม็มูลค่าแล้วและหลงัจากบรษิทัฯ ท าค า
เสนอซือ้เป็นผลส าเรจ็ บรษิทัฯ ไดก้ลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.30 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้
ทัง้หมด 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกจิหลกัประเภทธุรกจิหลกัทรพัย ์โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้
ประกอบธุรกจิ 8 ประเภทดงัต่อไปนี้ 

- การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์
- การคา้หลกัทรพัย ์
- การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
- การเป็นทีป่รกึษาการลงทุน 
- การจดัการกองทุนรวม 
- การจดัการกองทุนสว่นบุคคล 
- กจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
- การจดัการเงนิร่วมทุน 

นอกจากนัน้ ยงัไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอยู่ในรายชื่อบรษิทัทีเ่ป็นทีป่รกึษา
ทางการเงนิทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. อกีดว้ย 

บริษทั เกง็กิ พาวเวอร ์จ ากดั  

บรษิัท เกง็ก ิพาวเวอร์ จ ากดั ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 มทีุนจดทะเบยีน 
100,000,000 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 25,000,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการผลติและ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ขณะนี้ ยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกจิแต่อย่างใด 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1   โครงสรา้งรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
หน่วย : ล้านบาท 

  2559 2558 2557 

รายได้ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. รายได้จากการขายและการให้บริการ             

 - คา่นายหน้า      541.61  39.92       867.15  73.12  1,024.70  64.03  
 - คา่ธรรมเนียมและบริการ        79.06  5.83         60.64  5.11  61.72  3.86  
 - ก าไรจากเงินลงทนุ     168.15  12.39      110.74  9.34  99.04  6.19  
 - ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์        (1.00)  (0.07)         3.52  0.30  3.16  0.20  
 - ดอกเบีย้และเงินปันผล        77.46  5.71         63.17  5.33  68.29  4.27  
 - ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์        34.88  2.57         46.33  3.91  45.07  2.82  

2. ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม     134.75  9.93       18.39  1.55      60.41  3.77  

3. รายได้อื่น*     321.72  23.71       15.94  1.34  237.98       14.87  

รวมรายได้  1,356.63  100.00   1,185.88  100.00  1,600.37  100.00  

 
2.2  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีบริษัท
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัของ
บรษิทัฯ โดยธุรกจิของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มดีงันี้ 

1.  ธรุกิจค้าหลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อการคา้ในระยะสัน้และเพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยจดัใหม้คีณะกรรมการการลงทุนท าหน้าทีก่ าหนด
แนวทางหลกัเกณฑ์และระเบยีบปฏบิตัิเกี่ยวกบัการลงทุนที่ชดัเจน ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการ
ก าหนดวงเงนิและแผนกลยุทธ ์

 
2.  ธรุกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมายเลข 3 
ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ โดยเป็นตวัแทนซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าในการซือ้
ขายหลกัทรพัยใ์หก้บัลูกคา้ทัง้บุคคลธรรมดา นิตบิุคคลและสถาบนัการเงนิต่างๆ รวมถงึกองทุนและบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมสี านักงานสาขาทีใ่หบ้รกิารแก่นักลงทุน
ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมภิาค มทีมีงานดา้นการตลาดและดา้นวเิคราะหห์ลกัทรัพยท์ีม่คีุณภาพและมี
ประสบการณ์ พรอ้มใหค้ าปรกึษาแก่นกัลงทุน ทัง้ดา้นปจัจยัพืน้ฐานและปจัจยัทางเทคนิค 

 
 
 



 

 
9 

นอกจากนี้ ลกูคา้ยงัสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ศกึษาบทวเิคราะหแ์ละเขา้ถงึ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ส าหรบันักลงทุนผ่านทางเวบ็ไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน่ของ
โทรศพัทม์อืถอืทัง้ระบบปฏิบตักิาร iOS และ Android เพื่อความสะดวกรวดเรว็ต่อการตดัสนิใจการลงทุน 
นักลงทุนสามารถเปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านบรษิทั 3 ประเภท ไดแ้ก่ บญัชเีงนิสด (Cash) คอืบญัชทีี่
วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเพื่อการช าระราคาเต็มจ านวน บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) และบญัชมีารจ์ิน้ในระบบเครดติบาลานซ ์(Credit Balance)  

 
โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มบีญัชลีูกคา้ จ านวน 68,150 บญัช ีโดยเป็นบญัชทีีม่กีารซือ้ขาย (Active) 
อยู่ทัง้สิน้ 25,135 บญัช ี

 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีว่นแบ่งตลาดและมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
                                                                                                                                                หน่วย : ลา้นบาท  

มลูค่าการซ้ือขาย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 12,259,772.49 9,997,371.75 10,193,179.07 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 556,486.51 768,097.75 946,111.84 

มลูค่าการซ้ือขายของบริษทัหลกัทรพัยฯ์ 360,416.55 539,076.30 632,781.88 

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 1.65 2.76 3.11 

นโยบายการรบัลูกค้าและการอนุมติัวงเงินซ้ือขายหลกัทรพัยใ์ห้ลูกค้า 

บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้มกีารก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการรบัลูกค้าและพจิารณาวงเงนิ
ใหก้บัลกูคา้แต่ละรายตามความเหมาะสมของฐานะทางการเงนิเพื่อประเมนิการบรกิารทีจ่ะน าเสนอแก่ลกูคา้แต่ละราย
ใหเ้หมาะสมทีส่ดุ รวมทัง้เป็นการควบคุมและป้องกนัความเสีย่งในการท าธุรกรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
ลกูคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดบญัช ีการพจิารณาอนุมตัวิงเงนิและการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึไดก้ าหนดใหผู้แ้นะน าการลงทุนผูซ้ึง่ดูแลลูกคา้มี
หน้าที่ต้องท าความรู้จกัลูกค้าและประเมนิก่อนการน าเสนอบรกิารเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์การลงทุน ฐานะ
การเงนิ ขอ้จ ากดัของลกูคา้ทัง้ในดา้นการลงทุน เงื่อนไขและรูปแบบการลงทุน 

ทัง้นี้ ได้ให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายการรบัลูกคา้และอนุมตัวิงเงนิโดยมวีธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนตาม
กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึมกีารเตรยีมการส าหรบันโยบายเพื่อรองรบัมาตรการ
การป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงนิและสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ซึง่เป็น
มาตรการส าคญัเพื่อรองรบันโยบายหลกัของการก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของทางการในการพจิารณาการรบัลกูคา้  
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อ านาจอนุมติั 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดผูม้อี านาจอนุมตักิารเปิดบญัชแีละอนุมตัวิงเงนิซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อใหก้ารพจิารณามี
ความถูกตอ้งเหมาะสมรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ดงัตารางต่อไปนี้ 

วงเงินอนุมติั ผู้มีอ านาจอนุมติั 

ไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท ผูจ้ดัการสายธรุกจิคา้หลกัทรพัย ์หรอืผูบ้รหิารสงูสุดของสาขา หรอืสงูกวา่ 

ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ผูบ้รหิารสงูสดุสายตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ ์หรอืสงูกวา่ 

ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ ์หรอืสงูกวา่ 

ไมเ่กนิ 150 ลา้นบาท คณะกรรมการพจิารณาวงเงนิซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืสงูกวา่ 

150 ลา้นบาทขึน้ไป คณะกรรมการบรหิาร 

 
คณะกรรมการพจิารณาวงเงนิซือ้ขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(1) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(2) ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 
(3) ผูบ้รหิารสงูสดุของสายตราสารทุน 
(4) ผูบ้รหิารสงูสดุฝา่ยปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์
(5) ผูบ้รหิารสงูสดุของสายบรหิารความเสีย่ง 

การอนุมตัขิองคณะกรรมการพจิารณาวงเงนิใหถ้อืเป็นมต ิเมื่อกรรมการมกีารลงมตเิหน็ชอบร่วมกนัไม่น้อย
กว่าครึง่หนึ่งของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

นโยบายการก าหนดมารจ้ิ์นของหลกัทรพัย ์

นโยบายการก าหนดอตัรามาร์จิ้นของหลกัทรพัย์ โดยจะก าหนดรายชื่อหลกัทรพัย์ที่อนุญาตให้ซื้อ โดย
พิจารณาหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการดี และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย  บริษัทฯ จะมีการประกาศรายชื่อ
หลกัทรพัยท์ีอ่นุญาตใหซ้ือ้พรอ้มอตัรามารจ์ิน้เริม่ตน้ของแต่ละหลกัทรพัย ์ตามช่องทางการสื่อสารของบรษิทัฯ โดย
เป็นไปตามก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

บรษิัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าหน้าที่พจิารณารายชื่อหลักทรพัย์และอตัรามาร์จิ้น
เริม่ต้น เพื่อใหลู้กคา้สามารถซื้อหลกัทรพัย์ดว้ยเงนิใหกู้ย้มืในบญัชีมารจ์ิน้ในระบบ Credit Balance คณะกรรมการ
ดงักล่าวประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ผู้บริหารสูงสุดสายวิเคราะห์
หลกัทรพัยร์ายย่อย ผูบ้รหิารสงูสดุฝา่ยปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์และผูบ้รหิารสงูสดุของสายบรหิารความเสีย่ง ใหถ้อืเป็น
มต ิเมื่อกรรมการลงมตเิหน็ชอบร่วมกนัไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของกรรมการดงักล่าวและจะท าการทบทวนอตัรามารจ์ิน้
เริม่ตน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอืพจิารณาเป็นกรณีใหท้นัต่อเหตุการณ์  
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ทัง้นี้  บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑใ์นการก าหนดอตัรามารจ์ิน้เริม่ตน้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดบัความเสีย่ง ดงันี้ 

กลุ่ม Initial margin rate (%) 
A 50 
B 60 
C 70 
F 100 
N 100 

  
หมายเหตุ : - หุน้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จดัเป็นหุน้ทีส่ามารถซื้อขายได ้และน ามาเป็นหลกัประกนัได ้(Marginable Securities) 

ตามอตัราในตารางขา้งตน้ 
 - หุน้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม N จดัเป็นหุน้ทีไ่มใ่หซ้ื้อในบญัชมีารจ์ิ้น และไมร่บัเป็นหลกัประกนั (Non –Marginable Securities) 

3.  ธรุกิจการเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า   
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัใบอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหป้ระกอบธุรกจิการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญา
ล่วงหน้า โดยเริม่ท าการซือ้ขายในวนัที ่22 กนัยายน  2551 ในฐานะตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
บรษิัทฯ ได้ให้บรกิารรบัส่งค าสัง่ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านทางผู้แนะน าการลงทุน และได้พฒันา
ระบบให้สามารถรองรบัค าสัง่ซื้อขาย ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การรบัค าสัง่ซื้อขายผ่านอนิเทอร์เน็ต และผู้
แนะน าการลงทุนของบรษิทัฯ ในทุกสาขาทัว่ประเทศ  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 0.93 นอกจากนี้ ปี 2559      
บรษิทัฯ ไดม้กีารประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง ทัง้การจดัสมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑใ์นตลาด TFEX 
ภายในบรษิทัฯ ใหแ้ก่เจา้หน้าทีก่ารตลาด พรอ้มทัง้จดัสมัมนาอบรมใหลู้กคา้และร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ในการสง่เสรมิความรูก้ารวเิคราะหท์างเทคนิคและจดัสมัมนาทีบ่รษิทัฯ  และอาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้บั
นกัลงทุนตลอดทัง้ปี 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการเพิม่สว่นแบ่งการตลาดส าหรบัธุรกจิซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าเป็นรอ้ยละ
1 จงึมแีผนงานในการขยายฐานลกูคา้รายย่อยทัว่ไปใหเ้พิม่ขึน้ และเพิม่ปรมิาณของผูแ้นะน าการลงทุนธุรกจิ
ซือ้ขายสญัญาล่วงหน้าใหม้ากขึน้ตามล าดบั เพื่อรองรบัการเตบิโตของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทีจ่ะมี
สนิคา้ใหม่เกดิขึน้อกีในอนาคต ซึง่จะเป็นช่องทางในการเพิม่สว่นแบ่งการตลาดใหก้บับรษิทั ในปี 2560 และ
ปีต่อไป   

 
4.  ธรุกิจท่ีปรกึษาการลงทุน 

บริษัทหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการให้
ค าแนะน าทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้เกี่ยวกบัการลงทุนในหลกัทรพัย ์โดยมลีกัษณะชีใ้หเ้หน็ถึงคุณค่าหรอืความ
เหมาะสมของการลงทุนในหลกัทรพัยน์ัน้ๆ โดยประเมนิจากวตัถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัความเสีย่ง ประสบการณ์การลงทุน ฐานะทางการเงนิ ภาระทางการเงนิ ความตอ้งการและขอ้จ ากดั
ในการลงทุนและระดบัความเสีย่งทีล่กูคา้ยอมรบัได ้และด าเนินการจดัท าขอ้มลูใหบ้รกิารค าแนะน าการลงทุน
แก่ลกูคา้ต่อไป  
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5.  ธรุกิจวาณิชธนกิจ 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นหนึ่งในผูน้ าใหบ้รกิารงานดา้นวาณิชธนกจิทีเ่ป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง โดยมทีมีงาน
ทีม่ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญ ท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัและไดร้บัความไวว้างใจในบรกิารจากลกูคา้เป็นอย่างดี 

 
5.1  การเป็นท่ีปรกึษาทางการเงิน 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ริม่จดัตัง้สายงานวาณิชธนกจิ ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา โดยไดเ้ขา้
เป็นสมาชกิกบัชมรมวาณิชธนกจิเมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2550 และได้รบัความเหน็ชอบในการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินจากส านักงาน ก.ล.ต. ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวนัที่ 20 มีนาคม 2560 
ปจัจุบนั มทีมีวาณิชธนกจิทีม่คีวามสามารถ มปีระสบการณ์ทีค่รอบคลุมงานดา้นวาณิชธนกจิทัง้หมด 
และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตัง้แต่ขนาดเลก็ ขนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่ทัง้ในและต่างประเทศ 

การใหบ้รกิารงานทีป่รกึษาทางการเงนิครอบคลุมการใหค้ าปรกึษาดา้นต่างๆ แก่บรษิทัทัว่ไป อกีทัง้ให้
ความส าคญัในดา้นการบรกิารและการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้การให้
ค าแนะน าอย่างมอือาชพี สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า งานที่
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิารอยู่สามารถจ าแนกไดพ้อสงัเขป ดงันี้ 
- การเป็นทีป่รกึษาในการน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
- การเป็นทีป่รกึษาในการออกหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี้ : หุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิและประเภทตรา

สารทุน : หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิ 
- การเป็นทีป่รกึษาดา้นการควบรวมกจิการทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Cross-Border M&A 
- การเป็นทีป่รกึษาในการประเมนิมลูค่ากจิการ การปรบัปรุงโครงสรา้งทุนและโครงสร้างทางการเงนิ 
- การเป็นทีป่รกึษาในการจดัหาผูร้่วมทุน 
- การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในการใหค้วามเหน็ต่างๆ  
- งานดา้นวาณิชธนกจิอื่นๆ เช่น การเป็นทีป่รกึษาในการปรบัโครงสรา้งหนี้และฟ้ืนฟูกจิการ เป็นตน้  
 

5.2   การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยใ์น
การประกอบธุรกิจดงักล่าวเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่
ปรกึษาทางการเงนิ และการเขา้ไปร่วมกบัสถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นในการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ ซึ่งอาจเป็นทัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  (Lead Underwriter)     
ผูร้่วมจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Co-Underwriter)  

 
6.  ธรุกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์

บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัการอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถประกอบธุรกรรมการยมืและให้ยืม
หลกัทรพัยไ์ดเ้มื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2553 โดยลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ สามารถทีจ่ะน าหลกัทรพัยท์ี่
ปลอดภาระ มาใหย้มืไดท้ัง้พอรต์การลงทุน ลูกคา้จะไดร้บัรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในการใหย้มืหลกัทรพัย์ 
ในส่วนของลูกค้าที่ท าการขอยืมหลักทรัพย์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ในการยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัท
หลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายขัน้ตอนธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัยด์งันี้ 



 

 
13 

1.   บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหย้มืหลกัทรพัยก์บัลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้ท าการขายชอรต์ โดยหลกัทรพัยด์งักล่าว
จะตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่นุญาตใหข้ายชอรต์ไดซ้ึง่ปจัจุบนัเป็นหลกัทรพัย ์ใน SET100 และ ETF 

2.   ในปจัจุบนั การขายชอรต์สามารถกระท าผ่านบญัช ีCash เท่านัน้ โดยในอนาคตจะสามารถท าการ
ขายชอรต์ไดเ้พิม่ในบญัช ีCash Balance และ Credit Balance 

3.   ผูย้มืจะเสยีค่าธรรมเนียมการยมืหลกัทรพัยใ์หก้บับรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ผูใ้หย้มืจะไดร้บัค่าธรรมเนียม
การยมืหลกัทรพัยจ์ากบรษิทัฯ 

4.   สทิธปิระโยชน์จากการถอืหลกัทรพัยท์ีน่ ามาใหย้มืยงัคงเป็นของผูใ้หย้มื 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามส าคญัและสนับสนุนใหลู้กคา้ใชบ้รกิารยมืหลกัทรพัยแ์ละใหย้มืหลกัทรพัย ์เพื่อ
การขายชอรต์ ซึง่เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการลงทุนและใชใ้นการบรหิารความเสีย่งในการลงทุนของลูกคา้
โดยเฉพาะในยามทีส่ภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามผนัผวน โดยมัน่ใจว่าธุรกจิการเป็นตวัแทน
การยืมและให้ยืมหลกัทรพัย์ จะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัทหลกัทรพัย์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม จากปรมิาณการซื้อขายหลกัทรัพยท์ี่จะเพิม่มากขึน้ในอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิัทหลกัทรพัยฯ์     
จงึมุ่งมัน่ในการพฒันาและก าหนดแผนงาน รวมถงึพฒันาโปรแกรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหก้บัลกูคา้มากยิง่ขึน้โดยก าหนดแผนงานส าหรบัปี 2560 ดงันี้ 

1.  พฒันาระบบ เพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืกในการลงทุนใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
2.  ขยายฐานลกูคา้ทัง้รายสถาบนัและรายย่อย ทีม่แีนวโน้มสนใจจะยมืและใหย้มืหลกัทรพัยม์ากยิง่ขึน้   

 
7. ธรุกิจตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ เป็นตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการกองทุนรวม   
ชัน้น าจ านวน 13 บรษิทั โดยมกีองทุนรวมทุกประเภทมากกว่า 200 กองทุน เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเลอืกสรร
กองทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน โดยมผีูแ้นะน าการลงทุนทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ พรอ้ม
ใหค้ าปรกึษา และใหบ้รกิารทีด่ ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสิง่ส าคญั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีบ่รษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นตวัแทนสนับสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน มดีงันี้ 

1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรด์นี จ ากดั 
2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 
3. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ ี– พรนิซเิพลิ จ ากดั 
4. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั 
5. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
6. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
7. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  
8. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั 
9. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั 
10. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 
11. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน โซลารสิ จ ากดั 
12. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
13. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 



 

 
14 

8. ธรุกิจตราสารหน้ี  
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ด าเนินธุรกจิซือ้ขายตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลอืกใหม่ในการลงทุนใหก้บัลูกคา้ ซึง่เป็น
การลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู มคีวามเสีย่งต ่า อกีทัง้ยงัเลอืกระยะเวลาการลงทุนได้ 
 
การซือ้ขายตราสารหนี้สามารถท าไดห้ลายระดบั โดยลกูคา้สามารถตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เพื่อท าการตก
ลงซือ้ขายระหว่างกนัเอง หรอืกบัผูค้า้ตราสารหนี้ เพื่อตกลงราคาและปรมิาณตราสารหนี้ทีล่กูคา้ต้องการซือ้
ขาย โดยบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะจดัท าใบยนืยนัการซือ้และสง่ยอดตราสารหนี้คงเหลอืในบญัชใีหท้างจดหมาย
หรอืทางอเีมลใ์หล้กูคา้ทราบ ทัง้นี้ ลกูคา้สามารถเลอืกลงทุนในตราสารหนี้ทีม่รีะดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบั
ตนเอง และสามารถเลอืกระยะเวลาการลงทุนตามทีต่นเองตอ้งการได ้ 
 

โครงสรา้งรายได้ของบริษทัหลกัทรพัยฯ์ 

รายได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 
2559 2558 2558 2557 

ล้านบาท ร้อยละ
ของรายได้

รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ค่านายหน้า 548.32 50.02 868.50 67.74 868.50 68.64 1,024.70 64.03 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 79.06 7.21 61.14 4.77 61.14 4.83 61.72 3.86 

ก าไรจากเงินลงทนุ 70.74 6.45 113.95 8.89 113.95 9.01 99.04 6.19 

ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ (0.99) (0.09) 3.59 0.28 3.59 0.29 3.16 0.20 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้
เสีย 

- - - - (4.28) (0.34) 60.41 3.77 

ดอกเบีย้และเงินปันผล 42.15 3.85 56.72 4.42 56.72 4.49 68.29 4.27 

ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 34.88 3.18 46.33 3.61 46.33 3.66 45.07 2.81 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 116.34 9.08 103.78 8.20 - - 
รายได้จากการขายธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขาย 
      หลกัทรัพย์รายยอ่ยบางสว่น 

 
306.00 

 
27.92 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รายได้อ่ืน 16.03 1.46 15.47 1.21 15.47 1.22 237.98 14.87 
รายได้รวม 1,096.19 100.00 1,282.04 100.00 1,265.20 100.00 1,600.37 100.00 

หมายเหต ุ
- เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้จ านวนให้แก่บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ ดงันัน้งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นของปี 2559 และปี 2558 ที่น ามาเปรียบเทียบนีจึ้งเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ                              

 - โปรดดูรายละเอียดประกอบเก่ียวกบันโยบายเงินลงทนุในหวัข้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในหวัข้อการวิเคราะห์
และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งด ารงอตัราสว่นเงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธไิวไ้ม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 7 ของหนี้สนิทัว่ไปและทรพัยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ สามารถด ารง
อตัราสว่นดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 93.10 
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2.3   การตลาดและการแข่งขนั 
นโยบายการตลาด 
บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นทีจ่ะเป็นผูน้ าในธุรกจิโฮลดิง้ในประเทศไทยทีค่รอบคลุมธุรกจิหลากหลายประเภทและมี
สภาพคล่องสงูเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื บรษิทัฯ มุ่งแสวงหา
โอกาสในการด าเนินธุรกจิใหม่ๆ เช่น การเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรอืพนัธมิตรทางธุรกจิซึ่งมคีวาม
ช านาญเฉพาะในธุรกจินัน้ๆ  

ตามทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนถงึ 99.3% ท าใหร้ายไดห้ลกั
ในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มาจากธุรกจิหลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มแีผนงานมุ่งเน้นการเป็นบรษิทั
หลกัทรพัยท์ีม่กีารใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุและครบวงจร รวมถงึ รกัษาสว่นแบ่งการตลาดใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดย
มแีผนงานตลาดดงันี้ 

- พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมี
เสถยีรภาพ เพื่อรองรบัปรมิาณการซือ้ขายของลกูคา้ในระยะยาวและใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกสบายใน
การใชบ้รกิาร  

- พฒันาการบรกิารและผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และใหล้กูคา้สามารถเลอืก
บรหิารจดัการการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

- จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเพื่อใหม้ศีกัยภาพในการใหค้ าแนะน าในการลงทุนและรองรบัการใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ปรบัปรุงโครงสร้างภายในเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ โดยมเีป้าหมายใหลู้กคา้ไดร้บั
บรกิารอย่างเรว็ทีส่ดุ 

- ออกบธูและ จดัสมัมนาใหค้วามรูแ้ก่นกัลงทนุและลกูคา้ รวมทัง้เจา้หน้าทีก่ารตลาดทัง้ในกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดัต่อเนื่องตลอดทัง้ปีและ จดัอบรมใหค้วามรูเ้ป็นกรณีไปเมื่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีารออก
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นใหน้ักลงทุนหน้าใหม่เกดิความสนใจทีจ่ะลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ซึง่จะเป็นการช่วยขยายฐานลกูคา้ใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ และเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิเอาไวด้ว้ย 

 
ลกัษณะลูกค้า-การพึ่งพิงเจ้าหน้าท่ีการตลาด  
ลูกค้าของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปทัง้บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นคนไทยและต่างชาติ ส่วน
ลูกคา้นิตบิุคคลทีเ่ป็นสถาบนัมจี านวนไม่มาก บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มไิดพ้ึง่พงิลูกคา้รายใหญ่รายใดรายหนึ่งหรอื
เจา้หน้าทีก่ารตลาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพเิศษ 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดข้ายทรพัยส์นิบางส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยร์าย
ย่อยและหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“UOBKH”) 
เพื่อปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิและลดความเสีย่งจากการพึ่งพารายได้จากค่านายหน้าทีผ่นัผวนตามบรรยากาศ
การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในขณะเดยีวกนัยงัคงมุ่งเน้นธุรกจิการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายย่อยที่
มีศกัยภาพ นักลงทุนสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ  การค้าหลกัทรพัย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์ธุรกจิคา้ตราสารหนี้และมแีผนงานในการจดัตัง้ธุรกจิบรหิารจดัการกองทุนส่วนบุคคล ในปี 
2560 ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะสรา้งอตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 
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สดัส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีดัสว่นลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศดงันี้ 

ประเภทลกูค้า ปี 2559 

จ านวนลกูค้า
ทัง้หมด 

ท่ียงัเปิดบญัชี
ซ้ือขายอยู่ 

จ านวนลกูค้า 
Active 
(บญัชี) 

สดัส่วน 
% 

มลูค่าการซ้ือขายแต่ละประเภทบญัชี 
  

จ านวนเงิน Equity  
(บาท) 

TFEX  
(สญัญา) 

บญัชเีงนิลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์ 82 60 0.24 231,289,538,176.28 602,220 

ลกูคา้บุคคลธรรมดา – ไทย 65,809 24,241 96.44 279,664,475,751.73 556,255 

ลกูคา้บุคคลธรรมดา – ต่างชาต ิ 1,402 471 1.87 2,379,422,873.06 12 

ลกูคา้นิตบิุคคล – ไทย 162 45 0.18 2,859,465,659.00 - 

ลกูคา้นิตบิุคคล – ต่างชาต ิ 7 1 - - - 

ลกูคา้สถาบนั – ในประเทศ 645 317 1.26 70,093,059,208.80 - 

ลกูคา้สถาบนั – ต่างประเทศ 43 - - - - 

รวม 68,150 25,135 100.00 586,285,961,668.87 1,158,487 

หมายเหตุ: จ านวนลกูคา้รวมทีปิ่ดบญัชรีะหว่างปี 

 
สภาพการแข่งขนั 
ปจัจุบนัการแข่งขนัของบรษิทัในธุรกจิหลกัทรพัยย์งัคงอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่องดงัจะเหน็ไดจ้ากการปรบัตวั
ลดลงของอตัราค่านายหน้า การโยกยา้ยของเจา้หน้าทีผู่แ้นะน าการลงทุนและการเกดิขึน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์
ใหม่ทีม่ลีกัษณะเป็น Discount Broker โดยปจัจุบนัพบว่ามจี านวนบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 36 
แห่ง ซึง่ส่วนแบ่งตลาดตามปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยค์่อนขา้งทีจ่ะกระจายตวั ท าใหม้บีรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่ ี
สว่นแบ่งตลาดต ่ากว่ารอ้ยละ 5 สงูถงึ 32 แห่ง (คดิเป็นสว่นแบ่งตลาดรวมรอ้ยละ 75) ขณะทีบ่รษิทัหลกัทรพัยท์ี่
มสี่วนแบ่งตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 5 มเีพยีง 4 แห่ง (คดิเป็นส่วนแบ่งตลาดรวมรอ้ยละ 25) ส าหรบัการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมทีเ่พิม่สงูขึน้ ท าใหบ้รษิทัหลกัทรพัยฯ์ พยายามสรา้งฐานรายไดใ้หม่เพิม่เตมิ โดยขยายไปยงัธุรกจิ
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม และบรกิารจากธุรกจิวาณิชธนกจิ เป็นตน้ 

 
การตลาดและการแข่งขนั 
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ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ราคาปิดดชันี SET ณ สิน้ปี 2559 1,542.94 จดุ 

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า เพ่ิมขึน้ 254.94 จดุ 
 (+ 19.79%YoY) 

คา่สงูสดุของดชันี 1,558.32 

คา่ต ่าสดุของดชันี 1,220.96 

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย      5 หม่ืนลบ./วนั 

Source: SETSMART 
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ภาวะตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2559 

ภาพรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปิด ณ 30 ธนัวาคม 2559 ทีร่ะดบั 1,542.94 จุด ปรบัตวั
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.79 จากระดบั 1,220.96 จุด ณ สิ้นปี 2558 โดยดชันีปรบัเพิ่มขึน้นับตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมกราคม     
ขึน้ไปแตะระดบัสงูสุดที ่1,558.32 จุด (15 สงิหาคม 2559) และต ่าสุดทีร่ะดบั 1,220.96 จุด (11 มกราคม 2559) มมีูลค่า     
ซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัอยู่ที ่5.00 หมื่นลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 22.1  

ทัง้น้ี ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการลงทุนในปี 2559 ประกอบดว้ย 

-  ราคาน ้ามนัดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ โดยมอีานิสงสม์าจากผลการประชุมกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปก ทีเ่กดิขึน้ในช่วง
เดอืนพฤศจกิายน ถงึเดอืนธนัวาคม 2559  ซึง่มมีตขิอ้ตกลงร่วมกนัในการลดก าลงัการผลติร่วม 1.8 ลา้นบารเ์รลต่อ
วนั  เพื่อท าใหต้ลาดน ้ามนัเขา้สู่เสถียรภาพของอุปสงค์และอุปทานของขอ้มูล  ณ สิน้ปี 2559 พบว่าราคาน ้ามนัดบิ 
WTI อยู่ที ่53.68 US/Barrel (+45%YTD)   

- ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed: Federal Reserve ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate 1 ครัง้ ในการประชุม 
FOMC: Federal Open Market Committee เดอืนธนัวาคม ท าใหอ้ตัราดอกเบีย้ขึน้มาอยู่ทีร่อ้ยละ 0.50-0.75  

-  มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัทีท่ยอยออกมาตลอดทัง้ปี รวมทัง้แผนการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่ระดบัมลูค่าโครงการแสนลา้นบาท  การคงอตัราภาษบีรโิภค (VAT) ในอตัราเดมิ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิช่วง
ปลายปีเพื่อกระตุน้ภาคการท่องเทีย่วและการใชจ้่ายในประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกจิในประเทศฟ้ืนตวัดขีึน้ในช่วงไตรมาส 
3-4 และส าหรบัทัง้ปี 2559 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตของเศรษฐกจิไทย (GDP)      
จะเตบิโตรอ้ยละ 3.20 

ปจัจัยอื่นๆ อาทิ การท าประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากสหภาพยุโรป (“Brexit”) การเลือกตัง้
ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาทีเ่กดิขึน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน และการด าเนินนโยบายการเงนิผ่อนคลายของธนาคาร
กลางหลายประเทศ ทัง้ธนาคารกลางญีปุ่น่ และธนาคารกลางยุโรป 

ครึ่งแรกของปี  ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของไทย ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามตลาดหุน้ทัว่โลกทีฟ้ื่นตวัดขีึน้เนื่ องจากตลาด
กลบัมามองว่าธนาคารกลางสหรฐัจะไม่รบีปรบัขึน้ดอกเบีย้ รวมทัง้ การด าเนินมาตรการดอกเบีย้ตดิลบของธนาคาร
กลางญี่ปุ่น และการปรบัเพิม่วงเงนิเขา้ซื้อพนัธบตัรของธนาคารกลางยุโรป คาดว่าเป็นปจัจยัสนับสนุนใหเ้มด็เงนิ
ลงทุนของต่างชาติไหลกลบัเขา้มาในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยนักลงทุนต่างประเทศซื้อสะสมสุทธิ
ตลอดทัง้ครึ่งปีแรก 3.65 หมื่นล้านบาท และตลาดหลกัทรพัย์ฯ เริ่มปรบัตัวขึน้ค่อยเป็นค่อยไป ทัง้นี้  ดชันีตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,293 จุด ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ ขึน้มาปิดที ่1,445 จุดในเดอืนมถุินายน  

ครึ่งหลงัของปี ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ฯ นับตัง้แต่เดอืนมถุินายนถึงเดอืนกนัยายน ปรบัตัวขึน้ต่อเนื่องท่ามกลาง    
นักลงทุนต่างชาติเขา้ซื้อสุทธติลอดช่วงเวลาดงักล่าว ซึ่งปจัจยับวกส าคญัมาจากภายนอกประเทศเป็นหลกั อาท ิ                      
1) การชะลอดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั  2)  ความเสีย่งจากเหตุการณ์ Brexit ซึง่ตลาดมกีารตอบรบัทีค่่อนขา้ง
จ ากดั และ 3) ผลด าเนินงานบรษิทัจดทะเบยีนทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตวัจากปีก่อนซึง่มฐีานทีต่ ่า  
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อย่างไรก็ดี พอเข้าสู่เดือนตุลาคม 2559 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เผชิญความผันผวนท่ามกลาง
เหตุการณ์การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ณ วนัที่ 13 ตุลาคม ท าให้ใน
เดอืนตุลาคม นกัลงทุนต่างชาตมิกีารขายสทุธสิงูถงึ 1.8 หมื่นลา้นบาท ขณะทีม่ลูค่าซือ้ขายต่อวนัสงูถงึ 6.1 หมื่นลา้น
ต่อวนั  อกีทัง้นกัลงทุนในตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรฐัอาจขึน้ดอกเบีย้ในเดอืนธนัวาคม 2559  หากแต่แรงซือ้จาก 
LTF และ RMF ในช่วงปลายปี และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาล ท าให้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน - เดอืน
ธนัวาคม  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ฟ้ืนตวัขึน้อย่างต่อเนื่องมาปิดสิน้ปี 2559 ที ่1,542.94 จุด  

ส าหรบัจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนใหม่ในปี 2559 พบว่ามบีรษิทัเขา้จดทะเบยีนใหม่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาด
หลักทรัพย์ mai จ านวนรวมทัง้สิ้น 29 บริษัท ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่มีจ านวนรวม 36 บริษัท ขณะที่บริษัทจด
ทะเบยีนทีม่กีารยา้ยจากตลาด mai เขา้ตลาด SET มจี านวน 1 บรษิทั และบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กเพกิถอน 8 บรษิทั  

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนปี 2559 แยกยอดซื้อสุทธิและยอดขายสุทธิตามรายกลุ่มนักลงทุนได้ดังนี้          

1) กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย ์มยีอดซือ้สทุธอิยู่ที ่25,372 ลา้นบาท 2) กลุ่มนกัลงทุนต่างประเทศมยีอดซือ้สทุธอิยู่ที ่
77,927 ล้านบาท 3) กลุ่มนักลงทุนสถาบนัมยีอดขายสุทธอิยู่ที่ 8,657 ล้านบาท 4) กลุ่มนักลงทุนภายในประเทศ     
มยีอดขายสทุธอิยู่ที ่94,642 ลา้นบาท
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ตารางแสดงมูลค่าซ้ือ (ขาย) สุทธิ รายปี และรายเดือนในปี 2559 ของนักลงทุนแต่ละประเภท                                                                               หน่วย: ลา้นบาท 

รายปี 
นักลงทุน 

สถาบนั 

บญัชีบริษทั 

หลกัทรพัย ์

  นักลงทุน 

ต่างประเทศ 

    นักลงทุน 

ภายในประเทศ 

  รายเดือน 

   ปี 2559 

    นักลงทุน 

      สถาบนั 

      นักลงทุน 

   ต่างประเทศ 

          นักลงทุน 

     ภายในประเทศ 

        บญัชี 

บริษทัหลกัทรพัย ์

2548 (51,204) (121) 118,542 (67,217) มกราคม 8,626 (7,966) (3,670) 3,010 

2549 (12,757) 1,084 83,446 (71,772) กมุภาพนัธ์ (4,390) 491 (1,790) 5,689 

2550 3,764 (1,601) 55,018 (57,181) มีนาคม (9,571) 26,453 (22,851) 5,969 

2551 45,177 924 (162,346) 116,246 เมษายน 2,908 (5,598) 3,110 (420) 

2552 (2,303) 1,388 38,231 (37,316) พฤษภาคม 5,665 4,735 (12,534) 2,134 

2553 (15,200) (449) 81,724 (66,075) มิถนุายน (6,225) 18,396 (12,286) 115 

2554 (29,149) 1,307 (5,119) 32,962 กรกฎาคม (11,607) 44,369 (36,636) 3,875 

2555 (24,302) 7,256 76,388 (59,342) สิงหาคม (19,320) 34,373 (17,003) 1,950 

2556 108,163 (1,723) (193,911) 87,471 กนัยายน (16,180) 17,227 2,223 (3,270) 

2557 71,424 3,582 (36,584) (38,421) ตลุาคม 22,015 (18,071) (3,247) (697) 

2558 79,055 (6,418) (154,346) 81,709 พฤศจิกายน 8449 (36,934) 23,369 5116 

2559 (8,656) 25,372 77,927 (94,642) ธนัวาคม 10,973 453 (13,327) 1,902 
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ตารางสถิติตวัเลขท่ีส าคญั 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

GDP Growth (รอ้ยละ) 3.2 (F) 2.8 0.8 2.7 

Market Capitalization (ลา้นบาท) 15,079,272 12,282,755 13,856,283 11,496,765 

Market Turnover (ลา้นบาท) 11,119,824 9,997,372 10,193,179 11,777,210 

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีน 522 517 502 489 

บรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนใหม ่ 29 23 17 13 

การซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนั (SET) (ลา้นบาท) 50,245 41,141 41,604 48,070 

ดชันีตลาดปิด (High) 1,558 1,616 1,600 1,643 

ดชันีตลาดปิด (Low) 1,220 1,262 1,224 1,275 

P/E (เท่า) 18.55 22.57 17.81 14.60 

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 3.04 3.36 2.94 3.24 

Source: BOT และ SETSMART   

Note:  Estimated figures and data at end of period 

แนวโน้มธรุกิจหลกัทรพัยปี์ 2560 

อุตสาหกรรมธุรกจิหลกัทรพัย ์ในปี 2560 มแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่องภายใต้สภาวะการแข่งขนัสูงทัง้ในดา้น
คุณภาพและปรมิาณจากจ านวนบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ที่มีอยู่ทัง้สิ้นรวม 36 บริษัท ซึ่งแม้ว่าจ านวนบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ       
จะคงทีแ่ต่การแขง่ขนัดา้นค่านายหน้ายงัอยู่ในระดบัสงู ท าใหห้ลายบรษิทัหลกัทรพัยต่์างพยายามลดความพึง่พงิรายได้
จากธุรกจิบรษิทัหลกัทรพัย์เพยีงอย่างเดยีวไปใหน้ ้าหนกัต่อธุรกจิอื่นๆ อาท ิบรกิารธุรกจิวาณิชธนกจิ ทีป่รกึษาทางการ
เงนิ (Financial Advisor) และธุรกจิการจดัการกองทุนสว่นบุคคล (Private Fund) เป็นตน้    

เมื่อวนัที ่14 มกราคม 2559 ส านักงาน ก.ล.ต. ไดป้ระกาศแนวคดิทีจ่ะเชื่อมโยงผูเ้กีย่วขอ้งในตลาดทุนเขา้
ด้วยกนั แบ่งเป็น 1) ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการระดมทุน ได้แก่ บริษัทจดทะเบยีน (บจ.) ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial 
Advisor) ผูส้อบบญัช ีผูบ้รหิาร บจ. และนักลงทุน 2) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละธุรกจิตวักลาง ไดแ้ก่ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) บรษิทัหลกัทรพัย ์(บล.) และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน (บลจ.) โดยมยีุทธศาสตร์
และเป้าหมายหลกัเพื่อปรบัใหต้ลาดทุนของไทยมคีวามน่าเชื่อถอืไดม้ศีกัยภาพในการแข่งขนั และสนับสนุนการเขา้ถึง
การลงทุนของประชาชน และธุรกิจเอสเอ็มอี นอกจากนี้  ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้               
ตราสารทุน กองทุน และการจดทะเบยีนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้  
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ภายในปี 2561-2562 ประเทศไทยจะต้องเขา้รบัการประเมนิภาพรวม “ภาคการเงนิ” หรอื Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) จากธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งจะเป็นการประเมนิทัง้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และ
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะประเมนิทัง้มาตรการหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลและการด าเนินการเพื่อบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์
ดงักล่าวว่ามปีระสทิธภิาพมากแค่ไหน ซึง่ในกรณีของไทยถา้หากสามารถผ่านการประเมนิได ้จะมผีลช่วยดงึดดูและสรา้ง
ความมัน่ใจใหแ้ก่นกัลงทุนไดอ้ย่างมาก 

ส าหรบัแผนกลยุทธ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ปี 2560  เน้นผลกัดนัให้มีหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใหม่มาจาก
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นจุดแขง็ของประเทศ โดยเน้นไปที่กลุ่มอาหารและกลุ่มพลงังานพร้อมกบัส่งเสริมความ
แขง็แกร่งใหบ้รษิทั โดยเพิม่ขนาดบรษิทัจดทะเบยีน สง่เสรมิการใชเ้ครื่องมอืระดมทุนเพิ่มและสรา้ง Startup Ecosystem 
เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจไทย ส าหรบัแผนด้านการสร้างเครื่องมือวฒันธรรมการลงทุนนัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เน้น
สง่เสรมิวฒันธรรมการลงทุน (Investment Culture) ทีย่ ัง่ยนืผ่านการสง่เสรมิใหล้งทุนผ่านทางกองทุนรวมหุน้และกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (PVD& Employee’s choice) เพื่อรองรบัต่อสงัคมผู้สูงอายุ รวมทัง้สนับสนุนด้านข้อมูล ส่งเสริมทาง
การตลาดและเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากรของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัมี
แผนพฒันาศกัยภาพและการลงทุนเชงิโครงสร้างพืน้ฐานตลาดทุนและพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมรองรบัทศิทางธุรกจิใน
อนาคตและในระยะยาวเพื่อเตรยีมพฒันาการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมภิาค 

เป้าหมายส าคญัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ปี 2560  ประกอบด้วย 1) ตัง้เป้ามอุีตสาหกรรมเป้าหมาย (กลุ่ม
อาหารและพลังงาน) เข้าจดทะเบียนใหม่ร้อยละ 25 ของมูลค่าตลาดของหลักทรพัย์ใหม่ที่เข้าจดทะเบียนทัง้หมด           
2) มูลค่าหลกัทรพัย ์(Market capitalization) ของบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ใหม่คาดว่าจะอยู่ที ่280,000 ลา้นบาท 3) บรษิทั
จดทะเบยีนเดมิระดมทุนเพิม่ 270,000 ลา้นบาท 4) บรษิทัจดทะเบยีนอยู่ใน Global index เพิม่ขึน้ทัง้การค านวณในดชันี 
MSCI & DJSI  5) สรา้งแพลตฟอรม์ใหม่ส าหรบั Startup และมผีลติภณัฑใ์หม่  6) ผูล้งทุนใหม่ในตราสารทุนหนึ่งแสน
รายและผู้ลงทุนใหม่ในตราสารอนุพันธ์หนึ่งหมื่นราย 7) พัฒนาข้อมูลการลงทุนเพื่อเรียนรู้และเข้าถึงการลงทุน                                  
8) มนีายทะเบยีนกลางเพื่อสนบัสนุนกองทุนส ารองเลีย้งชพี (Mandatory PVD) และ 9) เตรยีมพรอ้มรองรบัการตดับญัชี
ภายใน 2 วนัท าการ (T+2) 

 
กลยุทธข์องบริษทัฯ ในด้านธรุกิจหลกัทรพัย ์

สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมามีความรุนแรงยิ่งขึ้น  และแนวโน้มการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัยย์งัคงอยู่ในระดบัสงู โดยปจัจุบนัมบีรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการเป็นตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยม์จี านวน
รวมทัง้สิน้ 36 บรษิทั ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นราคา ดงันัน้ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จงึเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ทางดา้นคุณภาพ และการใหบ้รกิารแทน โดยทีจ่ดัหางานวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่คีุณภาพใหด้ยีิง่ขึน้เพื่อช่วงชงิส่วนแบ่ง
การตลาดและพยายามรกัษาส่วนแบ่งการตลาดที่มอียู่เดมิ  รวมทัง้ขยายธุรกจิด้านอื่นลดการพึ่งพารายได้ค่านายหน้า 
ไดแ้ก่ ธุรกจิวาณิชธนกจิและทีป่รกึษาทางการเงนิ เป็นตน้ 

ด้วยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศแผนกลยุทธ์หลกัในปี 2560 โดยมุ้งเน้นส่งเสริมโอกาสการระดมทุนใน
หลากหลายรปูแบบโดยตัง้เป้าเพิม่มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัยร์วม 550,000 ลา้นบาท มาจากบรษิทัจดทะเบยีน
ระดมทุนเพิม่ 270,000 ล้านบาทและหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใหม่ 280,000 ล้านบาท น่าจะส่งเสรมิให้มูลค่าการซื้อขาย
สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงัพฒันาทกัษะความรู้และส่งเสริมการลงทุนด้วย  Digital Platform                   
ทีต่อบโจทยค์วามต้องการของผูล้งทุนบุคคลทัง้การลงทุนในหุน้ กองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้  ตัง้เป้าสรา้ง   
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ผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นและตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวม 110,000 คน บริษัทหลกัทรพัย์ฯ มีการ
เตรยีมพร้อมทีจ่ะรองรบัและสนับสนุนอย่างเต็มทีก่บัแผนกลยุทธ์นี้ เนื่องจากบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มทีมีวาณิชธนกจิทีใ่ห้
ค าปรกึษาในการระดมทุนแก่บรษิัทจดทะเบยีนและมทีมีนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ที่จะรองรบัการให้ขอ้มูลการลงทุนแก่      
นกัลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มแีผนกลยุทธท์ีด่ าเนินมาอย่างต่อเนื่องดงันี้ 

-  จดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิใหม่ๆ เพื่อเพิม่แหล่งรายไดโ้ดยบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไม่อาจพึง่พารายไดค้า่
นายหน้าแต่เพยีงอย่างเดยีว 

-  มกีารจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่ลกูคา้เพื่อใหเ้ขา้ใจและมัน่ใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ 

-  การพฒันาระดบัความสามารถของพนักงานใหส้ามารถใหค้ าปรกึษาแก่ลูกคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของ
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ สว่นใหญ่มาจากเงนิทุนของบรษิทัฯ 

 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี- 
 

การจดัหาเงินทุนหรอืการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผูบ้ริหารหรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นเงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากบรษิทัย่อย เป็นจ านวนเงนิ 400 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.0 ต่อปี เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อยดงักล่าว
นี้ ไม่มกีารน าสนิทรพัยถ์าวรหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ (2558 : ไม่ม)ี 
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3. การบริหารความเส่ียง และปัจจยัความเส่ียง 
 

1. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบั
แนวทางและหลกัปฏบิตัสิากล เพื่อใหธุ้รกจิเตบิโตและสรา้งผลตอบแทนอย่างมัน่คงในระยะยาว โดยมกีาร
บรหิารความเสีย่งในแต่ละส่วนของธุรกจิรวมถงึธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ไดล้งทุนดว้ย บรษิทัฯ ไดเ้น้นการสรา้งการ
บรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์รผ่านการก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ระดบั
ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและฝา่ยบรหิารความเสีย่ง 

การบรหิารความเสีย่งของบรษิัทฯ นัน้ ถูกก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ ให้มรีะดบัความเสีย่ง
ของบรษิัทฯ ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิผ่านการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก าหนดระบบบรหิารความเสีย่งทีด่รีวมถงึระดบัความเสีย่งสงูสุดทีย่อมรบัได ้
(Risk Appetite) โดยฝ่ายบรหิารความเสีย่งไดม้กีารวเิคราะห ์ระบุ ประเมนิ ตดิตามและรายงานความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทั อย่างสม ่าเสมอ 

2. การบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างเพื่อประกอบธุรกิจที่มรีายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding 
Company) ดงันัน้ ความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ อาจจะมผีลกระทบจากการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย ซึง่สามารถวเิคราะหป์ระเดน็ความเสีย่ง วธิกีารป้องกนัและลดความเสีย่ง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัท่ีประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย 2 บรษิทั คอืบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จ ากดั และ
บรษิทัร่วม 3 บรษิทั คอื บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทั ผาแดง
อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โดย บรษิทัฯ รบัรู้
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม และรบัรู้ก าไรจากบรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในงบการเงนิรวม
ของบริษัทฯ ดงันัน้ ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ยงัไดก้ าหนดนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ ในการเลอืก
บริษัทที่จะลงทุนในอนาคต โดยจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสามารถให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม และมคีวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้พรอ้มทัง้มโีอกาสเตบิโตในอนาคต 

2.2 ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจในสายงานการลงทุน 
บรษิัทฯ ตระหนักดถีึงความเสีย่งอนัเนื่องมาจากสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และ
อาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรพัย์ ส่งผลให้ไม่ได้รบัผลตอบแทนของเงินลงทุนตามที่
คาดการณ์ไว้ จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการการลงทุน ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง นโยบาย หลกัเกณฑ์ 
และออกแบบแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั และมคีณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งพจิารณาทบทวนนโยบาย และมาตรการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการลงทุนของ
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บรษิทัฯ เพื่อใหผ้ลตอบแทนสงูสุดโดยมรีะดบัความเสีย่งที่เหมาะสมในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
และเป็นไปตามกรอบนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั ก าหนด 

2.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจหลกัทรพัย ์
ธุรกจิหลกัทรพัย์เป็นธุรกจิที่มรีายได้หลกัมาจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ซึ่งขึน้อยู่กบั
ปรมิาณซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมของลูกคา้ โดยหลงัจากทีม่กีารเปิดเสรอีตัราค่านายหน้า
แบบเตม็รูปแบบตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัในดา้นต่างๆ นอกเหนือจากการแขง่ขนัใน
ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรพัย ์เช่น การขยายสาขาของคู่แขง่  การเกดิขึน้ของคู่แขง่ราย
ใหม่ และการแขง่ขนัการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษิทัฯ จงึตอ้งด าเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ พรอ้มทัง้การ
เน้นการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายฐานลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพ ลดการพึง่พารายไดจ้าก
ธุรกจิซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายย่อยลง พรอ้มขยายฐานลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพ และมุ่งเน้นธุรกจิทีม่แีนวโน้ม
จะสร้างก าไรขัน้ต้น เช่น ธุรกจิสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกจิซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อ
บญัชบีรษิทั ธุรกจิดา้นตราสารหนี้ ตลอดจนธุรกจิกองทุนสว่นบุคคล ซึง่ขณะนี้บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการ
ขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมวีตัถุประสงค์ 
เพื่อปรบักลยุทธใ์หส้ามารถต่อสูก้บัสภาวะการแขง่ขนัในสภาวะการณ์ปจัจุบนัและอนาคต 

บรษิัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิด้านบุคลากรและพฒันาระบบงานเพื่อลดความเสีย่งในธุรกจิหลกัทรพัย์
ดงันี้ 
-  มุ่งเน้นบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยจะเน้นคดัเลอืกรบับุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ดา้น

ธุรกจิหลกัทรพัยห์รอืธุรกจิใกลเ้คยีง 
-   แผนการขยายฐานลูกคา้และกระตุ้นปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย ์รวมถงึพฒันาทกัษะ และ

ความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมตลอดทัง้ปี 
โดยเฉพาะกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มผีลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆ บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ จะมี
การจดัอบรมข้อมูลให้กบัเจ้าหน้าที่การตลาดมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
การตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจง้ความเปลีย่นแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม และ
เพิ่มคุณภาพของงานวิเคราะห์ให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและลูกค้าได้อย่าง
รวดเรว็ 

-  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและรวดเรว็  
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2.4 ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระเงินของลูกค้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ มลีูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์ที่ระงบัการรบัรู้ 397.25    
ลา้นบาท โดยไม่เปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่หน้ีทีม่ปีญัหาจ านวนดงักล่าวน้ีไดม้กีารตัง้ส ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูหลงัจากหกัมลูค่าหลกัประกนัไวค้รบถว้นแลว้ 

ปจัจุบนั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายลดความเสีย่งอนัเกดิจากการผดินดัช าระราคาค่าซือ้หลกัทรพัย ์
หรือผิดนัดช าระการวางหลักประกันของลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ บริษัทหลักทรพัย์ฯ                      
มนีโยบายในการคดัเลอืกนักลงทุนที่เปิดบญัช ีและก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัย์ และสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า ใหเ้หมาะสมตามฐานะการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน 
และประสบการณ์การลงทุนของลูกค้า อกีทัง้ยงัมกีารทบทวนสถานะของลูกค้า และควบคุมการใช้
วงเงนิอย่างใกลช้ดิ รวมทัง้ควบคุมดูแลสดัส่วนของมูลค่าหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด
อย่างเคร่งครดั 

ในกรณีทีลู่กคา้ผดินัดช าระเงนิ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะด าเนินการหา้มซือ้หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ จนกว่า
จะมีการช าระราคาค่าซื้อหลกัทรพัย์ครบถ้วน โดยมีหน่วยงานด้านช าระราคาและหน่วยงานด้าน
การตลาดร่วมกนัรบัผดิชอบในการตดิตามลูกคา้ ซึง่หากการช าระราคาไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืการตดิตามไม่ไดผ้ลเจา้หน้าทีจ่ะแจง้ใหส้ านกักฎหมายของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
ด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไป 

2.5 ความเส่ียงจากการโยกย้ายบญัชีของลูกค้าไปยงับริษทัอ่ืน 
ลูกค้าของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าทัว่ไป บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบนัในประเทศและ
ต่างประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวนบญัชลีูกค้าทัง้สิ้น 68,150 บญัชี โดยเป็น
จ านวนบญัชทีีลู่กคา้ท าการซื้อขาย (Active) จ านวน 25,135 บญัช ีมสีดัส่วนรายไดจ้ากค่านายหน้า
ประมาณร้อยละ 50.02 โดยบริษัทฯ ยงัตระหนักถึงนโยบายการส่งเสริมด้านบุคลากรและพฒันา
ระบบงานในหวัขอ้ที่ 2 “ความเสีย่งจากการแข่งขนัในธุรกจิหลกัทรพัย์” เพื่อลดความเสีย่งจากการ
โยกยา้ยบญัชลีกูคา้  

2.6 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรอืน้อยราย 
ในปี 2558 และปี 2559 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีดัสว่นมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มลกูคา้ราย
ใหญ่ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 18.46 และ 25.38 ของมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์รวมของ     
บรษิทัฯ หากบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งสญูเสยีลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวไปจะกระทบรายได้ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ อย่างไรกต็าม บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ตระหนักถงึความ
เสีย่งในการพึ่งพงิมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์จากลูกค้ารายใหญ่ บรษิัทฯ  จงึปรบัโครงสร้างธุรกจิ 
โดยมุ่งเน้นรายได้จากธุรกจิวาณิชธนกจิ ธุรกจิสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกจิซื้อขาย
หลกัทรพัยเ์พื่อบญัชบีรษิทั ธุรกจิดา้นตราสารหนี้ ตลอดจนธุรกจิกองทุนส่วนบุคคล เพื่อใหส้ามารถ
ต่อสูก้บัสภาวะการแขง่ขนัในสถานะการณ์ปจัจุบนัและอนาคต 
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2.7 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร 
ในการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์บุคลากรทีม่คีวามรู ้รวมถงึประสบการณ์ และความช านาญ เป็นแรง
ขบัเคลื่อนทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทัฯ ในสภาวะการแข่งขนัสงูในปจัจุบนั การแย่งตวับุคลากร
ทวคีวามรุนแรงขึน้ ดงันัน้ หากบุคลากรที่มปีระสบการณ์และความช านาญถูกแย่งตวัไป อาจส่งผล
กระทบต่อรายไดบ้างส่วน บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ตระหนักถงึความส าคญั จงึไดม้กีารอบรมพฒันาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมกีารก าหนดนโยบายค่าตอบแทนทีช่ดัเจนและเหมาะสม
โดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดและการแขง่ขนั รวมถงึเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.8 ความเส่ียงด้านการลงทุนในหลกัทรพัย ์
เป็นความเสีย่งที่บรษิัทฯ อาจไม่ได้รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ตามที่คาดการณ์ไว้    
จงึจดัตัง้ใหม้คีณะกรรมการการลงทุน ท าหน้าทีก่ าหนดแนวทาง สดัส่วนการลงทุน หลกัเกณฑ ์และ
ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพนัธท์ีช่ดัเจน โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ที่มีปจัจยัพื้นฐานดี มีความเสี่ยงต ่า ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ในการลงทุนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างสม ่าเสมอ และมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหฝ้า่ยบรหิารความเสีย่งประเมนิและควบคุมความเสยีหาย
ที่อาจจะเกดิจากความเสีย่งด้านตลาด โดยมกีารก าหนดเพดานความเสีย่ง ได้แก่ มูลค่าการลงทุน
สงูสดุทีย่อมรบัได ้(Open Position Limit) การก าหนดระดบัผลขาดทุนทีย่อมรบัได ้(Stop Loss Limit) 
ค่าความอ่อนไหวของมลูค่าเงนิลงทุนต่อราคาตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Sensitivity Limit) และค่าความ
เสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(Value-at-Risk) 

2.9 ความเส่ียงจากการท าธรุกรรมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
ในการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจส่วนการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มคีวามเสีย่งในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ดห้มดตามทีร่บัประกนั
การจดัจ าหน่ายไว้ ซึ่งอาจเกดิจากนักลงทุนขาดความมัน่ใจต่อภาวะการลงทุน ความผนัผวนของ
ตลาดเงนิและตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืเกดิจากการรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยใ์นจ านวนและ
ราคาที่ไม่เหมาะสม ท าให้ต้องรบัหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืเขา้บญัชี และต้องรบัผลขาดทุน ดงันัน้ เพื่อลด
ความเสี่ยงดงักล่าว สิง่ที่ค านึงถึงเป็นอย่างแรกคือ บริษัทหลกัทรพัย์ฯ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เบือ้งต้นของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละความสนใจของผูล้งทุนต่อหลกัทรพัยอ์ย่างระมดัระวงั ทัง้นี้  
ได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ (Underwriting Committee) เพื่อท าหน้าที่
พจิารณาและอนุมตักิารท าธุรกรรมการจดัจ าหน่ายและการรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 

2.10 ความเส่ียงจากการให้เงินกู้ยืมเพื่อซ้ือหลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตั ิในการควบคุมความเสีย่งจากการใหกู้ย้มืเงนิเพื่ อ
ซือ้หลกัทรพัย ์โดยจะพจิารณาวงเงนิใหม้คีวามเหมาะสมกบัฐานะทางการเงนิ และความสามารถใน
การช าระหนี้ของลกูคา้ รวมทัง้มกีารทบทวนวงเงนิอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรบัวงเงนิใหเ้หมาะสมกบัฐานะ
ทางการเงนิ  
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ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาวงเงนิซึง่จดัประชมุอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางการปฏบิตัใินการวางหลกัประกนั การเรยีกหลกัประกนั การบงัคบัหลกัประกนั 
โดยจะควบคุมใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดอย่างเคร่งครดัเพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้
กบัลกูคา้และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มยีอดลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื เพื่อซือ้หลกัทรพัยม์มีูลค่าเท่ากบั 137.59 ลา้น
บาท ลดลงร้อยละ 71.73 จากปีก่อน ซึ่งเกิดจากปริมาณลูกค้าที่ลดลงและจากการขายทรพัย์สนิ
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์รายย่อย และหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้ง 
ใหก้บับรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“UOBKH”) คดิเป็นรอ้ยละ 
26.92 ของยอดหนี้ทีล่ดลง 

2.11  ความเส่ียงจากธรุกิจตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความเสี่ยงจากการที่เงิน
หลกัประกนัของลูกค้าทีว่างไวอ้าจไม่เพยีงพอที่จะช าระหนี้กบัส านักหกับญัช ีอนัเนื่องมาจากลูกคา้
ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ จงึมี
มาตรการควบคุมความเสีย่งโดยจะคดัเลอืกลูกค้าที่มคีวามรู้ มปีระสบการณ์การลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าตามเกณฑท์ีก่ าหนด และพจิารณาความเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นการลงทุนของลูกคา้ รวมถงึ
ใหว้งเงนิทีเ่หมาะสมกบัฐานะ ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกคา้ และก าหนดใหลู้กคา้ต้องวาง
หลกัประกนัเป็นเงนิสดก่อนการส่งค าสัง่ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จดัให้มี
การทบทวนขอ้มูลและวงเงนิอย่างสม ่าเสมอ และคอยตดิตามผลการซื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเพียงพอของหลกัประกนัให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยเคร่งครดั  เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการขาดทุนจ านวนมากในบญัชลีูกคา้ หากลูกคา้ไม่
สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าจะถูกบงัคบัปิดฐานะสญัญา (Force 
Close) โดยการขายตราสารอนุพนัธใ์นตลาด  

2.12 ความเส่ียงจากผลกระทบท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 
บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้ให้ความส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากเหตุการณ์วกิฤตต่างๆ เช่น เหตุ
อุบตัิภยัธรรมชาติ เหตุจลาจล  เป็นต้น อกีทัง้ได้มกีารวางแผนการป้องกนัภยัตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและทบทวนแผนส ารองฉุกเฉินทุกปี และได้จดัให้มีการท าประกนัภัยซึ่งคุ้มครองความ
เสยีหายอนัเกดิจากภยัต่างๆ รวมทัง้ภยัธรรมชาติ อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยปจัจุบนัมวีงเงนิ
คุม้ครองรวมกนักว่า 165.30 ลา้นบาท 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
4.1  ทรพัยสิ์นถาวรหลกั ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ  และบริษัทย่อย มีสนิทรพัย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิจ านวน 
125,416,567 บาท ดงันี้ 

สินทรพัยถ์าวรของบริษทัฯ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิที่บรษิัทเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ ์และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ ดงันี้ 

ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ

(บาท) 

สว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ส านกังาน-สทุธ ิ 17,718,278 

รวม 17,718,278 

 
สินทรพัยถ์าวรของบริษทัย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่บรษิัทย่อยเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ ์และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ ดงันี้ 

ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี 
(บาท) 

ภาระผกูพนั 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
ตัง้อยู่เลขที ่154/14 - 16 ถนนพงังา    
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภเูกต็ 83000 
 

ตัง้อยู่เลขที ่500/1-3 ถนนประสานไมตร ี 
ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 52100 
 

ตัง้อยู่เลขที ่228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนาถ 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

 

เป็นเจา้ของ 
 
 

 
 

11,460,139 
 

9,552,025 
 
 

11,658,643 

 
 

- ไมม่ ี- 
 

- ไมม่ ี- 
 

 

- ไมม่ ี- 

อาคาร 
ตัง้อยู่เลขที ่50/147 - 155 อาคารฮลิดไ์ซดพ์ลาซ่า
แอนดค์อนโดเทล ชัน้ 4 ถนนหว้ยแกว้  
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 

 
เป็นเจา้ของ 

 
2 

 
- ไมม่ ี- 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร เครือ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ 
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 75,027,470 - ไมม่ ี- 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 10 - ไมม่ ี- 
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4.2  ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อยมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสุทธ ิจ านวน 104,479,469 บาท โดยบรษิทั
ย่อยเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ ดงันี้ 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัย่อย 

ประเภท ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชี 

(บาท) 

ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้า - 4 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - 81,850,769 

ใบอนุญาตหลกัทรพัย ์ - 2,657,500 
ค่าสมาชกิธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้า - 15,945,000 
โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่างตดิตัง้ - 4,026,196 

 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิ ซึง่มศีกัยภาพทีส่ามารถเกือ้หนุนและเอือ้
ประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึธุรกจิอื่นๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม และมคีวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้
พรอ้มทัง้ทีม่โีอกาสในการเตบิโต โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาถงึโอกาสทางธุรกจิ ค านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลบริษัทย่อยด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงาน
ระดบัสงูเขา้ไปเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และบรษิทัฯ ควรมสีทิธคิดัคา้น (Veto Right) ในเรื่อง
ที่ส าคญัๆ ที่จะด าเนินการโดยบรษิทัย่อยนัน้ๆ โดยการลงทุนในบรษิัทดงักล่าวจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิาก
คณะกรรมการของบรษิทัก่อน และในกรณีทีเ่ป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจะต้องผ่านการพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอกีดว้ย 

นโยบายการระงบัรบัรูร้ายได้  
บรษิัทย่อย มนีโยบายรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑค์งคา้ง 
เวน้แต่มคีวามไม่แน่นอนในการเรยีกเกบ็เงนิต้นและดอกเบีย้ ซึง่บรษิทัย่อย จะหยุดรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ดงักล่าวตาม
เกณฑค์งคา้ง 

กรณีดงัต่อไปนี้ ถอืว่ามคีวามไม่แน่นอนในการเรยีกเกบ็เงนิตน้และดอกเบีย้ 

1. ลกูหนี้ทัว่ไปทีม่หีลกัประกนัต ่ากว่ามลูหนี้ 
2. ลกูหนี้ผ่อนช าระรายทีม่งีวดการช าระเงนิไม่เกนิทุกสามเดอืน ซึง่คา้งช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตัง้แต่สามเดอืน

ขึน้ไป 
3. ลกูหนี้ผ่อนช าระรายทีม่งีวดการช าระเงนิเกนิกว่าทุกสามเดอืน เวน้แต่มหีลกัฐานทีช่ดัเจน และมคีวามเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัช าระหนี้ทัง้หมด 
4. ลกูหน้ีสถาบนัการเงนิทีม่ปีญัหา 
5. ลกูหนี้อื่นทีค่า้งช าระดอกเบีย้ตัง้แต่สามเดอืนขึน้ไป 
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นโยบายการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
บริษัทย่อยมีนโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม        
ซึง่การประเมนิน้ีรวมถงึการพจิารณาความเสีย่งในการเรยีกช าระและมูลค่าของหลกัประกนัทีใ่ชค้ ้าประกนับรษิทัย่อย 
ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลูกหนี้เมื่อหนี้นัน้มหีลกัประกนัไม่เพยีงพอ หรอืมโีอกาสทีลู่กหนี้จะช าระเงนิต้นและ
ดอกเบี้ยคนืไม่ครบจ านวน ทัง้นี้ ยงัได้ปฏบิตัิการจดัชัน้หนี้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ กธ. 33/2543 ลงวนัที่ 25 สงิหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัที่ 15 
กุมภาพนัธ ์2544 เรื่องการจดัท าบญัชสี าหรบัลกูหนี้ดอ้ยคุณภาพของบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. มลูหนี้จดัชัน้สญู หมายถงึ 
 มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รบัการช าระหนี้ และได้ด าเนินการ

จ าหน่ายหนี้สญูจากบญัชลีกูหนี้ตามกฎหมายภาษอีากรแลว้ 
 มลูหนี้สว่นทีบ่รษิทัย่อยไดท้ าสญัญาปลดหนี้ให้ 

2. มลูหนี้จดัชัน้สงสยั หมายถงึมลูหนี้เฉพาะสว่นทีส่งูเกนิกว่ามลูค่าหลกัประกนัของลกูหนี้ ซึง่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
 ลกูหน้ีทัว่ไป ลกูหน้ีสถาบนัการเงนิทีม่ปีญัหา และลกูหน้ีอื่นทีม่มีลูค่าหลกัประกนัต ่ากว่ามลูหน้ี 
 ลูกหนี้ผ่อนช าระรายทีม่งีวดการช าระเงนิไม่เกนิทุกสามเดอืน ซึง่คา้งช าระเงนิต้นหรอืดอกเบีย้ตัง้แต่

สามเดอืนขึน้ไป 
 ลกูหนี้ผ่อนช าระรายทีม่งีวดการช าระเงนิเกนิกว่าทุกสามเดอืน เวน้แต่มหีลกัฐานทีช่ดัเจนและมคีวาม

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัย่อย จะไดร้บัช าระหนี้ทัง้หมด 
3. มูลหนี้จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึงมูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่ามูลค่าหลักประกนัของลูกหนี้ ที่เข้า

ลกัษณะตามขอ้ 2 

บรษิทัย่อย มนีโยบายในการตดัจ าหน่ายมลูหนี้จดัชัน้สญูออกจากบญัชทีนัททีีพ่บรายการดงักล่าว และจะตัง้ค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ของมลูหนี้จดัชัน้สงสยัทัง้จ านวน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัย่อย มคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 364.83 ลา้นบาท 

นโยบายการตัง้ค่าเผือ่การปรบัมูลค่าและการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตัง้ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

เงนิลงทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดซึง่ถอืไว ้เพื่อคา้ แสดงในมลูค่ายุตธิรรม บรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยบนัทกึการเปลี่ยนแปลงจากการวดัมูลค่าของเงนิลงทุนเป็นรายการก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ตัง้ใจและสามารถถือจนกว่าครบก าหนด แสดงในราคาทุน     
ตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ่ื้อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตรา
สารหนี้จะถูกตดัจ่ายโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตลอดอายุของตราสารหนี้ทีเ่หลอื 
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เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถ่อืไว ้
เพื่อคา้หรอืตัง้ใจถอืไวจ้นครบก าหนด จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื่อขายและแสดงในมลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลง
จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าว แสดงเป็นองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของในสว่นของเจา้ของ ยกเวน้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และเมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนจะต้องรบัรูผ้ลก าไร
หรอืขาดทุนที่เคยบนัทกึในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของในส่วนของเจา้ของโดยตรงเขา้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ส าหรบักรณีทีเ่ป็นเงนิลงทุนประเภททีม่ดีอกเบีย้ จะต้องบนัทกึดอกเบีย้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิี
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

เงนิลงทุนในตราสารทุนซึง่ไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสุด ณ สิน้วนัท าการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนปิดค านวณจาก      
มูลค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน มูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุด
ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี ของเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เมื่อ
ราคาตามบญัชสีงูกว่าราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบ ต่อ
สนิทรพัยข์องบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พิพาททางกฎหมายที่
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อย่างมนียัส าคญั 
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน  

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ  

 ชื่อบรษิทั : บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 สถานทีต่ัง้ : 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) 

 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000187 

 โทรศพัท ์ : 0-2256-7999 

 โทรสาร : 0-2256-7888 

 Homepage : http://www.cgholdings.co.th 

 ทุนจดทะเบยีน : 6,075,927,916 บาท  

 ทุนช าระแลว้ : 4,336,768,278 บาท 

 แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั  4,336,768,278 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ  ถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  

 ชื่อบรษิทั : บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 สถานทีต่ัง้ : 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ  

แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 

 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537000572 

 โทรศพัท ์ : 0-2205-7000 

 โทรสาร : 0-2205-7171 

 Homepage : www.cgsec.co.th 

 ทุนจดทะเบยีน : 2,589,743,484 บาท 

 ทุนช าระแล้ว : 2,589,743,484 บาท   

 แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 2,589,743,484 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

http://www.cgholdings.co.th/
http://www.cgsec.co.th/
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ชื่อบรษิทั : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

สถานทีต่ัง้ : 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร ์ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ : เงนิทุนและหลกัทรพัย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536001371 

โทรศพัท ์ : 0-2649-2000 

โทรสาร : 0-2649-2100 

Homepage : www.mfcfund.com 

ทุนจดทะเบยีน : 180,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 120,998,374 บาท   

แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 120,998,374 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  

ชื่อบรษิทั 

 

: 

 

บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 สถานทีต่ัง้ : 191/18-25 อาคารซทีไีอทาวเวอร ์ชัน้ 26-27 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 ประเภทธุรกจิ : เหมอืงแร ่

 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537000467 

 โทรศพัท ์ : 0-2695-9499 

 โทรสาร : 0-2695-9495 

 Homepage : www.padaeng.com 

 ทุนจดทะเบยีน : 2,260,000,000 บาท 

 ทุนช าระแลว้ : 2,260,000,000 บาท   

 แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 226,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

    

    

http://www.mfcfund.com/
http://www.padaeng.com/
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ชื่อบรษิทั : บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จ ากดั  

 สถานทีต่ัง้ : 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกจิ  ธุรกจิพลงังาน  

 เลขทะเบยีนบรษิทั   :    0105559018324   

 โทรศพัท ์   :    0 2256 7999         

 โทรสาร   :    0 2256 7888   

 Homepage   :    ไมม่ ี   

 ทุนจดทะเบยีน  :    100,000,000 บาท   

 ทุนช าระแลว้   :    25,000,000 บาท   

 แบ่งออกเป็น   :    หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท   

บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ  

 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง   

เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2009-9000 

โทรสาร 0-2009-9991 

 ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ไม่ม ี

 ผูส้อบบญัช ี : นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4301         
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์0-2676-5700  โทรสาร 0-2676-5757 

 ทีป่รกึษาหรอืผูจ้ดัการ 

ภายใตส้ญัญาการจดัการ 

: ไม่ม ี
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ส่วนท่ี 2 

       การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ทุนจดทะเบยีน    :   6,075,927,916 

ทุนช าระแลว้   :   4,336,768,278 

หุน้ประเภทอื่น    :   ไม่ม ี

ชื่อตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน  :   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ชื่อทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย  :   CGH 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มผีูถ้อืหุน้ผ่านบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั (Thai NVDR) จ านวนรอ้ยละ 1.33 และเป็น
การถอืครองหุน้ต่างดา้วจ านวนรอ้ยละ 18.54 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 
บริษทัฯ  
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีงันี้ 
ล าดบัท่ี ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครวัเตชะอุบล1  1,035,543,294 23.88 

2 นาย พจิติต์ วริยิะเมตตากุล 401,200,000 9.25 

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 291,590,300 6.72 

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

5 นาย ส าเรงิ มนูญผล 192,571,722 4.44 

6 บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 153,061,800 3.53 

7 น.ส.อจัจมิา ภาคานาม 120,000,000 2.77 

8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06 

9 นายสมพงษ์ รุ่งเรอืงเนาวรตัน์ 86,042,000  1.98 

10 กองทุนเปิด เอม็เอฟซ ีเพิม่ค่าหุน้ระยะยาว 73,109,400 1.69 

11 อื่นๆ 1,644,731,162 37.92 

หมายเหต ุ * ประกอบดว้ยนายสดาวุธ เตชะอุบล (ถอืหุน้รอ้ยละ 13.94) นายทอมมี ่ เตชะอบุล (ถอืหุน้รอ้ยละ 4.97) และนายเบน เตชะอบุล           
(ถอืหุน้รอ้ยละ 4.97)  ณ วนัที ่1 เมษายน 2559 บรษิทัมสีดัสว่นจ านวนผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 48.86 
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บริษทัหลกัทรพัยฯ์  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่30 ตุลาคม 2559 มดีงันี้นzรายใหญ่ 10 รายแรก วนัปิด
สมดุทะเบียนผูถ้ือหุ้น วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บรษิทั คนัทรี ่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2,571,678,405 99.30 

2 บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ไทยฟูจ ิจ ากดั 3,983,408 0.15 

3 นาย สมชยั มิง่ม ัน่คง 1,580,087 0.06 

4 น.ส. เพญ็ประภา จนัทรเ์ทพ 1,015,178 0.04 

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

6 นาย วรพงษ ์ใจมงคลประเสรฐิ 642,553 0.02 

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

8 บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนไทย จ ากดั (มหาชน) 437,171 0.02 

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

10 นาย สมุติร เพชราภริชัต์ 250,224 0.01 

11 อื่นๆ 8,515,479 0.33 

 
7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารอนุมตัอิอกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงันี้ 

7.3.1  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ครัง้ท่ี 1 (CGH-W1)   

ตามที่ ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 12 มถุินายน 2557 ได้มมีติให้บรษิัทฯ ออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1” หรือ 
“CGH-W1”) จ านวนไม่เกนิ  863,247,828 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 จ านวน 855,408,275 หน่วย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้
ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 เป็น
จ านวน 855,408,275 หุน้  

ต่อมา เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2558 ไดม้ีการปรบัสทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญั     
1 หุ้น เป็นสทิธซิื้อหุ้นสามญั 1.108 หุ้น และที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
2559 ได้มมีติให้บรษิัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน อกีจ านวน 92,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้      
หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกบัการปรับสทิธิดังกล่าว รวมเป็นหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม                     
ใบสาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (CGH-W1) เป็นจ านวน 947,792,369 หุน้  
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โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้   

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัชนิดระบชุือ่ผูถ้อื และโอนเปลีย่น                
มอืได ้ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ  863,247,828 หน่วย (มกีารจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 855,408,275 หน่วย) 

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 947,792,369 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขาย 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ วนัที ่6 มกราคม 2558 

อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญั 1.108 หุน้ (โดยอตัราการใชส้ทิธ ิ             
มกีารเปลีย่นแปลงเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2558 จากสทิธซิื้อหุน้สามญั 1 หุน้ เป็น            
สทิธซิื้อหุน้สามญั 1.108 หุน้) 

ราคาใชส้ทิธ ิ 1.624 บาท (โดยราคาการใชส้ทิธมิกีารเปลีย่นแปลงเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2558         
จาก 1.80 บาท เป็น 1.624 บาท)  

วนัก าหนดใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 สามารถใชส้ทิธติาม ใบส าคญัแสดงสทิธ ิไดใ้นวนั           
ท าการสุดทา้ยของทุก 6 เดอืน หลงัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยก าหนด           
วนัทีส่ามารถใชส้ทิธคิรัง้แรก (“วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรก”) คอืวนัที ่ 31            
พฤษภาคม 2558 และวนัสุดทา้ยของการใชส้ทิธ ิ(“วนัก าหนดใชส้ทิธวินัสุดทา้ย”)        
คอืวนัที ่5 มกราคม 2561  

ขอ้จ ากดัการโอน ไมม่ ี

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

7.3.2     ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ครัง้ท่ี 2 (CGH-W2)   

ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2558 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2” หรอื “CGH-
W2”) จ านวนไม่เกนิ 427,704,853 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้โดยไม่คดิมูลค่า 
ในอตัราสว่น 12 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้   

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัชนิด ระบุชื่อผูถ้อื และโอนเปลีย่น
มอืได ้ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 427,704,853 หน่วย 
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จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 427,704,853 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขาย 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ วนัที ่15 กรกฎาคม 2558  

อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญั 1 หุน้ (โดยอตัราการใชส้ทิธอิาจ
เปลีย่นแปลงในภายหลงัตาม เงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาใชส้ทิธ ิ 1.60 บาท ยกเวน้กรณกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิ

วนัก าหนดใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2 สามารถใชส้ทิธติาม ใบส าคญัแสดงสทิธ ิไดใ้น
วนัท าการสุดท้ายของทุกเดือน 6 หลงัจากวนัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดย
ก าหนดวนัทีส่ามารถใชส้ทิธคิรัง้แรก (“วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรก”) คอืวนัที่  
29 มกราคม 2559 และวัน สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“ว ันก าหนดใช้สิทธิว ัน
สุดทา้ย”) คอืวนัที ่13 กรกฎาคม 2561  

ขอ้จ ากดัการโอน ไมม่ ี

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
7.4  นโยบายการจ่ายปันผล 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิ
หลงัจากหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในแต่ละปี ทัง้นี้ การพจิารณาจ่ายปนัผลจะมกีารน าปจัจยัต่างๆ มาพจิารณา
ประกอบด้วย เช่น ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงนิของบรษิัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิการลงทุน 
และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ โดยในการจ่ายปนัผลต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก          
คณะกรรมการบรษิทั และอนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน)    

โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : “สายก ากบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายใน” ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลและรายงานผลการตรวจสอบใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบ /ฝา่ยจดัการ เพือ่ทราบเท่านัน้ โดยมไิดอ้ยู่ภายใตส้ายบงัคบับญัชาทีข่ ึน้ตรงต่อ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)    
โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560    
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8.1  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัฯ  
1) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิัทมจี านวนทัง้สิน้ 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร 1 ท่าน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 9 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการอสิระ จ านวน 4 ท่าน โดยมรีายชือ่
กรรมการดงัต่อไปนี้   

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย สดาวธุ  เตชะอุบล ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นาย สรุพล  ขวญัใจธญัญา รองประธานกรรมการ 

3. นาย ทอมมี ่ เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นาย สมคาด สบืตระกลู กรรมการ 

5. นาย เดช  น าศริกุิล กรรมการอสิระ 

6. พล.ต.ท. วรีพงษ์  ชืน่ภกัด ี กรรมการอสิระ 

7. นาย นิพนธ ์ วสิษิฐยทุธศาสตร ์ กรรมการอสิระ 

8. นาย ปิตนินัท ์มตธินวริุฬห*์* กรรมการอสิระ 

9. นายพสิทุธิ ์วริยิะเมตตากุล กรรมการ 

10. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต*์ กรรมการ 

11. นางจติรมณี สวุรรณพลู*** กรรมการอสิระ 

 หมายเหตุ :  *ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 
                  **ไดล้าออกจากจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 
   ***ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 
                  นางธนิกา ผดงุพฒันพงษ ์เลขานุการบรษิทั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายสดาวุธ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ หรือนายทอมมี่ เตชะอุบล และ    
นายวรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย นิพนธ ์วสิษิฐยทุธศาสตร ์ ประธานกรรมการ 

2. นางจติรมณี สวุรรณพลู กรรมการ 

3. พล.ต.ท. วรีพงษ์ ชืน่ภกัด ี กรรมการ 

 
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 
โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย เดช น าศริกุิล ประธานกรรมการ 

2. นาย นิพนธ ์ วสิษิฐยทุธศาสตร ์ กรรมการ 

3. พล.ต.ท. วรีพงษ์ ชืน่ภกัด ี กรรมการ 

 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย สรุพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ 

2. นาย สมคาด   สบืตระกลู กรรมการ 

3. น.ส. ดวงธดิา พนัธเ์กษมสขุ กรรมการ 

 
5) คณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน     
โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 2 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ท . วรีพงษ์ ชืน่ภกัด ี ประธานกรรมการ 

2. นาย เดช  น าศริกุิล กรรมการ 

3. นางธนิกา ผดงุพฒันพงษ์ กรรมการ 
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6) คณะกรรมการการลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย สมคาด สบืตระกลู ประธานกรรมการ 

2. นาย สรุพล ขวญัใจธญัญา กรรมการ 

3. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล กรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมกีารจดัการประชุมพเิศษเพิม่เติมตามความ
จ าเป็น โดยการประชุมและการลงมตใินทีป่ระชุมแต่ละครัง้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่าไว ้โดยจะตอ้ง
มคีณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จงึจะครบองคป์ระชุม  ส าหรบัตารางการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท มกีารก าหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  และจะมกีารจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระก่อนประชุม
ล่วงหน้าประมาณ 5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาการศกึษามาก่อนล่วงหน้า 

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่าง
กนัเองตามความเหมาะสม เพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ย 

ในปี 2559 บรษิทัไดม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 10 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ และการ
ประชุมคณะกรรมการลงทุน 6 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี1 ครัง้ และการประชุม

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้  โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม / จ านวนครัง้ท่ีจดัประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม

คณะกรรมการ สรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
การลงทุน 

การประชุม

คณะกรรมการ
ด้านการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

1.  นาย สดาวธุ   เตชะอุบล   10/10      

2.  นาย สุรพล   ขวญัใจธญัญา   10/10  2/2 6/6  4/4 

3.  นาย ทอมมี่   เตชะอุบล 9/10   6/6   

4.  นาย สมคาด  สบืตระกลู 10/10  2/2 6/6  4/4 

5.  นาย เดช   น าศริกิุล 10/10    1/1  

6.  พล.ต.ท. วรีพงษ์   ชืน่ภกัด ี 8/10 4/5   1/1  
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      หมายเหต:ุ  *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559  
 **ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 
 ***ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559      

บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
1) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่านดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการบรษิทั 

2. ศาสตราจารยป์ระยรู จนิดาประดษิฐ*์ กรรมการ 

3. นาย เดช น าศริกิุล* รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

4. พล.อ. วฒันา สรรพานชิ รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

5. พล.ต.อ. สมชาย วาณชิเสนี กรรมการอสิระ 

6. นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐช์ยั กรรมการอสิระ 

7. นาย สดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ 

8. นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ 

9. นาย สมคาด สบืตระกลู* กรรมการ 

10. นางสาว สุดธดิา จริะพฒัน์กุล** กรรมการ 

11. พล.ต.ท. วรีพงษ์ ชืน่ภกัด*ี กรรมการอสิระ 

12. นาย นิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร*์ กรรมการอสิระ 

13. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล กรรมการ 

14. นาย ชนะชยั จุลจริาภรณ์*** กรรมการ 

15. ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์**** กรรมการ 

 หมายเหต:ุ *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2559 
  **ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2559 
  ***ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559  
  ****ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 
  นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ เลขานุการบรษิทั ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั

ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 

7.  นาย นิพนธ ์  วสิษิฐยุทธศาสตร์   10/10 5/5 2/2    

8.  นาย ปิตนิันท ์  มตธินวริุฬห*์* 10/10 5/5     

9.  นาย พสิุทธิ ์ วริยิะเมตตากุล 10/10      

10. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต*์* 7/7      

12. นางจติรมณี สุวรรณพลู*** 0/0      
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กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายสุรพล ขวญัใจธญัญา นายสดาวุธ เตชะอุบล นายทอมมี่ เตชะอุบล นายวรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการสองคน       
ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทัหลกัทรพัย์  

การประชมุคณะกรรมการบริษทัหลกัทรพัย ์
     

 
8.2  ผูบ้ริหาร 
 บริษทัฯ  
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นาย ทอมมี ่เตชะอุบล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นาย อรรณพ เกษตระทตั ผูอ้ านวยการ สายกลยุทธอ์งคก์ร 

3. นาง ธนิกา ผดุงพฒันพงษ์* ผูอ้ านวยการ สายเลขานุการบรษิทั และกฎหมาย 

รกัษาการ ผูอ้ านวยการสายก ากบัดแูล 

รกัษาการ ผูจ้ดัการฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

4. นาย กววีฒัน์ โพธานนัท ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยการลงทุน 

5. นาย ธนโชต ิรุ่งสทิธวิฒัน์ ผูอ้ านวยการฝา่ยการลงทุน 

6. นายบุญส่ง ส านึก ผูบ้รหิารสงูสุดสายบญัชแีละการเงนิ 

             หมายเหตุ :  *ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการสายเลขานุการบรษิทั และกฎหมาย มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 

ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม / จ านวนครัง้ท่ีจดัประชมุ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

บริษทั 

การประชมุ
คณะกรรมการ

บริหาร 

การประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชมุ
คณะกรรมการ  

สรรหา 

การประชมุ
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทน 

การประชมุ
คณะกรรมการ
การลงทนุ 

1. นาย สุรพล  ขวญัใจธญัญา 9/9     13/13 

2. พล.อ. วฒันา  สรรพานิช 8/9  4/5    

3. พล.ต.อ. สมชาย  วาณชิเสนี 9/9  7/7 1/1 1/1  

4. นาย ชาญ  ตุลยาพศิษิฐช์ยั 9/9  7/7 1/1 1/1  

5. นาย สดาวุธ  เตชะอุบล 9/9 12/12     

6. นาย ฮองไซ  ซมิ 8/9   0/1 0/1  

7. นาย ทอมมี ่ เตชะอุบล 8/9      

8. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ 1/1 2/2     



 

 
48 

 
บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน  6 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ  ต าแหน่ง 

(1) ดร. วรีพฒัน์  เพชรคุปต์* กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

(2) นางวรพรรณ คงเสร*ี* ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

(3) นางสาวดวงธดิา พนัธเ์กษมสุข กรรมการผูจ้ดัการ สายบรหิารความเสีย่ง 

(4) นางสาวณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการผูจ้ดัการ สายบรหิารการลงทุน 

(5) นายจ ารสั ควรหา กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารหนี้ 

(6) นางสาวเนตรชนก  อาณาวรรณ ผูบ้รหิารสงูสุดสายบญัชแีละการเงนิ/ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชแีละการเงนิ 

(7) นายพทิกัษ์พล  รุ่งโรจน์สวุรรณ เลขานุการบรษิทั 

 
 หมายเหตุ :  *ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 

                           **ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มผีลเมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2559 
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8.3  เลขานุการบริษทั 
เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2558 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นาง ธนิกา ผดุงพฒันพงษ์ เป็นเลขานุการ
บรษิัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551” ทัง้นี้
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ชื่อพรอ้มกบัสถานทีจ่ดัเกบ็เอกสารของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2558 (คุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งไดร้ะบุไวท้ีเ่อกสารแนบ 3) 

รายละเอียดของเลขานุการบริษทั 

ช่ือ : นางธนิกา ผดุงพฒันพงษ ์(44 ปี) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ :        ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ และผูบ้ริหาร : ไม่ม ี

   วฒิุทางการศึกษา : - นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 - ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 - นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การท างาน :  

ปี 2558 - ปจัจุบนั - เลขานุการบรษิทั 

ปี 2555 - 2558 - ผูจ้ดัการฝา่ยกฎหมาย    

 บจก. แคนนอน มารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์ 

ปี 2554 - 2555 - ผูจ้ดัการฝา่ยกฎหมาย    

 บจก. เวยี การด์ (ประเทศไทย) 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัฯ   
บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทัในการก าหนดหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ดงันี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ค่าตอบแทน

คณะกรรมการจากอตัราทีเ่คยไดร้บัในปี 2558 และยงัคงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในอตัราเท่ากบั

ทีเ่คยไดร้บัในปี 2558 โดยใหม้ผีลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยใหป้ระธานและกรรมการ
ของแต่ละคณะ ไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัอตัราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหจ้่ายในลกัษณะเหมาจ่าย
เป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทีม่กีารประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม โดยรายละเอยีดของการจ่าย
ค่าตอบแทนในปี 2559 มดีงันี้ 
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ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน) 

ปี 2559 

ประธานกรรมการ 100,000 

รองประธานกรรมการ 55,000 

กรรมการ 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ  

- ประธาน 
- กรรมการ 

 

30,000 

20,000 

โดยมเีงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี้  
1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ชุดย่อย

อื่น ใหเ้หมาจ่ายเป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทีม่กีารประชุม และจ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม  
2) ให้พนักงานที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้รบัค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการ

บริษัทท่านอื่น  ส่วนพนักงานที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนดงักล่าว 

3) ใหม้ผีลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการ ดงัน้ี 
1) ให้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธาน

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ    
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการดา้นก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีไดร้บัเงนิบ าเหน็จเพิม่อกี 1 เท่าของอตัราค่าตอบแทน 

2) ใหค้ านวณค่าบ าเหน็จกรรมการทีทุ่กท่านจะไดร้บัตามสดัสว่นการเขา้ประชุมในปี 2559 ดงันี้ 
ก) เขา้ประชุม มากกว่า รอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัราเงนิบ าเหน็จทีค่ านวณได ้

ข) เขา้ประชุม น้อยกว่าหรอืเท่ากบั รอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัราเงนิบ าเหน็จทีค่ านวณได ้

ค) กรรมการที่มสีทิธไิด้รบัเงนิบ าเหน็จจะต้องปฏบิตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการตลอดทัง้ปี 2559  
(วนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 

 
 

. 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินในปี 2559 มีดงัน้ี                                                                

 
 
      หมายเหต:ุ  *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559  
 **ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2559  และไดล้าออกจากการเป็นผูบ้รหิารของ

บรษิทัฯ เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2559 
 ***ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559 
 

3)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
3.1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร  โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทยีบเคียงกบับริษัทอื่นในธุรกิจประเภท

เดียวกนัด้วย ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร รวม 6 คน ประจ าปี 2559 ได้แก่ เงินเดือน 

โบนสั และค่าตอบแทนอื่นๆ คดิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 19.75 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท

 กรรมการบริษทั
 กรรมการ

ตรวจสอบ

 กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน

 กรรมการการ

ลงทุน

 กรรมการด้าน

การก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี

 กรรมการการ

บริหารความเส่ียง

1 นายสดาวธุ เตชะอุบล 1,000,000.00      -                   -                     -                     -                      -                      -                  1,000,000.00  

2 นายสุรพล ขวญัใจธญัญา 550,000.00         -                   60,000.00            140,000.00         -                      90,000.00             -                  840,000.00     

3 นายทอมมี ่เตะอุบล 160,000.00         -                   -                     -                     -                      -                      -                  160,000.00     

4 นายสมคาด สบืตระกลู 400,000.00         -                   40,000.00            210,000.00         -                      60,000.00             200,000.00       910,000.00     

5 นายเดช น าศริิ 400,000.00         -                   -                     -                     -                      -                      160,000.00       560,000.00     

6 พลต ารวจโทวรีพงษ์ ชืน่ภกัดี 280,000.00         60,000.00         -                     -                     -                      -                      200,000.00       540,000.00     

7 นายนิพนธ ์วสิษิฐยทุธศาสตร์ 400,000.00         150,000.00        40,000.00            -                     -                      -                      200,000.00       790,000.00     

8 นายปิตินนัท ์มติธนวริุฬห*์ 400,000.00         100,000.00        -                     -                     -                      -                      -                  500,000.00     

9 นายพสิุทธ ์วริยิะเมตตากลุ 400,000.00         -                   -                     -                     -                      -                      160,000.00       560,000.00     

10 ดร. วรีพฒัน์ เพชรคปุต์** 120,000.00         -                   -                     -                     -                      -                      -                  120,000.00     

11 นายจติรมณี สุวรรณพลู** -                     -                   -                     -                     -                      -                      -                  -                

รวม 4,110,000.00      310,000.00        140,000.00          350,000.00         -                      150,000.00           920,000.00       5,980,000.00  

ล าดบั กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

 ค่าบ าเหน็จ

กรรมการ
รวม
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3.2)   ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 6 ราย รวมทัง้สิน้ 0.52 ลา้นบาท โดยไดส้มทบในอตัราส่วนของเงนิเดอืน
ตามระยะเวลาการท างาน ตามอตัราดงันี้ 

ระยะเวลาการท างาน อตัราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ) 

ไมเ่กนิ 3 ปี 4 
มากกว่า 3 แต่ไมเ่กนิ 6 ปี  6 
มากกว่า 6 ปี ขึน้ไป 8 

 
บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายช่ือ 
ค่าเบีย้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 
1. นาย สรุพล ขวญัใจธัญญา 0.56 1.41 
2. พล.อ. วฒันา สรรพานิช 0.80 0.68 
3. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 0.975 0.82 
4. นาย ชาญ ตลุยาพิศษิฐ์ชยั 0.865 0.76 
5. นาย สดาวธุ เตชะอบุล 0.56 0.50 
6. นาย ฮองไซ ซิม 0.58 0.48 
7.     นาย ทอมม่ี  เตชะอบุล 0.56 0.50 
8.     นาย สมคาด สืบตระกลู*** 
9.     ดร. วีรพฒัน์  เพชรคปุต์**** 
10.   ศาสตราจารย์ ประยรู  จินดาประดิษฐ์ 
11.   น.ส.สดุธิดา  จิระพฒัน์สกลุ* 

0.955 
- 

1.60 
0.56 

0.43 
0.04 
0.20 
0.26 

12.   นายชนะชยั  จลุจิราภรณ์** 
13.   นาย เดช  น าศิริกลุ*** 
14.   พล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี*** 

0.56 
1.04 
0.56 

0.105 
0.14 
0.07 

15. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์*** 0.56 0.07 
 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 10.74 6.47 

หมายเหตุ:     *น.ส.สุดธดิา  จริะพฒัน์สกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทัฯ มผีลเมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2559 
               **นายชนะชยั  จลุจริาภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทัฯ มผีลเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2559 

    ***นายสมคาด สบืตระกูล นายเดช น าศริกิุล พล.ต.ท.วรีพงษ์  ชื่นภกัด ีและนายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์ลาออก
จากการเป็นกรรมการบรษิทัฯ มผีลเมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2559  

                    ****แต่งตัง้ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต ์ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
2.1)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกรรมการบริหาร 3 ท่านและผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน ได้รับ
ค่าตอบแทน ในรปูของเงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ
ทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้) รวมเท่ากบั 59.86 ลา้นบาท                

2.2)   ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 3 - 5 ของ
เงนิเดอืน โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิารจ านวน  
1.42 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่18/2545 เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2545 ได้มมีตใิหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ฯ ด าเนินการ
จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีโดยจดทะเบยีนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี
พ.ศ. 2530 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2542 ซึง่บรษิทัฯไดท้ าการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีเมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 
2545 และเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซจี ากดั (มหาชน) 
ซึ่งเป็นผู้จดัการกองทุนในนาม “กองทุนส ารองเลี้ยงชพีเอม็เอฟซมีาสเตอร์ฟนัด์ซึง่จดทะเบยีนแล้ว”อนัเป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund  เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว ตามระเบยีบของกองทุนฯซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่18/2545 นัน้ก าหนดใหบ้รษิทัฯ
จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนฯ เท่ากบัสว่นทีพ่นกังานซึง่เป็นสมาชกิกองทุนจ่ายโดยพนกังานดงักล่าวต้องจ่ายเงนิสะสม
เขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละของค่าจา้งหรอืเงนิเดอืนทุกๆ เดอืนตามอตัราดงันี้ 
 

ระยะเวลาการท างาน อตัราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน (ร้อยละ) 
ไมเ่กนิ 3 ปี 3 
มากกวา่ 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4 
มากกวา่ 5 ปี ขึน้ไป 5 

8.5 บุคลากร 
1) จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดจ านวนพนักงาน และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
พนกังานประจ าระหว่างปี 2558 – 2559 ดงันี้  

สายงาน จ านวนพนักงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

1. สายบรหิาร 2 2 
2. สายกลยุทธอ์งคก์ร 2 2 
3. สายการลงทุน 5 3 
4. สายเลขานุการบรษิทั และกฎหมาย 1 2 
5. สายก ากบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายใน 1 - 
6. สายบญัชแีละการเงนิ  - 1 
7. พนกังานของบรษิทัย่อย 673 267 

รวม 684 277 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 623.98 524.1 
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2) การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  

2.1)   จ านวนพนักงานของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2558 เป็นจ านวน                    
5 คน โดยเป็นพนกังานสายการลงทุน ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงอย่างไม่มนียัส าคญั  

2.2)  จ านวนพนกังานของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2558 เป็น
จ านวน 406 คน   

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปี  

-ไม่ม-ี 

4) นโยบายการพฒันาพนักงาน  

สายทรพัยากรบุคคล จดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อ
พฒันาความสามารถในการท างาน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน
อย่างซื่อสตัยส์จุรติ และจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นความลบั 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ  

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการและเชื่อมัน่ว่าระบบการก ากบัดูแล
กจิการทีด่จีะเป็นปจัจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ ในการน าบรษิทัฯ ไปสู่ความมัน่คงและเจรญิเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการบรหิารจดัการธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นพืน้ฐานของการ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดงักล่าว 
คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายทีจ่ะสง่เสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่กีบั
หน่วยงานและบุคลากรของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่องภายใตห้ลกัของการบรหิารจดัการทีซ่ื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วน และทนั
กาล ระมดัระวงัและรกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้บรษิัทฯ ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีม
กนัรวมถงึค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยใน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย ปจัจุบนันโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงันี้ 

1) สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) 
1.1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลและคุม้ครองใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงันี้ 

(1) ไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับหรือโอนหุ้นเว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุท าให้บริษัทฯ                      
มีจ านวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายทัง้หมด 

(2) สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
(3) สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ 
(4) สทิธใินการร่วมตดัสนิใจเปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทัฯ  
(5) สทิธใินสว่นแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 
(6) สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสยีงลงมตใินการประชุมผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

 เสนอชื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 
 แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
 การจดัสรรเงนิปนัผล 
 การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
 การลดทุนหรอืเพิม่ทุน 
 การอนุมตัริายการพเิศษ 
 เรื่องอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

1.2) ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะไดร้บัหนังสอืเชญิประชุม และขอ้มูลเกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และวาระการ
ประชุม หนังสอืมอบฉันทะและรายละเอยีดวธิกีารมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอสิระอย่าง
น้อย 1 คนเป็นผู้รบัมอบอ านาจ ตลอดจนขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่้องตดัสนิใจในทีป่ระชุม
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลา 

http://www.cgholdings.co.th/
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1.3) บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุม โดยบรษิทัฯ จะจดั
สถานที่และเวลาทีเ่หมาะสม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมได้มากทีสุ่ด และจะอ านวยความ
สะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ลงทะเบยีน เพื่อใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูถ้อืหุน้มากทีส่ดุ 

1.4) คณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่
ส าคญั เช่น การท ารายการเกีย่วโยง การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และการ
เลอืกตัง้กรรมการ เป็นตน้  

1.5) ก าหนดใหก้รรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ประธานกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้ เพื่อชีแ้จงหรอืตอบค าถามต่อผูถ้อืหุน้ 

1.6) ผูถ้อืหุน้สามารถขอใหค้ณะกรรมการบรษิทั เพิม่เรื่องในวาระการประชุม และผูถ้อืหุน้สามารถ
ตัง้ค าถามขอค าอธบิายและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั จะ
ไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

1.7) ผู้ถือหุ้นจะได้รบัทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติรวมถึง
บรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า
ก่อนที่บรษิัทฯ จะจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้ือหุน้ได้มเีวลา
ศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมได ้

1.8) ก าหนดให้มคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบในแต่ละวาระ และมกีารบันทกึการ
ประชุมตลอดจนบนัทึกประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการ
ประชุมสามญัประจ าปีไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

1.9) ก าหนดให้มกีารลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ และให้บนัทกึค าถาม
ค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้ือหุน้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง
เป็นอย่างไร รวมถึงให้บนัทกึรายชื่อกรรมการและผู้เขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
ดว้ย 

1.10) ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงทุกคนของบรษิัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสมัพนัธ์ทัง้
ทางตรงและทางออ้มกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีส่ามทีม่ธีุรกรรมเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ  

1.11) ก าหนดใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 
และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

1.12) ประธานในที่ประชุมจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการแสดง
ความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

 

โดยในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ ไดแ้ก่ 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ครัง้ที ่1 จดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งโลตสั ชัน้ LL 
โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมี
กรรมการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน ซึง่รวมถงึ ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการการบรหิารความเสีย่ง ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝา่ยจดัการของบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกนั รวมทัง้ จดัให้
ผูต้รวจการ ซึง่ประกอบดว้ยผูส้อบบญัช ีนายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ จากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบ
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บญัช ีจ ากดั เขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถาม โดยมผีูส้อบบญัชภีายนอก นางสาวนรานนัท ์หทยัวเิชยีร จากบรษิทั 
ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั และทีป่รกึษากฎหมายอสิระภายนอก นางสาวฐติภิรณ์  บูรณวรศลิป์ 
จากบรษิทั วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั เขา้ร่วมประชุม ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ และเป็นสกัขพียานการ
นับคะแนนในทีป่ระชุม นอกจากนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ จงึไดข้ออาสาสมคัรจากผูถ้อื
หุ้นรายย่อยเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสยี ง โดยมีอาสาสมคัรจาก
ตวัแทนผูถ้อืหุน้รายย่อยในการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในครัง้นี้ดว้ย 

ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ก่อนเริม่การประชุมเลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึวธิี
ลงคะแนนเสยีงและสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชดัเจน โดยการประชุมด าเนินการไปตามล าดบัระเบยีบวาระการประชุม    
ที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธอิย่าง       
เท่าเทียมกนัในการสอบถามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทอย่างชดัเจน แสดงความคิดเหน็ ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสยีงเพื่อลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระการประชุม 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จดัท ารายงานการประชุม โดยบันทึก
สาระส าคญัอย่างชดัเจนเกีย่วกบัรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม รวมถงึประเดน็ซกัถามต่างๆ และขอ้คดิเหน็โดย
สรุป ทัง้นี้ มตทิีป่ระชุมไดบ้นัทกึคะแนนแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และจดัเกบ็รายงาน
การประชุม พร้อมทัง้ ได้น ารายงานการประชุมดงักล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cgholdings.co.th 
เพื่อใหทุ้กฝา่ยสามารถตรวจสอบได ้
 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
2.1) การจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่นบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

(1) บริษัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้้
ถือหุ้นได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอและเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ส่งค าถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมได้ ทัง้นี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดท าทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

(2) คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า  7 วนั    
ขึน้ไปก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(3) บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 
3 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(4) บรษิัทฯ จะจดัประชุมผู้ถือหุ้นตาม วนั เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเขา้ร่วม
ประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม
อย่างกะทนัหนัจนท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ 

(5) คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถ
ก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และไดเ้สนอชื่อกรรมการอสิระ 3 คน เป็นทางเลอืก
ในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

(6) ประธานในทีป่ระชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติและ
จ านวนการถอืหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(7) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้า 
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(8) หุ้นแต่ละหุน้มสีทิธแิละเสยีงเท่ากนั ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวน
หุน้ทีต่นมแีละมคีวามเท่าเทยีมกนัในขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯ  

(9) ประธานในทีป่ระชุมจะเริม่การประชุมตามล าดบัวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 
(10) ประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูไดอ้ย่างเตม็ที่ 
(11) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิจะไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 
(12) ผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามารถใชส้ทิธใินการลงคะแนนเสยีงไดทุ้กกรณี ไดแ้ก่ 

สทิธเิหน็ดว้ย สทิธไิม่เหน็ดว้ย และสทิธงิดออกเสยีง 
2.2) นโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการ และผูบ้รหิารใชต้ าแหน่งหน้าทีเ่พื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่

มชิอบ 
(1) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 
59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

(2) ห้ามไม่ใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไป
เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล 
(รวมทัง้คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ท าการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบ
การเงนิประจ าปี 

(4) บรษิทัฯ ไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนักงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษ หากมกีารฝา่ฝืนไวด้ว้ย 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายการก ากบัดแูลการ
ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อก ากบัดูแลการใชข้อ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และป้องกนัมใิหม้กีารใช้
ขอ้มลูภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืเอือ้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมชิอบ 

2.3) นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ แสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตน จงึหา้มไม่ใหก้รรมการประกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ หลกีเลีย่งการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ ในกรณีที่
จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้ารท ารายการนัน้มคีวามโปร่งใส 
เทีย่งธรรม เสมอืนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน
ทีม่สี่วนไดเ้สยีในรายการนัน้จะต้องรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระ
นัน้ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม รวมทัง้จะต้องไม่มสี่วนในการพจิารณาอนุมตัริายการ
ดงักล่าว ทัง้นี้ เป็นไปตามคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 
1/2557  

 ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จดทะเบยีนอย่างเคร่งครดั  
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2.4) นโยบายรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
(1) มาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกนั 
 บรษิทัฯ  ตระหนักถงึความโปร่งใสในการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย จงึไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ  และบรษิทั
ย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์
ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการเขา้ท า
รายการ และความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ และพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินตลาดและมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิ
ขึน้กบับุคคลภายนอก 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั
ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการใหค้วามเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีใน
การท ารายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั
ดงักล่าว 

 นอกจากนัน้ ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ จะ
ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

(2) นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนัอาจมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนักบับุคคลที่

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกจิปกติซึ่งมเีงื่อนไขทางการค้า โดยทัว่ไปกบับุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัให้มี
เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด  ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่ง เป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบรษิทั อนุมตัไิวต้ามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2557 แลว้ และ
ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์และใหป้ฏบิตัติาม
สญัญาทีต่กลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้
ชดัเจนเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 ทัง้นี้ เนื่องจากมบีุคคลทีเ่ขา้ขา่ยบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพิม่ขึน้ ท า
ให้ปรมิาณการเขา้ท ารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตของบรษิัทฯ และของ
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บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อาจจะเพิม่ขึน้ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งแลว้เสรจ็ โดยรายการ
ระหว่างกนัสว่นใหญ่จะเป็นธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

 อย่างไรกต็าม ในกรณีที่มกีารเขา้ท ารายการใหม่หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงของราคาและ
เงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายก ากบัดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะท าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและจดัท ารายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักลา่ว
ทุกๆ ไตรมาส ส าหรบัในกรณีรายการธุรกจิปกติและรายการสนับสนุนธุรกจิปกติและ
รายการระหว่างกนัอื่นๆ บรษิัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท ารายการ
ระหว่างกนัทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

 ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ถูกเพกิถอนออกจากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะดูแลใหม้ี
การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทั
จดทะเบยีนโดยอนุโลม และใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ทีไ่ดแ้ก้ไขให้
สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว เพื่อใหบ้รษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
ต่อไป 

3)  การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายที่จะดูแลและรกัษาสทิธติามที่กฎหมายก าหนดของผูม้สี่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้  คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ 
ผูบ้รหิาร พนกังานภาครฐั สงัคม และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมัน่ใจว่า
สทิธดิงักล่าวจะไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

3.1) นโยบายการดแูลเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยั 
 บริษัทฯ ด าเนินการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรบัพื้นที่การท างานให้มคีวาม

เหมาะสม ไม่มีความแออดัในสถานที่ท างาน เพื่อให้พนักงานมคีุณภาพชวีติที่ด ีและ
เพื่อใหพ้นกังานสรา้งสรรคผ์ลงานทีด่เีลศิและพฒันาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ  

 ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดย้า้ยสถานทีท่ าการจากอาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 9 ซึง่เป็นการ
ใช้พื้นที่ส านักงานร่วมกับบริษัทย่อย มายังอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 20 เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพการท างาน และรองรบัการขยายงานของบรษิทัฯ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงั
ไดท้ าประกนัสขุภาพใหก้บัผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทุกคน 

3.2) นโยบายการดแูลเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน 
 บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยน าระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และมี
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาผลตอบแทนทีเ่หมาะสม  

 



 

 
61 

3.3) การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังาน 
 กองทุนส ารองเลีย้งชพี คอื กองทุนทีน่ายจา้งและลกูจา้งร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ เงนิของกองทุน

มาจากเงนิทีล่กูจา้งจ่ายสว่นหนึ่งเรยีกว่า "เงนิสะสม”และนายจา้งจ่ายเงนิเขา้อกีสว่นหนึ่ง
เรยีกว่า "เงนิสมทบ" นัน่คอืนอกจากลูกจา้งจะออมแล้ว นายจ้างยงัช่วยลูกจา้งออมอกี
ทางหนึ่งด้วย จงึอาจกล่าวได้ว่าการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การให้สวสัดกิารแก่ลูกจา้งจงึช่วยสรา้งแรงจูงใจใหลู้กจา้ง ท างานใหก้บันายจา้งนานๆ 
โดยบรษิัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีเพื่อพนักงานบรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
จ ากดั (มหาชน) กบักองทุนส ารองเลีย้งชพี เอม็เอฟซ ีมาสเตอรฟ์นัด ์ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 
โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซ ีจ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 
2557  

3.4) นโยบายพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ  
 บรษิัทฯ มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อคดัเลอืกบุคลากร มกีาร

ฝึกอบรมภายใน  และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการท างาน  รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ และจะต้องเกบ็รกัษาขอ้มลูของบรษิทัฯ และของลูกคา้ไว้
เป็นความลบั 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัการอบรมทัง้ภายในบรษิัทฯ และจดัให้พนักงานเข้ารบัการ
อบรมกบัผูจ้ดัฝึกอบรมภายนอกดงัต่อไปนี้ 

ก. การฝึกอบรมของกรรมการ 
(1) นายเดช น าศิริกุล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Director Certification 

Program จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
(2) นายพิสุทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Financial 

Statements for Directors จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

ข. การปฐมนิเทศแก่กรรมการเขา้ใหม่ และพนกังานเขา้ใหม่ 
(1) การปฐมนิเทศแก่กรรมการเขา้ใหม่ จ านวน   2 ครัง้ 

(ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์และนางจติรมณี สวุรรณพลู) 

(2) การปฐมนิเทศแก่พนกังานเขา้ใหม่ จ านวน   1 ครัง้ 
ค. การฝึกอบรมของพนกังาน  

(1)  การจดัฝึกอบรมภายในบรษิทัฯ จ านวน              3  ครัง้ 

 หลกัสตูร Anti Corruption 
เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องหลกัธรรมาภบิาล คุณธรรม 
และจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติการประพฤติมชิอบ และสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไป
ประยุกตใ์ชใ้นการท างานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 หลกัสตูรการใชท้รพัยากรอย่างมคีุณค่า 
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิจติส านึกในการรบัผดิชอบ ความรูค้วามเขา้ใจในการท า
เพื่อสงัคม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม สามารถใชท้รพัยากรได้อย่างมคีุณค่า สามารถ
น าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการท างานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกี
ทัง้ยงัเป็นการรณรงคเ์พื่อช่วยกนัประหยดัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จะเป็นอกีวธิกีารหนึ่งที่
จะสามารถช่วยควบคุมและลดตน้ทุนทีเ่กดิขึน้น้ีได ้

 หลกัสตูร Corporate Performance Improvement 
เพื่อเป็นการเหน็ถงึปญัหาและอุปสรรคในการท างานขององคก์ร ทีต่้องพฒันาใน
ดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพในการท างานของตนเอง หน่วยงาน 
และองคก์รไดด้ยีิง่ขึน้ เกดิความเขา้ใจร่วมกนั และต้องประสานความร่วมมอื เป็น
น ้ าหน่ึงใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2)  การจดัสง่พนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมกบัผูจ้ดัฝึกอบรมภายนอก จ านวน 21 ครัง้ 

 (คดิเป็นจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี คนละ 29 ชัว่โมง
ต่อปี) 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้หีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้ โยกยา้ย หรอืเลื่อนต าแหน่ง
พนักงานดว้ยความสุจรติและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ ความ
เหมาะสม และผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานท าให้มี
ประสทิธิภาพเพิม่มากยิง่ขึน้ โดยจะค านวณผลการปฏบิตัิงานของพนักงานแต่ละคน
ออกมาในรูปของรอ้ยละ หรอืคะแนนเฉลีย่ได ้ซึง่องคก์รจะน ามาเป็นเกณฑเ์ชื่อมโยงกบั
การพจิารณาปรบัต าแหน่ง ขึน้เงนิเดอืน และการจ่ายโบนสั ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม 

3.5) นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
(1) สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน ดแูลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้ไป

มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใช้
แรงงาน (Forced Labour) และต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) 

(2) ใหค้วามเคารพนบัถอื และปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยดว้ยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชื้อ
ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาตติระกลู  

โดยบรษิทัฯ ได้ก าหนดใหน้โยบายดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขอ้บงัคบัการท างานฉบบั
น าสง่กรมสวสัดกิารและแรงงานสงัคม ลงวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 

3.6) นโยบายการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคู่แขง่ 
 บรษิัทฯ สนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินการทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมและปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบและ หลกัเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดูแลอย่างเคร่งครดั อกีทัง้ไม่
แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืผดิกฎหมาย และไม่
ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรอืกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความ
จรงิและไม่เป็นธรรม 
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3.7) นโยบายการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคู่คา้ 
 บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิกบักจิการคู่คา้โดยปฏบิตัติามเงื่อนไขในสญัญาทีบ่รษิทัฯ ไดท้ าไว้

ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสยีต่อบรษิทัฯ หรอืขดัต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปญัญา เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง เป็นตน้ และค านึงถงึความ
เสมอภาคในการด าเนินการทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรรยาบรรณ 

3.8) นโยบายการคดัเลอืกคู่คา้ 
 บริษัทฯ จะด าเนินการให้การจดัหาสินค้า และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และ                     

มุ่งหมายทีจ่ะพฒันา และรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญาทีม่วีตัถุประสงค์
ชดัเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้าน
เทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั โดยบริษัทฯ  ได้จดัให้มีกระบวนการจดัหา
สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นธรรมภายใตห้ลกัการ ดงันี้ 

(1) มกีารแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคาบนขอ้มลูทีไ่ดร้บัอย่างเท่าเทยีมกนั 
(2) มีหลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญาที่เหมาะสมและเป็น

ธรรม 
(3) จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสม 
(4) จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตาม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามเงื่อนไขของ

สญัญาอย่างครบถ้วนและป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของ
กระบวนการจดัหา 

3.9) นโยบายการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ 
 บรษิัทฯ ยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสญัญา

การกูย้มืกบัเจา้หนี้หรอืการซือ้สนิคา้และบรกิาร ในการช าระคนืเงนิตน้ ดอกเบีย้ และการ
ดแูลหลกัประกนัและการช าระค่าซือ้สนิคา้และบรกิาร 

3.10) นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์
(1)  บรษิทัฯ ต้องด าเนินธุรกจิและส่งเสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตังิานภายใตก้ฎหมายหรอื

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการคา้ 
สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิทางปญัญาดา้นอื่นทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

(2) บุคลากรของบรษิทัฯ มสีทิธแิละไดร้บัการสนับสนุนในการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่าง
อสิระภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานตามหน้าที่
หรอืงานทีใ่ชข้อ้มูลของบรษิทัฯ หรอืงานทีท่ าขึน้ เพื่อบรษิทัฯ โดยเฉพาะ ถอืเป็น
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เวน้แต่ในกรณีทีบ่ริษทัฯ อนุญาตอย่างชดัเจนว่าใหถ้อืเป็น
ผลงานของผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ ์ผูว้จิยั หรอืบุคคลอื่นได้ 

(3) ส่งเสริมบุคลากรของบรษิัทฯ ให้ตระหนักถึงความส าคญัของการเคารพสทิธใิน
ทรพัย์สนิทางปญัญา ทัง้ในด้านที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงและการ
ด าเนินชวีติประจ าวนั 

(4) การน าผลงานหรอืขอ้มูลมาใชใ้นการปฏบิตังิาน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะต้องตรวจสอบให้
มัน่ใจว่าไม่เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 
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3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน 
(คอรร์ปัชัน่)  เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ  
โดยไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและหา้มรบั/
จ่ายสนิบน (คอรร์ปัชัน่)  ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 ดงันี้ 

เพื่อให ้บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“CGH”) และบรษิทัย่อย มคีวาม
ตระหนัก และใหค้วามส าคญัต่อการสนับสนุนการมสี่วนร่วมและการรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ อนัเป็นหลกัการส าคญัที่บริษัทฯ ยึดมัน่ในการ
ประกอบธุรกจิ ภายใตห้ลกับรรษทัภบิาลทีด่อีนัน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยื่นขององคก์ร 
คณะกรรมการบรษิทั  จงึเหน็ควรก าหนดใหม้นีโยบาย ดงันี้     

(1) ค านิยาม ว่าด้วยนโยบายท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 
คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการ
เสนอให ้สญัญา มอบให ้ค ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์
อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน 
หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละ
เว้นการปฏบิตัิหน้าที่อนัเป็นการให้ได้มาหรือรกัษาไว้ซึ่งธุรกจิ หรอืแนะน าธุรกิจ
ให้กบับรษิัทโดยเฉพาะ หรอื เพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

(2) นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีจะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 
 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินการหรอื
ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุก
ธุรกจิและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอรร์ปัชัน่น้ีอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดใน
การด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2.1 จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและการประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมเพื่อป้องกนัการทุจริต ตลอดจนการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสมของ
บุคลากรในบรษิทัฯ และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 

2.2 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสตัย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็น
วฒันธรรมองค์กร รวมทัง้ยกระดบัความตระหนักแก่บุคลากรของบรษิทัฯ ว่า
การทุจรติเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรปฏบิตั ิ

2.3 จดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้งภายใตม้าตรฐาน
การบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัระดบัสากล 
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2.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่
จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมี
มาตรการคุม้ครองสทิธผิูแ้จง้เบาะแส 

2.5 ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของก านัล ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจ ากัดซึ่งไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ หรอืเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่
เกีย่วขอ้ง 

2.6 ก าหนดให้มมีาตรการป้องกนัการติดสนิบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระท าไปเพื่อ
อ านวยความสะดวกหรอื เพื่อความสมัพนัธใ์นการด าเนินธุรกจิทุกชนิด ไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

2.7 ก าหนดให้การจดัซื้อจดัจ้างต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้
กฎระเบยีบและขัน้ตอนปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

2.8 ก าหนดใหก้ารบรจิาคเงนิเพื่อการกุศลและเงนิสนบัสนุนทุกประเภทควรเป็นไป
อย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.9 จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี
ระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกบับริษัทฯ รวมทัง้ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏบิตั ิและเขา้ร่วมในกจิกรรมต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่จดัขึน้โดยบรษิทัฯ สมาคม หอการคา้ หรอืหน่วยงานก ากบั
ดแูลอื่นๆ 

(3) หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
3.1 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบั

ดแูลใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ  เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าฝ่ายจดัการได้ตระหนักและให้ความส าคญักบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่และ
ปลกูฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3.2 พนกังาน ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย  เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชัน่
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั บรษิทัฯ และ / หรอืบรษิทัย่อย ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอื
บุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
ก าหนดใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
บรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้

3.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง
คอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั บรษิทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี่
ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่   

3.4 ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน่ หรือผู้สนับสนุน ถือว่าเป็นการกระท าผิดที่ฝ่าฝืน ไม่
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษิัทฯ  โดยจะต้องได้รบัการพิจารณาลงโทษ
ตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้และรวมถงึอาจไดร้บัโทษอย่างหนึ่งอย่างใด
นอกเหนือจากระเบยีบของบริษัทฯ หากนัยของการกระท านัน้ ๆ กฎหมาย
ก าหนดเป็นความผดิเป็นการเฉพาะ ทัง้ทางอาญา และทางแพ่ง 
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3.5 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจ
กบับุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือมีนิติสมัพนัธ์ในทางการค้า 
หรอืธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืการด าเนินการใดๆ เพื่อการคา้ทีอ่าจเกดิผลกระทบ
ต่อบรษิทัฯ ในการทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี 

3.6 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ว่าคอรร์ปัชัน่เป็น
สิง่ทีย่อมรบัไม่ไดท้ัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและ/หรอืภาคเอกชน อนัถอืเป็น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ เพื่อน ามาซึง่
การพฒันาองคก์รโดยความยัง่ยนื 

(4) การสนับสนุนให้เกิดรปูธรรมตามนโยบายฉบบัน้ี 
บรษิทัฯ ก าหนดใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและมกีระบวนการตอบสนองทีร่วดเรว็
เป็นธรรม โดยมุ่งหวงัว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบตัิตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ด้วยมีช่อง
ทางการสือ่สาร/สอบถามกรณีมขีอ้สงสยัหรอืขอ้งใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกจิ หรอื
ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ
สอบถามขอ้ขอ้งใจไดท้ี ่หน่วยงานทีบ่รษิทัฯ ก าหนดใหม้หีน้าที ่หรอืผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรง โดยการรบัฟงัทุกขอ้รอ้งเรยีนอย่างเสมอภาค โปร่งใส ใส่ใจ ใหค้วามเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนมีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม และการรักษา
ความลบัและการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ ทัง้ในระหว่างการสอบสวน 
และภายหลงัการสอบสวน  

(5) การทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกนัความเส่ียง 
ก าหนดให้ มกีารทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกนัความเสีย่ง
ด้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถึงการพฒันากระบวนการรบัเรื่องร้องเรยีนและแจง้
เบาะแสการทุจรติ ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้คีวามสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

(6) การแจ้งเบาะแสและการรอ้งเรียนการกระท าผิด 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯสามารถมสี่วนร่วมใน
กระบวนการก ากบัดูแลกจิการตามจรยิธรรมธุรกจิบรษิทัฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญัใน
การรบัฟงัการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากบุคคลในองคก์รหรอืจากบุคคลภายนอกซึง่เป็น
เครื่องมอือย่างหน่ึงในการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัฯ ได ้

ก. การแจง้เบาะแสและการรอ้งเรยีนการกระท าผดิ 
ในกรณีทีพ่นักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่านมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การกระท า
ที่ต้องสงสยัว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีสามารถสอบถาม แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน 
โดยส่งรายละเอียดเบาะแสหรือหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในช่องทางการตดิต่อดงันี้ 
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ข. เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 
 ผูท้ีแ่จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนทุกท่านจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธ ิโดยขอ้มูลที่

ได้รับจะถือเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ เพื่อให้บรษิัทฯ 
สามารถรายงานความคบืหน้า สอบถามขอ้มูลที่เป็นประโยชน์เพิม่เตมิชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ หรอืบรรเทาความเสยีหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการให้ผู้รบัข้อร้องเรียนและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
ความลบั หากมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัข้อร้องเรียนบุคคล
เหล่าน้ีตอ้งด าเนินการโดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูแ้จง้
เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน ผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่า
ของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายละเอยีดของเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็นความจรงิและมคีวามชดัเจน 
เพยีงพอใหบ้รษิทัฯ สามารถสบืหาขอ้เทจ็จรงิ และด าเนินการอย่างเหมาะสม
ต่อไปได ้

 ระยะเวลาในการด าเนินการสบืสวนเรื่องรอ้งเรยีนและรายงานความคบืหน้าขึน้ 
อยู่กบัความซบัซอ้นของเรื่องความเพยีงพอของเอกสารหลกัฐานทีไ่ดร้บัจากผู้
แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรยีน รวมถึงเอกสารหลกัฐาน และค าชี้แจงของผู้ถูก
รอ้งเรยีน 

 ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจากการร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้ทจ็จรงิจะ
ไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสม และเป็น
ธรรม 

ค. การคุม้ครองสทิธพินักงาน ลูกจา้ง หรอืบุคคลอื่นทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจา้ง หรอืบุคคล
อื่นใดทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทัฯ     ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหน่ง
งาน ลกัษณะงาน หรอืสถานทีท่ างาน สัง่พกังาน ขม่ขู่       เลกิจา้ง หรอืกระท า
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว 
นอกจากบุคคลนัน้กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการฝา่ฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

mailto:CompanySec@cgholdings.co.th


 

 
68 

3.12) นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม 
บรษิัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทัง้ยงัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ
แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมแก่ผู้มสี่วนได้เสยีต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี บรษิัทฯ จะ
พจิารณาจดัสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาด าเนินกจิกรรมทางสงัคมโดยเน้นการ
ส่งเสรมิดา้นการศกึษาการท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสรมิคุณภาพชวีติทางสงัคม ดงั
รายละเอยีดปรากฏตามรายงานในสว่นของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3.13) นโยบายสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
(1) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 
(2) ส่งเสริมให้พนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม เพื่อสร้าง

จติส านึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
(3) ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้มระหว่างพนกังานดว้ยกนัหรอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการ

ปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
(5) บริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจดัการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผล

กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
(6) ทบทวนและประเมนิผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

เพื่อตดิตามความกา้วหน้า 
โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดงัรายละเอยีดปรากฏตามรายงาน
ในสว่นของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รบัรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสยีตามที่
กฎหมายก าหนด และสนับสนุนใหม้กีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิัทฯ กบัผู้มสี่วนไดเ้สยี เพื่อความเจรญิเตบิโต
ของบรษิทัฯ อย่างมัน่คงและยัง่ยนืโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั และเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยไดท้ราบ โดยด าเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวธิกีารและภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อ
และ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่ส านักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศพัท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่      
E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

4.1) การเปิดเผยขอ้มลู 
(1) ก าหนดใหม้กีารจดัท าขอ้มลูต่างๆ  อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถงึมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่าง

สม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ และมกีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

(2) ก าหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสูง
เท่านัน้ เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน นกัวเิคราะหลกัทรพัย ์สือ่มวลชน หรอืองคก์รก ากบัดแูล 
 
 

http://www.cgholdings.co.th/
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(3) ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ จะเปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ มดีงันี้ 
 วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ  
 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  
 รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ทัง้ปีปจัจุบนัและของปีก่อนหน้า 
 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัฯ น าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่างๆ  
 โครงสรา้งการถอืหุ้น โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ  และสดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ     

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้บงัคบับรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
 นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ  
 หน้าที่ความรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องทีต่้องไดร้บั

ความเหน็ชอบจากกรรมการ 
 หน้าที่ความรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องทีต่้องไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 ขอ้มลูในการตดิต่อฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(4) ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิ หรอืขอ้มูลทางการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด และจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส รวมทัง้ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน 
ถูกตอ้ง เพยีงพอและทนัเวลา  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัทราบโดยทัว่ถงึกนั 

(5) ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบบญัชหีรอืงบการเงนิ โดยผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระ และ
เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

(6) บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการวเิคราะหข์อ้มลูของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นกัวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ ที่ปรกึษาการลงทุน บรษิัทนายหน้าค้าหลกัทรพัย์ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
สื่อมวลชน และองค์กรก ากบัดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจลงทุนของผู้ลงทุน 
หรอื เพื่อประโยชน์ ในดา้นอื่นๆ ผ่านนกัลงทุนสมัพนัธ ์หรอืส านกัเลขานุการบรษิทั 

 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจดักิจกรรม เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด าเนินงานของ     
บรษิทัฯ แก่นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน และสือ่มวลชนทีม่าร่วมงาน ดงันี้ 

ก. กิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในวนัพฤหสับดทีี ่16 มถุินายน 2559   

ข. กิจกรรม “Open House” เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารพบปะนักข่าว  และ        
นกัลงทุน เพื่อชีแ้จง สือ่สาร และสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งบนแนวทางการด าเนินธุรกจิ และขอ้มูล
ทัว่ไปของบรษิทั รวม 2 ครัง้ ในวนัองัคารที ่26 กรกฎาคม 2559 และวนัองัคารที ่15 พฤศจกิายน 
2559 
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(7) ก าหนดใหเ้ปิดเผยรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีนโยบายบรหิารความเสีย่ง จรรยาบรรณ
ธุรกจิ และผลการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว ในรายงานประจ าปี ในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ และปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาทุกแห่ง 

(8) ก าหนดใหเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการทุกชุดของบรษิทัฯ จ านวนครัง้ของการประชุม 
จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ความเหน็ของกรรมการจากการท าหน้าที่ รวมถึง
เปิดเผยนโยบายรปูแบบ และลกัษณะของการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูแต่
ละคนในรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2557 

(9) ก าหนดให้กรรมการมหีน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการ
บรษิทั ทราบสม ่าเสมอ แมว้่าจะไม่มคีวามเคลื่อนไหวในการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ แต่อย่าง
ใด โดยใหถ้อืปฏบิตัติามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่
ก าหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ซึ่งถือหลกัทรพัยใ์นบริษทัฯ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารของส านกังาน ก.ล.ต. 

(10) ห้ามคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั 
ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี หากผูใ้ดฝ่าฝืนใหพ้จิารณาลงโทษ
ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัฯ 

(11) บรษิทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 ระบบสือ่สารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETPortal)  
 หนงัสอืรายงานประจ าปี 
 www.cgholdings.co.th 
 ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 
4.2) รายงานของคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัท จะจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ในเรื่องงบการเงนิของ
บรษิทัฯ และเรื่องทีส่ าคญัต่างๆ ตามขอ้พึงปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม 
และหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องก าหนด
แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เช่นเดยีวกนั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้นีายปิตนินัท ์มตธินวริุฬห ์(ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 
2559) และ/หรอืนางจติรมณี สุวรรณพูล (เขา้ด ารงต าแหน่งแทนที่นายปิตินันท์ มติธนวริุฬห์ เมื่อวนัที่ 14 
พฤศจกิายน 2559) เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เช่นเดยีวกนั 
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อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าทีใ่นการสอบทานใหบ้รษิทัฯ  มรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ มี
ระบบตรวจสอบภายในทีไ่ด้มาตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทนัสมยั
รดักุมเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารอืและประชุมร่วมกบัสายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการ
ภายใน และผูส้อบบญัชภีายนอก  เพื่อใหก้ารรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ  มีความถูกต้องและครบถว้น
และมกีารจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ โดย       

ในปี 2559 ไดม้กีารประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้  

4.3) ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 
คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทนัเวลา และ
เท่าเทยีมกนัให้แก่นักลงทุน ทัง้ในส่วนของการรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป รวมถึงขอ้มูล
ส าคญัที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.cgholdings.co.th  

อกีทัง้เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้งครบถว้น น่าเชื่อถอื และยงัเป็นการป้องกนัขา่วลอื
ต่างๆ  บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้มูลตอบขอ้ซกัถาม และชี้แจง
ขอ้มูลของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ โดยผูล้งทุนสามารถตดิต่อได้
ที ่ ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์นางธนิกา ผดุงพฒันพงษ์ หมายเลขโทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรอืที ่E-
mail address: thanika@cgholdings.co.th  

บรษิทัฯ  ไดก้ าหนดใหส้ายก ากบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายในเป็นศูนยก์ลางในการรบัและพจิารณาเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ส านักเลขานุการบริษัท  หมายเลข
โทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรอืที ่E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 

4.4) นโยบายการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลการใชข้อ้มูลภายใน  เพื่อใหม้มีาตรการป้องกนัและการก ากบั
ดแูลการใชข้อ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพและป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลูภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ
ตนเองหรอืเอือ้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมชิอบตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการของการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่แีละการบรหิารจดัการดว้ยความโปร่งใส โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. คณะกรรมการบรษิทั  และผูบ้รหิาร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ มหีน้าทีต่้องรายงาน

การถอืหลกัทรพัยข์องตน ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามที่
ก าหนด 

2. หา้มคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรส และ
บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั ก่อน
มกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี  

3. ชัน้ความลบัของขอ้มูลก าหนดใหข้อ้มูลภายในซึง่เป็นความลบัทางธุรกจิต้องได้รบัการดูแลปกปิดมใิห้
รัว่ไหล ออกไปภายนอก ความลบัของขอ้มูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชัน้ตามความส าคญั เช่น ข้อมูลที่
เปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั และขอ้มูลลบัมาก ซึง่การใชข้อ้มลูตอ้งอยู่ในกรอบทีถ่อืว่าเป็นขอ้มลู
ในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีถ่อืว่าเป็นความลบัของบรษิทั
ฯ อนัน ามาซึง่ความเสยีหายหรอืมผีลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
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ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลการเงนิ การปฏบิตัิงาน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงานในอนาคตของบรษิัทฯ และ
อื่นๆ  ระหว่างทีป่ฏบิตังิานใหบ้รษิทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ 

4. การเปิดเผยขอ้มลูสู่ภายนอกก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลูภายในสู่สาธารณชนตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จาก ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูบ้รหิาร ฝา่ยงาน หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

5. ก าหนดให้มีการจดัท าเป็นระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยมาตรการป้องกนัและการใช้ข้อมูลภายในเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และจดัใหม้กีารสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย และกฎระเบยีบดงักล่าว แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดบัอย่างทัว่ถงึทัง้องคก์ร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหไ้ดร้บัทราบถงึหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวใ้นนโยบาย และระเบยีบนัน้ ๆ หากผูใ้ดฝา่ฝืนการปฏบิตัติาม
นโยบายนี้ ใหล้งโทษตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการ และมวีสิยัทศัน์ในการก าหนดนโยบายกลยุทธ์
แผนธุรกจิ งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่ง โดยมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

5.1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั  
(1) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 12 ท่าน โดยตอ้ง

เป็นผูม้ทีกัษะและประสบการณ์หลากหลายทีส่ามารถใชว้จิารณญาณไดอ้ย่างเป็นอสิระมคีวามเป็น
ผูน้ า มคีวามรู ้เพื่อน ามาหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัติามที่
กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบรษิัท จะประกอบด้วยกรรมการอสิระจากภายนอกซึ่งเป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดหรอือย่างน้อยจ านวน 3 ท่าน
เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

 ทัง้นี้ ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้ มีความโปร่งใส และ  
ชดัเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตัง้/เลอืกตัง้มปีระวตัิของกรรมการที่มรีายละเอียด
เพียงพอและบริษัทฯ  จะเปิดเผยประวตัิของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเวบ็ไซตแ์ละขา่วสารของบรษิทัฯ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 10 คน โดยมกีรรมการอสิระ จ านวน   
4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 1 คน และบริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท           
ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบรษิัท กบัฝ่ายจดัการรวมทัง้ดูแลและประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม                
มตคิณะกรรมการบรษิทั 

(2) การด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการจ ากดัจ านวนกรรมการอสิระ        
ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระจะต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม โดยค านึงถงึ
ความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ 
รวมทัง้การอุทศิเวลา และการปฏบิตัิหน้าที่ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

(3) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารอย่างชดัเจน และแยก
บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(4) ก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของประธานเจา้หน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ อย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและ
จ านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด ารงต าแหน่งได ้โดยต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั
ก่อน 

(5) แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มกีารปฏบิตัิตามมตคิณะกรรมการ โดยก าหนดคุณสมบตัิและประสบการณ์ของ
เลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเลขานุการบรษิทั และเปิดเผยคุณสมบตัแิละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี้ 
เลขานุการบรษิทั จะได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบญัช ี
หรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
 

5.2) คณะกรรมการชุดย่อย  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทัง้สิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อควบคุมดูแลบรษิัทฯ ในด้าน
ต่างๆ ดงัรายละเอยีดใน หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

ทัง้นี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การท า
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ต่อ
หน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนจะจดัประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพจิารณาหารอื และด าเนินการใดๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วง
ตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 

 
5.3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

(1) ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ และความเป็นอสิระในการตดัสนิใจ 
 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสงูสุดในการก าหนดนโยบาย พจิารณา  อนุมตั ิ
และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทฯ 
ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และ
งบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญั     
ในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการทีด่โีดยไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็ชอบทบทวนประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเน้นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีมมีาตรการบรหิารความเสีย่งที่
มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ดงันัน้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมภีาวะความเป็นผูน้ ามี
วสิยัทศัน์และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 



 

 
74 

(2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนในการควบคุมดูแล และ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ ดงันี้ 

 จดัโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมัน่ใน
จรรยาบรรณวชิาชพี และไม่ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตวัเหนือความรบัผดิชอบที่มี
ต่อบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงการรกัษาความลบัของลูกค้า และการไม่น าขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ 
และลกูคา้ไปเปิดเผยหรอืน าไปใช ้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น 

 การตดัสนิใจใดๆ ที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืกรณีทีม่กีารกระท าบางอย่างซึง่
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัของผูม้สี่วนไดเ้สยีใน
แต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบรษิทั และฝา่ยจดัการจะพจิารณาปญัหาดงักล่าวอย่างรอบคอบดว้ย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญัและจะเปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบทุกครัง้ 

 ในกรณีมปีระเดน็ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
หรอืเป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ซึง่กรรมการท่านใดทีม่สีว่นได้
เสยีในวาระใด กรรมการท่านนัน้ต้องเปิดเผยขอ้มูลให้ที่ประชุมได้รบัทราบทนัทแีละจะไม่มี
สทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึหลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ป็นการขดัต่อผลประโยชน์
ของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผู้เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขนั หรอื
จากการใชโ้อกาส หรอืขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการหรอืพนักงานในการหาประโยชน์สว่น
ตนหรอืการท าธุรกจิที่แข่งขนักบับรษิัทฯ หรอืการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบรษิทัฯ  
ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานในหน้าที ่

 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนพงึละเว้นการถอืหุน้ในกจิการของคู่แข่งของบรษิทัฯ 
หากมผีลท าใหต้อ้งละเวน้การกระท าทีค่วรท าตามหน้าที ่หรอืมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานใน
หน้าที ่ในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวไดหุ้น้มาก่อนเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานหรอืก่อนที่
บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนัน้หรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบและใหส้ าเนาส่งสายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายใน
ทุกครัง้ 
 

(3) จรยิธรรมธุรกจิ 
ในการด าเนินธุรกจิไปสูค่วามส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายสงูสุดรวมถงึการมรีะบบการปฏบิตังิานทีม่ี
ประสทิธภิาพซึ่งปจัจยัทีส่ าคญัประการหน่ึงคอื การมจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัดงักล่าวจงึไดจ้ดัท าขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณขึน้ เพื่อ
มุ่งเน้นถึงการมจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและการปฏบิตัิตามขอ้บงัคบัของทางการ เพื่อให้
กรรมการผู้บรหิารและพนักงานทุกคนยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย์
สจุรติและเทีย่งธรรมทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึได้
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ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัส าหรบัผูฝ้า่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามไวด้ว้ย โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้
สายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในท าหน้าทีต่ดิตามและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติาม
ขอ้พงึปฏบิตัดิงักล่าวเป็นประจ า 

(4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิง่ทัง้ในระดบับรหิาร
และระดบัปฏบิตัิงานโดยเน้นให้มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ เพื่อป้องกนั
ความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้กบับริษัทฯ โดยรวมทัง้ด้านการเงนิ การด าเนินงาน การบรหิาร
ความเสีย่งและการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน จงึไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน ดงันี้ 

 ก าหนดให้ฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ รบัผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิที่มีความ
ถูกตอ้งครบถว้น และทนัเวลา ทัง้งบการเงนิรายไตรมาส รายครึง่ปีและรายปี 

 ก าหนดให้คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี 

 ก าหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสทิธภิาพ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 
บรษิัทฯ มกีารปฏบิตัิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้การตรวจสอบ
ของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก าหนดภาระหน้าทีแ่ละอ านาจในการด าเนินการของผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ก าหนดใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้

เกดิความเสยีหาย หรอืมกีารน าไปใชห้รอืหาประโยชน์โดยมชิอบ 
 มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลหรอืหน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุล และ

ตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 
 คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อค าแนะน า หรอืขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชอีสิระ 

และผู้ตรวจสอบจากองคก์รก ากบัดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาปรบัปรุง
การด าเนินงานใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายใหส้ายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอสิระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหด้ าเนินการสรรหา และคดัเลอืกผูส้อบบญัชภีายนอกจาก
ส านักงานสอบบญัชีที่มีชื่อเสยีง และได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท า
หน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องครบถว้นของการบนัทกึบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั
นโยบายการบญัช ีพร้อมทัง้เสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบนัทกึ
บญัชหีรอืระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ  

 ก าหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็น         
ผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ า และทบทวนระบบหรอื
ประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า และรายการผดิปกตทิัง้หลาย 
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 ก าหนดกลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุน
ของบรษิทัฯ  โดยพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วมตามสดัสว่นการถอืหุน้   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณสดาวุธ เตชะอุบล           
คุณสุรพล ขวญัใจธญัญา และพลเอกเลศิรตัน์ รตันวานิช ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ใน MFC 
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กต้องตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้ดีุลยพนิิจในการพจิารณา
ออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกจิ
ตามปกตขิอง MFC ไดต้ามแต่จะเหน็สมควร เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และบรษิทัร่วม ทัง้นี้ เมื่อค านวณ
สดัสว่นของกรรมการของ MFC ทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ  คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของ MFC (ไม่รวมกรรมการอสิระ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 24.92 อนัเป็นสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบรษิัทฯ ใน 
MFC ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง  

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2557 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเสนอขือ่บุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปนี้ 

1. ศาสตราจารยป์ระยรู จนิดาประดษิฐ ์  
2. นายสดาวุธ  เตชะอุบล  
3. นายสรุพล  ขวญัใจธญัญา  
4. นายฮอง ไซ  ซมิ 
5. นายสมคาด  สบืตระกลู  
6. นายทอมมี ่  เตชะอุบล  
7. นายฤทธิ ์  คิว้คชา  
8. นางสาวสดุธดิา  จริะพฒัน์สกุล  
9. นายชนะชยั  จุลจริาภรณ์  

และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน และเกดิความชดัเจนในการบรหิารงาน
ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในวนัที ่1 มนีาคม 2559 กรรมการของบรษิทัย่อยบางคนซึง่เป็นกรรมการชุด
เดียวกับกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จ านวน 4 ท่าน ได้แก่          
นายเดช น าศริกิุล นายนิพนธ์ วสิษิฐยุทธศาสตร์ นายสมคาด สบืตระกูล และพลต ารวจโทวรีพงษ์  ชื่นภกัด ี
นอกจากนี้ ศาสตราจารยป์ระยูร จนิดาประดษิฐ ์ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทัเพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่
คนรุ่นใหม่เขา้บรหิารงาน ดงันัน้ ในปจัจุบนั คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อย จงึม ี8 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายสรุพล   ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ 
2. นายสดาวุธ  เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิาร 
3. พลเอกวฒันา  สรรพานิช กรรมการอสิระ 
4. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสน ี กรรมการอสิระ 
5. นายชาญ   ตุลยาพศิษิฐช์ยั กรรมการอสิระ 
6. นายฮอง ไซ   ซมิ  กรรมการ 
7. นายทอมมี ่  เตชะอุบล กรรมการ 
8. ดร.วรีพฒัน์  เพชรคุปต ์ กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ทัง้นี้  เมื่อค านวณสดัส่วนของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั และกรรมการอสิระ คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

5.4) การประชุมของคณะกรรมการบรษิทั  
(1) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดวนัและเวลาการประชุมวาระปกตล่ิวงหน้า ประจ าปี 2559 จ านวน

ทัง้สิ้น 6 ครัง้ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาของตนส าหรับการประชุมทุกครัง้ได้
โดยสะดวก อกีทัง้ได้มกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่เติมได้ตามความจ าเป็น อกีจ านวน 4 ครัง้ 
รวมเป็นการประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ 

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการเขา้ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุมประธานกรรมการบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการ
จดัเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะ
พจิารณาค าขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นทีส่ าคญัเป็นวาระในการประชุม ทัง้นี้  
กรรมการแต่ละท่านมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระในการประชุม 

(3) ประธานกรรมการบรษิทั ด าเนินการจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรื่องหรอื
เอกสาร ขอ้มลู เพื่อการอภปิราย และระยะเวลามากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาในประเดน็
ทีส่ าคญัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั 

(4) คณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนให้มกีารเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อให้ขอ้มูล หรอืรายละเอยีดเพิม่เติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทั ไดม้โีอกาสรูจ้กักบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

(5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จ าเป็น
เพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอ
ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาภายนอกได ้โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั 
เป็นผูป้ระสานงาน 

(6) ฝา่ยจดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู มหีน้าทีใ่หข้อ้มลู ค าปรกึษา และบรกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสม และ
ทนัเวลา แก่คณะกรรมการบรษิทั        

(7) ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัส่งหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มดว้ยระเบยีบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระใหแ้ก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า      
5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการทุกท่านมเีวลา เพยีงพอทีจ่ะศกึษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนการเขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละครัง้ 

(8) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานดงักล่าวที่ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบ
ไดต้ลอดเวลา 

(9) กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

(10) ก าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตามความ  
จ าเป็นเพื่ออภิปรายปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี่ายจดัการ
ร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 
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5.5) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิัท ได้สนับสนุนใหม้กีารประเมนิตนเอง โดยคณะกรรมการบรษิัท จะประเมนิผล
การปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกนัพิจารณาผลงาน 
ปญัหา และอุปสรรค เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ซึง่ในการประเมนิผลดงักล่าวเป็นการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
(1) การประเมนิคณะกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ
บรษิทัทัง้คณะ มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 มกีารก าหนดหวัขอ้การประเมนิในแต่ละดา้น ดงันี้ 
 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
 ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

1.2 วธิกีารใหค้ะแนนการประเมนิ 
0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนัน้  

1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย  

2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร  

3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี 

4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม 
 
1.3 การวดัผลการประเมนิ 

 
ตารางด้านล่างน้ี 

คะแนน (%) 

เกณฑท่ี์ได้ ค าจ ากดัความ 

90-100 ดเีลศิ มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงมาก ไม่จ าเป็นต้องปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิาน หรอืปรบัปรุงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  

80-89 ดเีกนิความคาดหวงั มมีาตรฐาน และผลงานทีส่งูเกนิความคาดหวงั  

70-79 ดเีทยีบเท่าความคาดหวงั มมีาตรฐาน และผลงานทีด่ตีามความคาดหวงั  

60-69 พอใช ้ มมีาตรฐาน และผลงานที่เพยีงพอต่อการปฏบิตัิงาน แต่ต ่ากว่า
ความคาดหวงั สามารถปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ได ้ 

ต ่ากว่า 60 ควรปรบัปรุง 

อย่างเร่งด่วน 

มีมาตรฐานต ่ากว่าความเพียงพอในการด า เนินธุรกิจที่มีการ
แขง่ขนัสงู ควรปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน  
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(2) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการดา้น
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิเช่นเดยีวกนักบัการประเมนิคณะกรรมการ
บรษิัททัง้คณะ นอกจากนี้ หวัขอ้ทีใ่ชใ้นการประเมนิ จะแตกต่างกนัไปตามบทบาทและหน้าที่
ส าคญัของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

(3) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา การประเมินดังกล่าวจะใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและคณะกรรมการชุดย่อย 
นอกจากนี้ หวัขอ้ทีใ่ชใ้นการประเมนิจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. ความเป็น
ผู้น า 2. การก าหนดกลยุทธ ์3. การปฏบิตัิตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลการปฏบิตัทิาง
การเงนิ 5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 7. การบรหิารงานและ
ความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดต าแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ          
10. คุณลกัษณะสว่นตวั 

 
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน       
แบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็น                           
ผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้ด าเนินการประเมินการท างานในวนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2559 ทีผ่่านมา เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรุงแกไ้ข
การปฏบิตัใิหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 
5.6) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบีย้ประชมุไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสซึง่ค่าตอบแทน
ดงักล่าวได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิม่ในระดบัที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายเพิม่มากขึน้ 
ทัง้นี้ เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 จดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 โดย
คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะแสดงความโปร่งใส และปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีกรรมการทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนจงึงดออกเสยีงในวาระนี้ (จ านวน 821,474,406 หุน้) 

 
บรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าทีก่ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสูง และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและ
ชดัเจนและให้ความเหน็ชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มกีารเสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรร
หลกัทรพัยเ์กนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีจ่ะจดัสรร ทัง้นี้ ต้องไม่มกีรรมการทีจ่ะ
ไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกว่ารอ้ยละ 5 ดงักล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
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ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
 

5.7) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้  
(1) สง่เสรมิใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาท หน้าทีข่องกรรมการในธุรกจิตวักลางใน

ตลาดทุน เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ในบทบาทหน้าทีข่องกรรมการและสามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบรษิัทฯ ได้จดัส่งกรรมการ จ านวน 2 ท่านเขา้ร่วมการอบรมกบั
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทยตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของนโยบายพฒันา
บุคลากรของบรษิทัฯ ขา้งตน้ 

(2) กรรมการที่ได้รบัเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ใหม่ทุกคน จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบตัิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ 

(3) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในครัง้แรกจะได้รบัทราบขอ้มูลของบรษิทัฯ กฎระเบยีบ และคู่มอื
กรรมการของบรษิทัฯ ซึง่ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ านวน        
2 ครัง้  

 

9.2 บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้หมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไวแ้ลว้ในหวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ โดยขอบเขต
หน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1) บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
ดูแลให้กรรมการบรษิัทได้รบัข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการ
ประชุม เพื่อใหก้รรมการบรษิทัสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

(2) เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
(ก)  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิัทตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และ

กฎหมาย  

(ข)  จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัทุกคนอภปิราย แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถงึผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยอย่างครบถว้น   

(ค) สรุปมตทิีป่ระชุม และสิง่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน  
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(3) เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมาย โดยจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็อยา่ง
เท่าเทยีมกนั และดแูลใหม้กีารตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส  

(4) สนับสนุน และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณของ
บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษิทั กบัฝา่ยจดัการ และสนบัสนุนการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝา่ยจดัการตามนโยบายของบรษิทั  

(6) ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล และการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  

(7) ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้ง และองคป์ระกอบทีเ่หมาะสม  
(8) ก ากบัดูแลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

และกรรมการบรษิทัแต่ละคน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล  
(9) ก ากบัดูแลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม กรรมการ

บรษิทัรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อน าผลไปปรบัปรุง
การปฏบิตัหิน้าที ่และเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบรษิทั และอนุกรรมการ 
 

2) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั  
(1) ด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจน

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติระมดัระวงัรอบคอบและโปร่งใสด ารงไว ้เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

(2) ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยใหด้ าเนินการถูกต้องตามทีก่ฎหมายประกาศขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการที่
ก ากบัดแูลก าหนดตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอต่อผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลทีม่สีว่นได้
เสียทุกก ลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Governance) 

(3) จดัให้มหีลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรทบทวนหลกัการและ
ประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าวอย่างน้อยปีละครัง้ 

(4) พจิารณาอนุมตัิรายการที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั / การ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ / การขายหรอืการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ใดๆ ออกจาก
บญัชตีลอดจนการเขา้ท ารายการใดๆ ซึง่กฎหมายประกาศขอ้บงัคับของหน่วยงานทางการ
ทีก่ ากบัดูแลหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ในเรื่องนัน้ๆ ก าหนดไวใ้หต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(5) คณะกรรมการอาจพจิารณาแต่งตัง้กรรมการผูบ้รหิารจ านวนหนึ่งตามที่เหน็สมควรให้เป็น
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบรหิารจดัการตลอดจนการควบคุมก ากบัดูแลการ
ด าเนินการของบรษิทัใหเ้ป็นบรรลุตามวตัถุประสงคน์โยบายเป้าหมายและมคีวามสอดคล้อง
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนด 

(6) พจิารณาอนุมตัแิผนลงทุนของบรษิทัฯ ตามทีฝ่า่ยจดัการเสนอซึง่ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบ
โดยคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้  ทัง้นี้  
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัินโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ปฏบิตังิาน การบรหิาร และการจดัการการลงทุนของบรษิทัฯ ใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสดุ อกีทัง้
เป็นการจดัระบบควบคุมภายในทีด่ ีและมกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(7) พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในการประกอบธุรกจิหรอืการขยายธุรกจิตลอดจนการเขา้ร่วมทุน
กบัผูป้ระกอบกจิการอื่นๆ เพื่อการน ามาใหไ้ดซ้ึง่ผลประโยชน์สงูสดุจากการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

(8) ส่งเสริมให้มีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัให้มีการสื่อสาร
จรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมี
ประสทิธภิาพสม ่าเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก าหนดนโยบายทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์ร
เกี่ยวกบัการผลกัดนัใหเ้กดิการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรมและติดตาม
การปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

(9) จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อการปกป้องรักษาข้อมูล
สารสนเทศและทรพัย์สนิของบรษิทัฯ บรษิัทย่อย ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มสี่วนได้
เสยี และเพื่อใหแ้น่ใจได้ว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชกีารเงนิเป็นไปอย่างถูกต้องเพยีงพอ
และเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ารายการทางธุรกจิไดร้บัการด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม
ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัไดโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั 
จะประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีและให้
ความเหน็ไวใ้นรายงานประจ าปี 

(10) จดัให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งในการด าเนินงานทุกด้านของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีแ่ต่งตัง้เป็นผูก้ าหนดนโยบายการบริ
หารความเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดนัน้ๆ รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างน้อยปีละครัง้
ครัง้ 

(11) รบัผดิชอบในขอ้มลูงบดุล และขอ้มลูทางการเงนิทีป่รากฏอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  
(12) แต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการและก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัิเป็นไป

ขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการก าหนดหรอืมอบหมาย 
(13) แต่งตัง้และจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัฯ เพื่อให้การปฏบิตัิของบรษิัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่

กฎหมายประกาศขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการที่ก าหนดตลอดจนการดูแลกจิกรรมของ
คณะกรรมการและการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั ไดอ้ย่าง
เหมาะสมรวมถงึการดแูลและสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีการรกัษาเอกสารขอ้มูลตลอดจนการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้และหน่วยงานทางการที่
ก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

(14) ดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบทีเ่หมาะสมในการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพต่อผูถ้อืหุน้ผู้ลงทุนและ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัตลอดจนสาธารณะชน  

(15) ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปีเพื่อการพิจารณา
ร่วมกนัถงึผลการปฏบิตังิานและปญัหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขอนัน ามาซึง่การปฏบิตัหิน้าที่
ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

(16) ก ากบัดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั 
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3) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่าง

เพยีงพอโดยร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ และผู้บรหิารของบรษิทัฯ ที่รบัผดิชอบจดัท า
รายงานทางการเงนิ 

(2) สอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  

(3) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตาม
ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพตลอดจนการพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการปฏบิตังิานและการใหค้วามเหน็ชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ยการเลกิจา้งและการประเมนิผลการปฏบิตังิานผู้บรหิารสูงสุดของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและการก ากบัดแูลตามทีฝ่า่ยจดัการเสนอ 

(4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตลอดจนค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัช ี

(5) พจิารณารายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลก าหนด เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า         
มคีวามถูกตอ้งสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

(6) จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ          
ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวอย่างน้อย
ใหม้ขีอ้มลูดงันี้ 
ก. ความเหน็เกี่ยวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของ

บรษิทัฯ ในความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืได ้
ข. ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ  
ค. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
ง. ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ  

จ. ความเหน็เกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงหรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ. ความเห็นหรือข้อสงัเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
ช. ปฏบิตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ     

มคีวามเหน็ชอบ 
โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้สิน้ 5 ครัง้  
 

4) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(1) สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิัท 

กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จ ัดการเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยใช้ข้อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการบรษิทั และกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดูแลก าหนดที่เกีย่วขอ้ง
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เป็นเกณฑใ์นการพจิารณาและเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิ(ตามแต่ละกรณีทีก่ าหนดไว)้ 

(2) เสนอชื่อบุคคลเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระโดยมกีารประเมนิความเป็นอสิระตลอดจน
คุณสมบตัิตามที่หน่วยงานทางการที่ก ากบัดูแลก าหนดของบุคคลดงักล่าว เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั  

(3) พจิารณาเสนอแนะเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบรษิัทฯ ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ในกรณีเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นและ / หรอืโดยความเหมาะสม 

(4) สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งตาม
เป้าหมายประจ าปีหรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

(5) จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัหิรอืการใหค้วามเหน็ชอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุม       
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(ตามแต่ละกรณีทีก่ าหนดไว)้ 

(6) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการโดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
เพื่อการดงึดดูรกัษาและ/ หรอืจงูใจบุคคลทีม่คีุณภาพเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

(7) สอบทานผลตอบแทนส าหรบัพนกังานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่ออนุมตักิ่อนการจดัสรรเป็นค่าตอบแทนรายปีใหแ้ก่พนกังาน 

(8) พจิารณาสอบทานสญัญาค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์พเิศษส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน
ในต าแหน่งส าคญั (ถา้ม)ี รวมถงึขอ้ตกลงในการว่าจา้งค่าชดเชยต่อผูม้อี านาจในการจดัการ 
เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร 
โดยในปี 2559 บรษิัทฯ ได้จดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
จ านวนทัง้สิน้ 2 ครัง้  
 

5) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(1) ก าหนดขอบเขตนโยบายดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏบิตัิขอ้แนะน าในเรื่องของการก ากบั
กจิการทีด่ตีามหลกับรรษทัภบิาลใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั  

(2) ตดิตามดูแลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนด 

(3) พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหม้ี
ความเป็นสากลทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณา
ปรบัปรุง 

(4) พจิารณาทบทวนความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การมผีลประโยชน์ขดัแยง้
ทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตัหิน้าที ่
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(5) เสนอแนะแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยรวมถึงการตดิตามและสรุปผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิัททราบ เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

(6) พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  เป็นประจ าทุกปี 

โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจ านวนทัง้สิน้      
2 ครัง้ 
 
6) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทั ในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยด าเนินการใหม้กีลยุทธ์
นโยบายมาตรฐานและรวมถงึมาตรการในการควบคุมความเสีย่งในดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อย เพื่อให้การบรหิารงานของบรษิัทฯ เกดิประสทิธภิาพสูงสุดภายใต้ความ
เสีย่งทีค่วบคุมไดอ้ย่างมรีะบบ 

(2) พจิารณาก าหนดแนวทางการควบคุมความเสีย่งและขัน้ตอนวิธปีฏบิตัขิองหน่วยงานต่างๆ 
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน
นัน้ๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่
บริษัทฯ ก าหนดตลอดจนสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่
หน่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนด 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบายและกระบวนการขัน้ตอนทีเ่พยีงพอในการ
ประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงทัง้ปจัจยัที่เกิดจากภายนอกและ
ภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนัน้ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ      
บรษิทัฯ เพื่อน าไปสูก่ารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(4) ควบคุมดูแลประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่งของฝ่ายงานต่างๆ และ
สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมโีครงสรา้งพืน้ฐานทรพัยากรและระบบงานทีเ่พยีงพอ
ในการช่วยใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งอยู่ในระดบัทีร่บัได้ 

(5) ทบทวนระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์รเป็นครัง้คราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ 
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตลอดจนการมอบหมายใหบุ้คคลใดหรอืคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นผู้ดูแลและบริหารจดัการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความ
เหมาะสมและรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบ 

(6) จดัท ารายงานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการส าหรบัปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อทราบ 

(7) ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ชอบ 

โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
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7) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุน 
(1) พจิารณาก าหนดนโยบายการหลกัเกณฑ์แผนการลงทุนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดย

สอดคลอ้งเป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดซึง่พจิารณาธุรกจิหรอืกจิการ
ทีเ่หน็ควรเขา้ร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบรษิทัฯ อนุมตั ิทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั 
ไดอ้นุมตันิโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย ์ระเบยีบที ่1/2558 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2558 
เพื่อใหฝ้า่ยจดัการน าไปเป็นแนวทางปฏบิตัต่ิอไป 

(2) ก าหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ลงทุน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(3) พจิารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสมส าหรบัการลงทุน
ของบรษิทัฯ ภายใตน้โยบายของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(4) ก ากบัดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลกัในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจ าปีที่ฝ่ายจดัการหรือฝ่ายการลงทุนของ
บรษิทัฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ 

(6) พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของ    
บริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนัน้ๆ ของบริษัทฯ และเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ

(7) มอี านาจในการพจิารณาเชญิหรอืว่าจา้งบุคคลภายนอกทีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญเป็นที่
ปรกึษาในการเขา้ร่วมลงทุนดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ   

(8) พจิารณาใหค้วามเหน็เสนอตวัแทนของบรษิทัฯ ในการเขา้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของ
บรษิัทฯ ที่จะเขา้ไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อการพจิารณาอนุมตัิให้ความ
เหน็ชอบ 

(9) ก ากับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่
ก าหนดและรายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

(10) พจิารณาการเพิม่เงนิลงทุนหรอืลดเงนิลงทุนหรอืการยกเลกิการลงทุนของบรษิทัฯ ทีไ่ดเ้ขา้
ร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อการพจิารณาอนุมตั ิ

(11) ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืด าเนินการใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการการลงทุน จ านวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ 
 

8) ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(1) ร่วมพิจารณาก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินการธุรกิจและนโยบายการลงทุน 

ตลอดจนแผนงานกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เสนอคณะกรรมการบรษิทั  
(2) พิจารณาอนุมัติติดตาม ควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนการด าเนินการงานและกลยุทธก์ารลงทุนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  
(3) พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจ าปี ตามที่ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย 

หรอืบรษิทัในเครอืจดัท าและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการบรหิาร  
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(4) พจิารณาสัง่การ / ประสานงานเพื่อการมอบหมายนโยบายหรอืแผนงานตามแผนกลยุทธ์
ธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิลว้ใหผู้บ้รหิารและบรษิทัย่อยรบัไปปฏบิตัติามขอบเขต 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

(5) พจิารณาก าหนดกระบวนการตดิตามตรวจสอบ และการควบคุมก ากบักจิการ การบรหิาร
ความเสีย่ง ตลอดจนการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ และบรษิทัย่อย
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีก่ าหนด  

(6) พจิารณาและใหค้ าแนะน า ปรกึษาหารอืและขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวทางการแกไ้ข
ปญัหา รวมถงึการส่งเสรมิพฒันาปรบัปรุงระบบการท างานต่าง ๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย  

(7) ร่วมพจิารณา ให้ค าแนะน าเกีย่วกบัการก าหนด กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน
ต่าง ๆ ทีส่ าคญัของบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้ 

(8) ให้มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึกต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทเกี่ยวกบัการ
ก ากบัดแูล และวนิยั การท างานภายในขององคก์ร  

(9) พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้ายบุคคลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การพจิารณาความด ี
ความชอบ และค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย เสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

(10) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย หรอืเหน็ควร   
  

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 
1) การสรรหากรรมการบริษทัฯ   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และก าหนด
คุณสมบตัิที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูรวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของกรรมการทีค่รบก าหนด
วาระและผูบ้รหิารระดบัสูง ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ่งได้ก าหนดใหผู้้ถอืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่5 คณะกรรมการ ขอ้ 17 ถงึขอ้ 38 ไดก้ าหนดเรื่องเกีย่วกบัการเลอืกตัง้
กรรมการของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรุปสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัไดด้งันี้ 
(1) ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ มไีม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย กรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด ้

(2) ผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ไดต้อ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัดิงันี้ 
ก. ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
ข. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
ค. ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท า

โดยทจุรติ 
ง. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรฐั       

ฐานทุจรติต่อหน้าที ่
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(3) กรรมการคนใดเมื่อได้รบัเลือกตัง้แล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิดงักล่าวมาในข้อ (2)  หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนเสียจากกรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งกรรมการทันที 
กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกดังกล่าวนัน้จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

(4) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
ก. ผูถ้อืหุน้หนึ่งคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
ข.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมด เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการได ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 

ค.  บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

(5) ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสามกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบั
เขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ใหจ้บัสลากกนัสว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุ
นัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

(6) นอกจากกรรมการจะพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้กรรมการจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
ก. เสยีชวีติ 
ข. ลาออก 
ค. ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ง. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ (8) 
จ. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

(7) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับ       
แต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออก
ของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

(8) ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและ   
มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสยีง 

(9) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืนโดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
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เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

(10) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่
เหลอือยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างทัง้หมดเท่านัน้การประชุมตามวรรคแรกใหก้ระท าภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วนัที่จ านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมและ
บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน 

(11) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่
ร ักษาการในต าแหน่ง เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าทีเ่วน้แต่ศาลจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่นทีท่ าใหค้ณะกรรมการพน้
จากต าแหน่ง โดยบรษิทัฯ ต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่        
น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 

(12) กรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จกรรมการในวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละสบิของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการและใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิค่าจา้งเบีย้ประชุม
ค่าพาหนะสวสัดกิารและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมสีทิธเิบกิเงนิค่ารบัรองและค่าใชจ้่ายใดๆ อนั
เกี่ยวเนื่ องกับการท างานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่ งจะไม่
กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ 
ในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัฯ   

(13) ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณา
เหน็สมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ดร้องประธาน
กรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

(14)  ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใน
กรณีทีม่รีองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมแต่ถ้าไม่มรีอง
ประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถือเสยีงขา้งมากกรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนนเว้นแต่
กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้และถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

(15) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอื       
นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อ
รกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่านัน้กไ็ด ้

(16)  ในการด าเนินกจิการบรษิทัฯ กรรมการต้องปฏบิตัิหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์
และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ   
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(17)  หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้ง
หุน้สว่นจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นใดทีป่ระกอบกจิการ
อนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ ไม่ว่าเขา้ท า เพื่อประโยชน์
ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการผูน้ัน้ 

(18)  กรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ในกรณีทีก่รรมการมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในสญัญาใดทีบ่รษิทัฯ ท าขึน้หรอืในกรณีทีจ่ านวนหุน้หรอืหุน้กูข้องบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัในเครอืทีก่รรมการถอือยู่มจี านวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

(19)  คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวดัใกล้เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการก าหนดวนัเวลาและ
สถานทีเ่ป็นไปตามดุลยพนิิจของประธานกรรมการ กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการที่
ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัที่ได้รบัการ
รอ้งขอ 

(20) ในการลงชื่อผูกพนับรษิัทฯ ให้ประธานกรรมการหรอืประธานกรรมการบรหิารคนใดคนหนึ่ง                   
ลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทัหรอืกรรมการอื่นสองคนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทัคณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อ
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ได ้

(21) กรรมการคนใดซือ้ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืขายทรพัยส์นิใหแ้ก่บรษิทัฯ หรอืกระท าธุรกจิอย่าง
ใดอย่างหนึ่งกบับรษิทัฯ ไม่ว่ากระท าในนามของตนหรอืของบุคคลอื่นถ้ามไิดร้บัความยนิยอม
จากคณะกรรมการแลว้การซือ้ขายหรอืกระท าธุรกจินัน้ไม่มผีลผกูพนับรษิทัฯ   

(22) ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยมชิกัชา้เมื่อถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื
โดยระบุจ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัช ี

2) การสรรหากรรมการอิสระ 
    ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาแต่งตัง้ตามคุณสมบตัซิึง่เป็นไป

ตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและมหีน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่
ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี้ 
(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อสิระทีเ่คยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ   

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบดิามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิารผูถ้ือหุน้รายใหญ่ผูม้ี
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อ านาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่เคยหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้
รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณ
อย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่น
ของส านกังานสอบบญัชซีึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่
มนีัยผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ    
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น        
รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อยหรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นีัยในห้างหุ้นส่วนหรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้ง
พนกังานทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบั
กจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 
 

3) นโยบายว่าดว้ยความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั (Board Diversity) 

ในการสรรหาคณะกรรมการนัน้ บริษัทให้ความส าคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการนัน้ บริษัทต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ โดยบริษัทต้องจดัท า  Board Skill Matrix เพื่อ
ก าหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะและความ
จ าเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ
กรรมการตามกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ต้องค านึงถงึความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) ก าหนดให้
คณะกรรมการบรษิทัมรีะดบัการศกึษา ความรูค้วามสามารถ ทกัษะวชิาชพี ประสบการณ์การท างาน 
และมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น มภีาวะความเป็นผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
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ด าเนินกจิการของบรษิัท รวมถึงคุณธรรมและจรยิธรรม โดยมใิหม้ขีอ้จ ากดัทางเชือ้ชาต ิภาษา และ
เพศแต่อย่างใด 

4) นโยบายก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 

เพื่อส่งเสรมิให้กรรมการบรษิัทอุทศิเวลาในการปฎิบตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการ
บรษิัท จงึเหน็สมควรก าหนดใหก้รรมการบรษิทัแต่ละคนด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นรวม     
ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

5) นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอุทิศเวลาในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบรษิัทจงึเหน็สมควรก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัอื่นรวมไม่เกนิ 5 บรษิทั 

6) นโยบายการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั มกีารประชุมเป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารจดัการประชุมพเิศษเพิม่เตมิ
ตามความจ าเป็น และเพื่อส่งเสรมิให้กรรมการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 
คณะกรรมการบรษิทั จงึเหน็สมควรก าหนดใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการลงมตใินแต่ละ
ครัง้ ตอ้งมคีณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จงึจะครบองคป์ระชุม และกรรมการแต่ละ
คนควรเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมทัง้ปี โดยบรษิทัไดก้ าหนด
ตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิทัไวล่้วงหน้าตลอดทัง้ปี และจะมกีารจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม

พรอ้มระเบยีบวาระก่อนประชุมล่วงหน้า 5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาในการศกึษามาก่อน
ล่วงหน้า 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ สามารถ
ประชุมระหว่างกนัเองตามความเหมาะสม เพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความ
สนใจโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้กรรมการคนใดไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิัทใน       
ครัง้ใดได ้ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตุจ าเป็นดงักล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรก และก่อนการ
ประชุมในครัง้นัน้ 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มนีโยบายการควบคุมและก ากบัดูแลการด าเนินงานของกจิการและธุรกจิที่
บรษิทัฯ เขา้ไปลงทุน เพื่อใหม้ีระบบการบรหิารจดัการทีด่โีปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และสามารถก าหนดทศิ
ทางการบรหิารงานทีบ่รษิทัฯ ทีเ่ขา้ไปลงทุนนัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเสมอืนว่าเป็นฝา่ยงานหรอืหน่วยงานหน่ึง
ในองคก์รของบรษิทัฯ  อกีทัง้ยงัสามารถตดิตามการบรหิาร และการด าเนินงานของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุน เพื่อ
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ดแูลรกัษาซึง่ผลประโยชน์ในการลงทุนของบรษิทัฯ และเพิม่มลูค่าและความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของ
บรษิทัฯ ได ้ 

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อติดตามผล
ประกอบการ และให้ขอ้เสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทย่อย ก าหนดให้บรษิัทย่อยใช้หลกัเกณฑ์การเปิดเผย
ขอ้มูลและการท ารายการขา้งต้นในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ รวมถึงก ากบัดูแลใหม้กีารจดัเกบ็
ขอ้มูล และการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงนิ
รวมไดท้นัก าหนด ทัง้นี้ บุคคลดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุมตัคิวามเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และมคีุณสมบตัิ
ครบถว้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

9.5 การอนุมติัรายการ  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมตัิให้
แก้ไขอ านาจในการอนุมตัิรายการที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายและการซื้อทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ตามประกาศ ฉบบัที่ 

2/2558 เรื่อง อ านาจในการอนุมตัริายการทีเ่กีย่วกบัค่าใชจ้่ายและการซือ้ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิความ
คล่องตวัในการบรหิารงานของบรษิัทฯ ทัง้นี้โดยมผีลใชบ้งัคบันับแต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 เป็นต้นไป ดงัมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

(1) ค่าใชจ้่าย หรอืรายการซือ้ทรพัยส์นิทีม่ใีนงบประมาณประจ าปี ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
แลว้ มอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูอ้นุมตัริายการ 

(2) ค่าใชจ้่าย หรอืรายการซือ้ทรพัยส์นิทีไ่ม่มใีนงบประมาณหรอืเกนิงบประมาณประจ าปี วงเงนิไม่เกนิ 3 ลา้น
บาท มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูอ้นุมตัริายการ หากวงเงนิ
เกนิกว่า 3 ลา้นบาท ตอ้งด าเนินการขออนุมตังิบประมาณเพิม่เตมิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(3) ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกบัผลตอบแทนพนักงาน ยกเว้นค่าใชจ้่ายทีม่กีารก าหนดไวต้ามระเบยีบสวสัดกิาร หรอื
ระเบยีบอื่นใดของบรษิัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้อนุมตัริายการ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อี านาจอนุมตัิ 

(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นไปตามระเบยีบทางการและ/หรอืหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และขออนุมตัต่ิอประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(5) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ประจ า โดยจ่ายจากเงนิสดย่อยจ านวนไม่เกนิ 1,000 บาท มอบหมายใหผู้บ้รหิารสงูสดุ
ของสายงานเป็นผูอ้นุมตัริายการ 

(6) การจดัสรรเงนิทุนของบรษิัทฯ ในการลงทุน ให้ฝ่ายการลงทุนน าเสนอ เพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการลงทุน และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(7) การท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั บรษิัทฯ จะปฏบิตัิใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช   

โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2559 และ 2558 โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 

ค่าสอบบญัช ี 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 

ค่าบรกิารอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการสนบัสนุนการมสีว่นร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม และ
การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยฯ์     
โดยบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ภายใต้หลกับรรษทัภบิาลทีด่จีะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่
ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ทุกท่าน 

อย่างไรกต็าม การด าเนินธุรกจิย่อมมจีุดมุ่งหมายทีต่้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คอื ก าไรและต้องการความ
มัน่คง ความกา้วหน้าหรอืการเจรญิเตบิโต การที่ธุรกจิจะเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้นัน้ไม่ใช่อยู่ทีผ่ลประโยชน์หรอืก าไร
ขององคก์รเพยีงอย่างเดยีวแต่จ าเป็นจะต้องค านึงถงึการคนืก าไรในสิง่ที่ดงีามสู่สงัคมควบคู่กนัไปด้วย การด าเนิน
ธุรกจิที่ค านึงถึงสงัคมภายใต้จรยิธรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดยี่อมน าไปสู่การด าเนินธุ รกจิที่ประสบความส าเรจ็
อย่างยัง่ยนื 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทั จงึเหน็ควรก าหนดแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานต่างๆ ใหม้นีโยบายและการด าเนินงาน
ดงันี้ 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ               
หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิและหลกัเกณฑต์ามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่อีย่างเคร่งครดั มคีวามโปร่งใส 
ชดัเจนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่
ถูกตอ้ง โดยบรษิทัฯ ปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี้ 
-  สรา้งกรอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ใหป้ระพฤตติามกรอบกตกิาการ
แขง่ขนัทีด่ ียดึหลกัความถูกตอ้ง เป็นธรรม ตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ อาท ิหลกีเลีย่งวธิกีารไม่สจุรติ
เพื่อท าลายคู่แขง่ ไม่เอารดัเอาเปรยีบต่อพนกังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

-  การก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกจิกบักจิการคู่ค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายและขอ้ตกลงที่ก าหนด
ร่วมกนัอย่างเคร่งครดั ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่ม่สจุรติ ไม่พยายาม
ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

-  การเรยีกเกบ็ค่านายหน้ากบัลูกคา้ทัว่ไปจะตอ้งปฏบิตัิตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัอตัราค่าธรรมเนียมการซือ้
ขายหลกัทรพัยท์ีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
2) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึการต่อต้าน
การทุจรติภายในองคก์รโดยมกีารทบทวนนโยบายมาตรการการก าหนดกระบวนการภายในและการประเมนิ
ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปีทีผ่่านมาคณะกรรมการ
บรษิทัไดด้ าเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิางๆ ในการประชุมครัง้ที ่ 3/2559 เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 
2559 ตามโครงสรา้งองคก์รและหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึแสดงเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่และการรบั – ใหส้นิบนทุกรปูแบบ ดงันี้ 
- ก าหนดนโยบาย ระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินการต่อต้านคอร์รปัชัน่ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ โดยใหผู้บ้รหิาร พนกังาน และบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั  
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บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยสรปุ ดงัน้ี 
1. นโยบายป้องกันการมอบหรือรับของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลี้ยงรับรองหรือ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กนิขอบเขตจ ากดัซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ จากลกูคา้และผูท้ีบ่รษิทัท าธุรกจิดว้ย 
2. นโยบายการป้องกนัการตดิสนิบนทุกรูปแบบเพื่ออ านวยความสะดวกหรอืเพื่อความสมัพนัธใ์นการด าเนิน

ธุรกจิทุกชนิดไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
3. นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบยีบและขัน้ตอนปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
4. นโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการฉ้อโกงและไม่สนับสนุนการ

ด าเนินงานทีม่ลีกัษณะเป็นการล่วงละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปญัญา 
5. นโยบายการก าหนดใหเ้งนิบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุนทุกประเภท ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและ

ถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินกจิกรรมในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ดงันี้  
ก. ในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการอบรมพนักงาน CGH และพนักงานบางส่วนของบรษิทั

ย่อย ในหลกัสตูร “Good Governance & Anti – Corruption” โดยคุณศริริตัน์ วสุวตั ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวจิยั
สงัคมศาสตร ์ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ปปช.)  

ข. ในวนัที ่22 เมษายน 2559 บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจรติ (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption “CAC”) เพื่อ
เขา้สูก่ระบวนการขอรบัรองเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ  

ค. ในวนัที่ 7 – 8 มถุินายน 2559 ได้จดัส่งพนักงานที่เกีย่วขอ้งเขา้รบัการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption:   
The Practical Guide กบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ง. ในวนัที่ 16 สงิหาคม 2559 ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการของบรษิัทได้เขา้ร่วมการเสวนา Tone at      
the Top Series 3/2016: Operating Transparent Business in Asia เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
การเสรมิสรา้งความโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิในภูมภิาคเอเชยีและน ามาปรบัใชก้บัองคก์ร 

จ. เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ (Corporate Governance) และร่วมแสดงพลงั
ต่อตา้นการทุจรติ ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์กรรมการและผูบ้รหิารพรอ้ม
ทัง้พนักงานของบรษิทัฯ เขา้ร่วมงาน “วนัต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 2559” ภายใต้แนวคดิ “กรรมสนองโกง” เป็น      
การเสวนาพเิศษ โดยจดัขึน้ในวนัองัคารที ่6 กนัยายน 2559 ณ หอ้งเพลนาร ีฮอลล ์1-2 (Plenary Hall)      
ณ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์เพื่อเป็นการปลกูจติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ  

ฉ. คณะกรรมการบรษิัทได้จดัตัง้คณะท างานโดยมปีระธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นประธานคณะท างานเพื่อ
ปรบัปรุงนโยบายและมาตรการป้องกนัความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหร้ดักุมยิง่ขึน้ ขณะน้ีบรษิทัฯ 
อยู่ในระหว่างการประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่และจดัท าร่างแนวปฏบิตัใินการ
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิัทฯ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที่     
26 กรกฎาคม 2559 

ช. ในปี 2559 บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืตรวจพบเกีย่วกบัการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่แต่อย่างใด 
-   บริษัทหลกัทรพัย์ฯ น าเอกสาร KYC/CDD (KYC : Know Your Customer  / CDD : Customer Due 

Diligence) เขา้มาใชเ้พื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิประกอบกบัการเปิดบญัชเีพื่อรบัรู ้รายละเอยีดตวัตนของ
ลูกค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และได้มาตรฐานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย  
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-   บริษัทหลกัทรัพย์ฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุงนโยบายและมาตรการป้องกนัความเสี่ยงด้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่และจดัท าร่างแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่เช่นกนั 

 
3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยปฏบิตัต่ิอลกูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคนอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับชัน้ ตามความ
เหมาะสม ดงันี้ 
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการการ
รกัษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดกิารดา้นการประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ สวสัดกิารกรณี
พนักงานเสียชีวิต สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับพนักงานและครอบครัว สวัสดิการเงิน
ช่วยเหลอืการคลอดบุตร 

-  การปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ 
หน้าทีร่บัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานแต่ละคน โดยน าระบบ KPI มาใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ซึง่สง่ผลต่อการพจิารณาค่าตอบแทนและอตัราการจ่ายเงนิโบนสัประจ าปีและการปรบัเลื่อนต าแหน่ง 

-  บรษิทัฯ ไดจ้ดังาน (1) “ผูบ้รหิารพบพนกังาน” เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคดิเหน็ นวตักรรม
ใหม่หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กบัองค์กรต่อผู้บริหารได้โดยตรงเป็นประจ าทุก 3 เดือน เพื่อให้
พนักงานไดร้บัการปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (2) กจิกรรม Happy Friday ทุกเยน็วนัศุกร ์
(3) Corporate Lunch (4) งานเลี้ยงส าหรบัวนัเกดิพนักงาน (5) งานเลี้ยงสงัสรรค์เนื่องในวนัปีใหม่เพื่อ
สร้างความสามคัคใีนหมู่พนักงานและเปิดโอกาสใหผู้้บรหิารและพนักงานได้พูดคุยกนันอกเวลาท างาน     
อนัเป็นการลดช่องว่างในการท างานระหว่างระดบัผู้บรหิารและพนักงานท าใหเ้กดิการประสานงานไดด้ี
ยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน อนัก่อให้เกดิความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร
อย่างต่อเนื่อง 

-  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดส้นับสนุนกจิกรรมเพื่อสรา้งก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น     
การจดัโปรโมชัน่ใหก้บัเจา้หน้าทีก่ารตลาดทีม่กีารเปิดบญัชลีูกคา้สงูสุดและยอดการซือ้ขายทัง้หลกัทรพัย์
และตราสารอนุพนัธ ์และจดักจิกรรมขอบคุณพนกังาน “Staff Party” เป็นประจ าทุกปี  

- มกีารสรรหาบุคลากรและการจา้งงานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรทีช่ดัเจนและ
ค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชนและสทิธแิรงงานโดยไม่น าความแตกต่างทางดา้นเชื้อชาต ิเพศ อายุ ศาสนา 
สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกลู มาเป็นอุปสรรคในการจา้งงาน 

- สนับสนุนใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ และความสามคัค ีความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั รวมถงึส่งเสรมิ
การเคารพสทิธสิว่นบุคคล ไม่กล่าวรา้ยผูอ้ื่น 

- ใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของพนักงานในสถานทีท่ างาน ใหม้คีวามสะอาดและ
เป็นระเบยีบ เช่น โครงการ 5ส การตรวจสขุภาพประจ าปี ตูย้าสามญัประจ าส านกังาน  
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-  ใหค้วามส าคญัในการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้พนักงานพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ในการใหบ้รกิารลูกคา้ของ
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิภายใตก้ารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา  

 
4) ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจสงูสุดใหแ้ก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของ
ลูกค้า น าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่อีย่างมคีุณภาพรวมถงึดูแลขอ้มูลต่างๆ ของลูกค้าไวเ้ป็นความลบั มี
การปฏบิตัิที่ชดัเจนและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิต่อลูกค้าทุกรายรวมทัง้พัฒนารูปแบบและช่องทางการ
ให้บริการ น าเสนอผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และไม่บดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิรวมถงึความรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์เพื่อสง่มอบการบรกิารทีด่ใีหแ้ก่ลกูคา้ 

 
อกีทัง้บรษิทัฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ให้ความส าคญักบัการรกัษาผลประโยชน์และความลบัของลูกคา้ คู่ค้า
และผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยความซื่อสตัยแ์ละสจุรติ นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีน
และแจ้งเบาะแสจากลูกค้า คู่ค้าและผู้มสี่วนได้เสยีและก าหนดขัน้ตอนปฏบิตัิที่ชดัเจนเพื่อการปฏบิตัิงานที่
รวดเรว็ ยุตธิรรมและเชื่อถอืได ้รวมทัง้ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการระงบัขอ้พพิาทดว้ยวธิอีนุญาโตตุลาการทีจ่ดัขึน้
โดยส านกังาน ก.ล.ต.  
 

5) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
แม้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมไม่มากนักแต่บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึง
ความส าคญัของการบรหิารการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่าและลดการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยบรษิทัฯ ไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้มดงันี้ 
1. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 
2. สง่เสรมิและรณรงคใ์หพ้นกังานร่วมกนัประหยดัไฟฟ้า รกัษาสภาพแวดลอ้มและปรบัปรุงการปฏบิตังิานให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  
3. ตระหนกัถงึการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพโดยมกีารตรวจสอบท่อประปา และมาตรวดัน ้าอย่างสม ่าเสมอ 
4. บรษิทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมการใชท้รพัยากรอย่างมคีุณค่าในวนัที ่7 ตุลาคม 2559 และจดัใหม้กีารประเมนิผล

โดยมอบหมายใหพ้นักงานจดักลุ่มท ากจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มโดยบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ซึง่การจดั
กจิกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสรา้งส านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้มตามทีไ่ดร้บัการอบรมยงัเป็นการชี้
วดัและประเมนิผลการฝึกอบรมไดเ้ป็นอย่างด ีโดยพนกังานไดเ้ลอืกจดั 2 กจิกรรม ดงันี้ 

ก. กจิกรรมรณรงค์ “คุณค่าของกระดาษมอืสอง” โดยได้มกีารประชาสมัพนัธ์ในจุดต่างๆ ของบรษิทัฯ 
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานส านึกในการประหยดัทรพัยากรเพื่อลดภาวะโลกร้อน อกีทัง้ยงัเป็นการลด
ตน้ทุนของบรษิทัฯ อกีดว้ย  
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ข. กจิกรรม“อนุรกัษ์ทะเลไทย”  โดยการปลกูปะการงัและปล่อยลกูปลาฉลามเพื่อเป็นการสรา้งสมดุลทาง
ธรรมชาติแก่ทะเลไทย ณ ฐานทพัเรอืสตัหบี ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจา้ ในวนัที่ 18 พฤศจกิายน 
2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดงักล่าวพนักงานได้รบัความรู้เกี่ยวกบัลกัษณะทางธรรมชาติ  และ
ความส าคญัในการอนุรกัษ์ทะเลไทยจาก น.ต. ศุภชยั สวุฒันาและเมื่อพนกังานไดล้งมอืปลกูปะการงั 
และปล่อยลูกปลาฉลามด้วยตนเอง ส่งผล
ให้พนักงานมีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์
ธรรมชาติรวมถึงความสุขใจจากการ
ด าเนินการดงักล่าว ท าใหพ้นกังานมคีวาม
หวงแหนทะเลของไทยและภาคภูมิใจใน
ตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรกัษ์ทะเล
ไทยครัง้นี้ 

 

 
 
 
ค.  ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งเอกสารและรายงานบางอย่างให้แก่ลูกค้าผ่าน E-mail แทนการส่ง

ไปรษณียแ์ละจดัท าโปรแกรมออนไลน์แทนการใชแ้บบฟอรม์แบบกระดาษ เช่น การลางาน การจอง
รถ การจองหอ้งประชุม เป็นต้น เพื่อใหพ้นักงานมจีติส านึกในการประหยดัทรพัยากรและต้นทุนการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

6) การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
บรษิัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของการดูแลชุมชนผ่านกจิกรรมที่สอดคล้องกบัมาตรการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยเน้นการสง่เสรมิดา้นการศกึษา การท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ
ทางสงัคม ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมใน
โครงการ “Grow Together” ภายใตแ้นวคดิว่าบรษิทัฯ จะเตบิโตไปพรอ้มกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีดงันี้ 
 
1. ด้านการศึกษา 

ก. จดัอบรม สมัมนาและใหค้วามรูแ้ก่นักศกึษาในสถาบนัการศกึษาต่างๆ เพื่อใหค้วามรูด้า้นการลงทุน 
อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 
มหาวทิยาลยันเรศวร และสถาบนับณัฑติ- 
พฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงนักศกึษา
จากโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสงัคม (NIP) 

และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการ
ด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ พรอ้มใหค้วามรู้
ดา้นการลงทุน 
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ข.  ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม       
“ณ โรงเรียนวดับ้านแก” เพื่อมอบสื่อการ
เรียนการสอน เครื่องเล่น สันทนาการ 
พร้อมร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้น โดยบริษัท
หลกัทรพัยฯ์ ยงัไดม้อบเครื่องคอมพวิเตอร์
พร้อมใช้งานให้แก่โรงเรียน จ านวน 15 
เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 
ส่งเสรมิการค้นคว้าขอ้มูลที่เป็นประโยชน์
นอกจากต าราเรียน และเป็นการเปิด      
โลกทัศน์ให้กว้างไกลแก่นักเรียนในถิ่น                          
ทีห่่างไกล 

 

 

2. ด้านการท านุบ ารงุศาสนา 
1. ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามคัค ีสร้างอุโบสถ อญัเชญิ “พระพุทธคนัธารราฐ” ยกขึน้ประดษิฐาน ณ วดัจนี

ประชาสโมสร (เล่งฮกยี)่ ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ในวนัเสารท์ี ่25 มถุินายน 2559 

2. ร่วมท าบุญทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัสามคัควีราราม (สมุหพ์รอ้ม) ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดั
สระบุร ีในวนัอาทติยท์ี ่6 พฤศจกิายน 2559  

3. ร่วมท าบุญทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัสุดสวาสดิ ์ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ในวนัเสารท์ี ่
12 พฤศจกิายน 2559 กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

4. ร่วมทอดกฐนิสามคัค ีวดัสนัตธิรรมบรรพต (ภูน้อย) ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล าภู        
ในวนัอาทติยท์ี ่13 พฤศจกิายน 2559  
 

 

3. ด้านการส่งเสริมคณุภาพสงัคม 
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจดัพธิบี าเพญ็กุศล        

ส ว ด พ ร ะ อ ภิ ธ ร ร ม พ ร ะ บ ร ม ศ พ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุ ลย เดช  มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี              
จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาชบรมนาถ-
บพิตร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน และวันที่     
1 ธันวาคม 2559 ณ วัดยานนาวา ถนน
เจรญิกรุง กรุงเทพมหานคร 

 

 

2. ร่วมบรจิาคสมทบทุนโครงการพธิถีวายองคพ์ระกฐนิพระราชทานฯ  ร่วมท าบุญกฐนิพระราชทาน โดยเสดจ็
พระราชกุศลเพื่อสมทบทุน "โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามญัประจ าวดัและเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ฯ                  
ณ พุทธสถานพรหมวชริญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชริญาณ บา้นปลาดุก หมู่ 3 ต าบลไร่น้อย อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี      
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3. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต 
ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
2559” ภายใตแ้นวคดิ “กรรมสนอง
โกง” เป็นการเสวนาพเิศษ โดยจดั
ขึ้นในวันอังคารที่  6 กันยายน 
2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-2 
( Plenary Hall)  ณ  ศู น ย์ ก า ร
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ เพื่อเป็น
การปลูกจิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจรติทุกรปูแบบ 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระท าหน้าทีพ่จิารณาทบทวนความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายในในแต่ละขัน้ตอนการท างานเพื่อการรายงานการตรวจสอบ ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานและการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบตัิงานและพฒันาระบบงานของ        
สายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการประชุม
ร่วมกบัฝา่ยจดัการและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เพื่อป้องกนัความผดิพลาดและปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างมมีาตรฐานและ
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยบรษิัทฯ มนีโยบายจดัการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ                  
1 ครัง้ ซึง่ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุม รวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและแบบประเมนิความเพยีงพอ
ระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยมกีรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยพจิารณาจากขอ้มลู
และรายงานต่างๆ  รวมถงึการซกัถามจากฝา่ยจดัการเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบ ทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นองคก์ร
และสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการควบคุมการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการ ดา้นระบบสารสนเทศ
และการสือ่สารขอ้มลูและดา้นระบบการตดิตาม ซึง่ภายหลงัจากการประเมนิแลว้คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า
บรษิทัฯ  มรีะบบการควบคุมภายในในเรื่องดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเพยีงพอแลว้ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีุคลากร
อย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบัผู้สอบบญัชขีองบรษิัทคือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกจิ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั  ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี 2559 ไม่ไดแ้สดงความเหน็ในรายงานสอบบญัชวี่า
บรษิทัมขีอ้บกพร่องใดๆ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้บรษิัทฯ ได้ก าหนดกลไกก ากบัดูแลบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมโดยจดัส่งตวัแทนของบรษิทัเขา้ร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหารและติดตามดูแลผลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ  รวมทัง้ไดม้กีารก าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสีย่งจาก
การด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิเพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึการตดิตามและ
ประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอหรอือย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท าประกนั
ความรบัผดิของกรรมการ พนักงานและบรษิทัในวงเงนิ 100,000,000 บาท เพื่อป้องกนัและบรรเทาความเสีย่งจาก
การด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

2. หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

สายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในของบรษิทัฯ ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลฝ่ายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรม
ของ บรษิัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บรษิัทฯ ก าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2557 ไดแ้ต่งตัง้ใหน้ายจกัรกฤษณ์  จนิตานนท ์ซึง่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ต่อมาเมื่อนาย
จักรกฤษณ์ จินตานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงได้มอบหมายให้                       



 

 
103 

นางธนิกา ผดุงพฒันพงษ์ ผูอ้ านวยการ สายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั รกัษาการในต าแหน่งดงักล่าวเพื่อก ากบั
ดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งรวมไปถึงนโยบายของ      
บรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั  
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12.  รายการระหว่างกนั 

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรอืบรษิทัต่าง  ๆทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทัต่าง  ๆในกลุ่มบรษิทัโดยการมผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัหรอืมกีรรมการร่วมกนั 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 
รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

บริษัทหลักทรัพย์  คันทรี่  ก รุ๊ ป  จ ากัด 
(มหาชน) 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 122,803,750 1,300,905 การเข้าท ารายการเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์เป็นไปตามการด าเนินงาน
ตามปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ ราคาตลาดซึ่งเป็นอตัราเดยีวกบัที่
คดิกบัลกูคา้ทัว่ไป เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 8,318,730 2,683,654 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 6,702,858 1,859,490 

ดอกเบีย้รบั 135,574 3,818,919 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 373,788 - 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3,463,249,978 3,463,159,917 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 400,000,000 - การกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่ง
เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย 

ตน้ทุนทางการเงนิ 1,345,753 850,000 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

เงนิปนัผลรบั 200,586,573 648,007,405 เงนิปนัผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

เงนิปนัผลจ่าย 453 - 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็ 

 เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 648,905,950 648,905,950 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลรบั 49,340,775 50,835,950 เงนิปนัผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

เงนิปนัผลจ่าย 2,188,527 - 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 715,325 162,404 ค่าจดัการกองทุน เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ ณ ราคาที่
ตกลงกนัซึง่ประมาณตามราคาตลาด 

บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 827,379,627 557,962,500 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลรบั 4,642,280 - เงนิปนัผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 เงนิปนัผลจ่าย 200,059 - 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 821,441,941 549,073,155 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลจ่าย 7,040,843 - เงนิปนัผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จ ากดั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 25,000,000 - การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2558 

บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จ ากดั ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 310,500 - การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั จ ากดั ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 2,639,660 - 

บรษิทั เทค รฟีอรม์ จ ากดั ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 797,640 - 

บรษิทั โซลาร ์เทคนิค จ ากดั ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 797,640 - 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทุกรายการดงักล่าวขา้งตน้ใชน้โยบายราคาและเงือ่นไขการก าหนดราคาระหว่างกนัเป็นไปตามเงือ่นไข เช่น  เดยีวกบัธุรกจิปกตทิัว่ไป มคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทัง้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

นายสดาวธุ เตชะอบุล ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

- 

1,584.45 

86,619.88 

14,123.14 

การเข้าท ารายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตาม
อตัราราคาตลาด  

นายบี เตชะอบุล เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 8,509.03 8,549.64 

นายเบน เตชะอบุล ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

  ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยส์ุทธ ิ

  ดอกเบีย้รบั 

75,260.81 

559.99 

2,377,307.82 

605,090.55 

163,717.40 

555.68 

8,563,802.57 

121,456.93 

นางหลยุส ์ดิศกลุ ณ อยธุยา เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 36,651.42 38,267.99 

นายทอมม่ี เตชะอบุล ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

202,005.23 

69,211.99 

352,327.42 

68,677.84 

ม.ล. ศานติดิศ ดิศกลุ ณ อยธุยา เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 631.86 627.00 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

พล.ต.ท.วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 350.56 347.84 

 นายคชา ช่ืนภกัดี ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

37,115.56 

- 

11,734.73 

124.12 

นางสาวพิมพร วาณิชเสนี ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

5,014.21 

- 

37,897.70 

713.98 

นายครรชิต จลุจิราภรณ์ ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

16,385.00 

- 

9,890.92 

1,689.35 

กองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัร่วม  ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์  81,578,665.78 66,548,305.16 

 เงนิลงทุนสุทธ ิ 60,850,762.18 338,735.49 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ  

บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

 เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

ดอกเบีย้จ่าย 

- 

50,125,977.03 

633,466.14 

54,922.13 

10,185,045.33 

109,584.23 

การเขา้ท ารายการเป็นไป เพือ่การซื้อขายหลกัทรพัย ์ซึง่เป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตาม
อตัราราคาตลาด  

บริษทั อีดีพี เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั  ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานที ่    1,333,821.18 1,238,484.72 ค่าเช่าโกดงั  เพือ่ใชใ้นการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ   
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

     และอุปกรณ์  

บริษทั ซิงเสียนเยอะเป้า จ ากดั  ค่าใชจ้่ายอื่น 925,550.00 946,950.00 ค่าโฆษณา เพือ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็ เอฟ

ซี  จ ากดั (มหาชน) 

 ค่านายหน้าจากการเป็นตวัแทนซือ้    

      ขายหน่วยลงทุน 

377,163.21 947,563.30 การเขา้ท ารายการเป็นไปเพือ่การเป็นตวัแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไป
ตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาให้
เป็นไปตามอตัราราคาตลาด  

 ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 

 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 

281,252.44 

 

102,900.00 

280,716.49 

 

- 

ค่าธรรมเนียมรบัทีป่รกึษาการลงทุน เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิอง
บรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมรบัการให้บริการเป็นตัวแทนรบัแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ  

 ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย - 162,403.86 ค่าจดัการกองทุนจ่ายเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัในเครือ 

เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 206,497,922.05 - การเข้าท ารายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตาม
อตัราราคาตลาด 

 ก าไรจากเงนิลงทุน 3,989,103.75 -  

เงนิปนัผลรบั 2,260,000 - เงนิปนัผลรบัเป็นไปตามการลงทุนตามปกตขิองบรษิทัฯ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั 

(มหาชน) 

 เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ 

 ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

 ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์

 เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์

 ดอกเบีย้จ่าย 

13,767,073.28 

6,728,197.10 

7,003,661.81 

2,342,124.02 

140,824.48 

1,300,904.87 

1,899,524.73 

2,683,653.74 

- 

728,488.79 

การเข้าท ารายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตาม
อตัราราคาตลาด 

  เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ 

ดอกเบีย้รบั 

400,000,000.00 

1,345,753.00 

- 

850,000 

การใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่เป็นการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิซึง่
เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ย 

  ค่าธรรมเนียมและบรกิาร - 

 

506,000.00 ค่าธรรมเนียมรบัการเป็นตวัแทนในการรบัซื้อหลกัทรพัย ์เป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตาม
อตัราราคาตลาด 

  เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 106,694,553.20 - การเข้าท ารายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และมกีารก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตาม
อตัราราคาตลาด   ก าไรจากเงนิลงทุน 126,591.60 3,090,430.59 

  เงนิปนัผลจ่าย 200,586,573.10 648,007,405.46 เงนิปนัผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
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มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั  
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคล

ที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็
เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพจิารณาจาก
เงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินตลาดและมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบั
บุคคลภายนอก  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้น 
บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่าง
กนัดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการใหค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืประกอบการตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณีซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่น
ไดเ้สยีในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปของสนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ          
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนรวมถงึมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชี และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
แห่งประเทศไทย  

 
นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมเีงื่อนไขทาง
การคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่าง
กนัใหม้เีงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บั
ราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ซึง่เป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ตามทีก่ าหนดไว้
ในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และให้ปฏบิตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั 
พร้อมทัง้ ก าหนดราคา และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์  

ทัง้นี้ เนื่องจากมบีุคคลทีเ่ขา้ข่ายบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพิม่ขึน้  ท าใหป้รมิาณ
การเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตของบรษิทัฯ และของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อาจจะเพิม่ขึน้
ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งแลว้เสรจ็ โดยรายการระหว่างกนัส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
  อย่างไรกต็าม ในกรณีที่มกีารเขา้ท ารายการใหม่ หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่
แตกต่างจากเดมิ สายก ากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในจะท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงาน 
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา และใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส ส าหรบัในกรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกติ
และรายการระหว่างกนัอื่นๆ บรษิทัฯ จะด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกนัทีร่ะบุไว้
ขา้งตน้ก่อนการเขา้ท ารายการ 
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      ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 
งบการเงิน 

13.1 ผูส้อบบญัชี 
ปี 2559 และปี 2558 นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4301 บรษิัท ดลีอยท์ 
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัช ีจ ากดั 

13.2  สรปุรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ปี 2559  ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข 

ปี 2558  ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข 

ปี 2557   ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไขแต่มวีรรคเน้น 

13.3   ค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี 
13.3.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

 13.3.1.1 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
-   ปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสี าหรบัปี 2559 เป็นเงนิจ านวน 1.00 ลา้นบาท 

- ปี 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสี าหรบัปี 2558 เป็นเงนิจ านวน 1.00 ลา้นบาท 

 
13.3.1.2 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

-   ปี 2559 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัติามมตทิี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2559 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย             
โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสี าหรบัปี 2559 เป็นเงนิจ านวน 2.50 ลา้นบาท 

-    ปี 2558 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัิตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย                
โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสี าหรบัปี 2558 เป็นเงนิจ านวน 2.50 ลา้นบาท 

 

13.3.2     ค่าบรกิารอื่น (Non Audit Fee) 
  - ไม่ม ี- 

 

 

 



 

 
114 

13.4   งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน   

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธ้นวาคม 

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,480,778,898  18.68  1,471,718,445    21.24  1,144,638,316     19.88  

เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ 54,240,000  0.68  69,310,000      1.00  269,310,000  4.68  

เงนิลงทนุชัว่คราว 1,917,789,814  24.20  1,129,749,939    16.30  689,202,903     11.97  

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 112,669,546  1.42  77,804,084      1.12  28,793,562      0.50  

ลูกหนี้ส านกัหกับญัช ี 866,529,737  10.93  46,596,468      0.67  32,189,616      0.56  

ลูกหนี้ธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา 

    ซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิ

 

452,024,236  

 

5.70  

 

1,241,190,339  

   

 17.91  

 

2,304,223,685  

 

   40.02  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - 2,501,691      0.04  1,314,451      0.02  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,884,032,231 61.63 4,038,870,966 58.29 4,469,672,533 77.64 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน             

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 2,356,418,849  29.73  2,105,960,716    30.39  546,612,943  9.49  

เงนิลงทนุระยะยาวอื่น 264,749,982  3.34  336,764,738      4.86  286,393,749  4.97  

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 125,416,567  1.58  140,230,038     2.02  152,381,479      2.65  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 104,479,469  1.32  102,408,524      1.48  98,225,958  1.71  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 103,731,849  1.31  106,711,815      1.54  107,331,535  1.86  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 86,382,153  1.09  97,934,651      1.41  96,547,205  1.68  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,041,178,869  38.37  2,890,010,482     41.71  1,287,492,869     22.36  

รวมสินทรพัย ์ 7,925,211,100  100.00  6,928,881,448   100.00  5,757,165,402   100.00  
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หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธ้นวาคม 

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน             

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 94,922,522  1.20 124,880,505  1.80 187,513,862  3.26 

เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี 44,607,750  0.56 235,432,799  3.40 187,679,778  3.26 

เจา้หนี้ธรุกจิหลกัทรพัย ์ 1,747,949,290  22.06 674,374,173  9.73 1,846,213,834  32.07 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึ 

    ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,110,971  

 

0.05 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 1,887,479,562  23.82 1,034,687,477  14.93 2,224,518,445  38.64 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 12,930,291  0.16 49,214,920  0.71 44,045,050  0.77 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - 2,655,447  0.04 - - 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 3,313,503  0.04 2,900,668  0.04 1,108,466  0.02 

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 16,243,794  0.20 54,771,035  0.79 45,153,516  0.78 

รวมหน้ีสิน 1,903,723,356  24.02 1,089,458,512  15.72 2,269,671,961  39.42 
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หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)  

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธ้นวาคม 

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรอืนหุน้             

ทนุจดทะเบยีน              

หุน้สามญั 6,075,927,916 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  

 

6,075,927,916  

 

76.67 
    

 หุน้สามญั 7,015,571,370 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
    

 

7,015,571,370  

 

101.25 
  

หุน้สามญั 4,053,001,312 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
        

 

4,053,001,312  

 

70.40 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้              

หุน้สามญั 4,336,768,278 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 

 

4,336,768,278  

 

54.72 

 

4,336,768,278  

 

62.59 
    

หุน้สามญั 2,566,229,121 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 
        

 

2,566,229,121  

 

44.57 

หุน้สามญัทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0002) 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 668,977,138  8.44 668,977,138  9.65 137,815,390  2.39 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (21,779,738) (0.27) (1,703,300) (0.02) (5,123,692) (0.09) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม             

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 137,020,743  1.73 117,530,063  1.70 74,723,105  1.30 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 880,636,165  11.11 697,317,879  10.06 681,991,796  11.85 

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 6,001,612,736  75.73 5,818,880,208  83.98 3,455,625,870  60.02 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 19,875,008  0.25 20,542,728  0.30 31,867,571  0.55 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,021,487,744  75.98 5,839,422,936  84.28 3,487,493,441  60.58 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 7,925,211,100  100.00 6,928,881,448  100.00 5,757,165,402  100.00 

หมายเหต:ุ  เพื่อประกอบในการอา่นงบการเงนิรวม ควรอา่นคูก่บั “งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559”  
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

รายได้       

ค่านายหน้า 541,614,653 44.33 867,145,686 74.27 1,024,704,552 66.54 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 79,064,695  6.47  60,636,783  5.19  61,716,999  4.01  

ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 168,147,614  13.76  110,743,287  9.49  99,042,759  6.43  

ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ์  (995,130)  (0.08) 3,519,839  0.30  3,162,726  0.21  

ดอกเบี้ยและเงนิปนัผล 77,461,729  6.34  63,166,408  5.41  68,289,746  4.43  

ดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย์ 34,881,568  2.85  46,334,794  3.97  45,069,986  2.93  

รายไดจ้ากการขายธุกจินายหน้าซือ้ขาย         

หลกัทรพัยร์ายย่อยบางส่วน 306,002,957  25.04  - - - - 

รายไดอ้ื่น 15,713,518  1.29  15,943,893  1.37  237,975,720  15.45  

รวมรายได้ 1,221,891,604  100.00  1,167,490,690  100.00  1,539,962,488  100.00  

ค่าใช้จ่าย             

ตน้ทุนทางการเงนิ 11,268,766  0.92  19,650,346  1.68  21,075,886  1.37  

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 109,397,514  8.95  101,779,176  8.72  105,938,478  6.88  

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 530,321,846  43.40  653,441,592  55.97  690,539,327  44.84  

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 132,830,613  10.87  150,957,967  12.93  170,044,015  11.04  

ค่าตอบแทนกรรมการ  12,050,000  0.99  15,785,000  1.35  11,365,000  0.74  

ค่าใชจ้่ายอื่น 122,946,012  10.06  130,905,565  11.21  134,742,468  8.75  

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 12,503,674  1.02   (3,501,740)  (0.30) 2,874,350  0.19  

รวมค่าใช้จ่าย 931,318,425  76.22  1,069,017,906  91.57  1,136,579,524  73.81  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 134,744,849  11.03  18,386,210  1.57  60,406,932  3.92  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 425,318,028  34.81  116,858,994  10.01  463,789,896    30.12  

ภาษเีงนิได้  (33,248,282)  (2.72)  (56,140,381)  (4.81)  (79,739,855)  (5.18) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 392,069,746  32.09  60,718,613  5.20  384,050,041  24.94  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสุทธจิากภาษี  (9,028,519)  (0.74) 517,242  0.04  10,670,254  0.69  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 383,041,227  31.35  61,235,855  5.25 394,720,295 25.63 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 391,333,066  32.03  60,188,160  5.16  380,553,270  24.71  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 736,680  0.06  530,453  0.05  3,496,771  0.23  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 392,069,746  32.09  60,718,613  5.20  384,050,041  24.94  

          

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 

    ส าหรบัปี 
        

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 382,230,120  32.74  60,753,173  5.23  391,126,599  25.40  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 811,107  0.07  482,682  0.04  3,593,696  0.23  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 383,041,227  32.81  61,235,855 5.25  394,720,295 25.63  

       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ 

    บริษทัใหญ่ 
            

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.0902    0.0166    0.1470    

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ปรบัลด 0.0902    0.0166    0.1470    
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งบกระแสเงินสด 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 425,318,028       116,858,994       463,789,896  

ปรบัปรงุดว้ย       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 40,092,062        49,816,133        57,729,302  

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 12,503,674         (3,501,740)        2,874,350  

(ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุเพื่อคา้ 4,867,913        16,922,281       (10,542,265) 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าหนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์  (81,000)            70,781                 25  

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูค่าเจา้หนี้หุน้ยมื 199,950  -        - 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุเพื่อคา้  (155,103,436)  (118,738,621)      (75,206,834) 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุเผื่อขาย  (32,035,106)        (5,836,517)      (13,293,660) 

ก าไรจากธรุกรรมขายชอรต์  (995,935) -        - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุทัว่ไป 15,000,000  -        - 

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม -        -    (205,589,985) 

ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์  

   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 

13,622,617 

    

     (504,922) 

   

    (3,220,940) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี  (134,744,849)       (18,386,210)      (60,406,932) 

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 17,172,459        14,318,300         9,977,897  

รายไดด้อกเบีย้รบัล่วงหน้าจากตัว๋แลกเงนิ  (6,650,580) - - 

ตน้ทนุทางการเงนิ  11,268,766        19,650,346        21,075,886  

รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล  (112,343,297)     (109,501,203)     (113,359,731) 

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้  60,792,639        91,489,991        99,583,043  

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้  (10,058,586)      (16,004,237)      (21,075,886) 

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้  (30,619,107)      (94,924,228)        (4,463,410) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์

    และหนี้สนิด าเนินงาน 

      

118,206,212  

      

(58,270,852) 

  

    147,870,756  
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หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ 15,070,000      200,000,000      300,000,000  

ลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่น 73,764,925       (76,712,568)           -        

ลูกหนี้ส านกัหกับญัช ี  (819,933,269)      (14,406,852)      410,750,733  

ลูกหนี้ธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 776,662,429     1,112,869,881      (776,074,908) 

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุเพื่อคา้  (1,029,905,369) 156,818,976   (602,280,805) 

สนิทรพัยอ์ื่น 14,960,024         (4,033,428)       (1,965,457) 

เงนิสดรบัจากการขอคนืภาษเีงนิได ้ 935,304  -        - 

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)      

เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้อื่น  (33,264,931)  (34,167,195) - 

เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี  (190,825,049)       47,753,021       162,583,315  

เจา้หนี้ธรุกจิหลกัทรพัย ์ 1,074,371,102   (1,171,839,661)     716,513,965  

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ -        -           (57,298) 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน  (40,409,393)        (9,148,430)        (4,171,639) 

หนี้สนิอื่น 2,285,935         1,859,048       (12,686,128) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (38,082,080)      150,721,940       420,482,534  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุเผื่อขาย  (1,579,587,232)  (1,724,306,225)     (207,737,627) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุเผื่อขาย 1,834,901,303     1,200,268,749        80,423,862  

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุในตราสารหนี้  (761,647,696) - - 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในตราสารหนี้ 890,000,000  -      80,000,000  

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม   (188,476,494)  (1,603,425,467) - 

เงนิสดรบัจากเงนิปนัผลของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 59,243,055        50,835,950        74,758,750  

เงนิสดรบัจากเงนิปนัผลของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์ 36,532,512         5,470,753        10,399,375  

เงนิสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (71,731,966)      (44,029,912)  (38,727,937) 

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 28,885,470          3,140,318        17,262,878  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 248,118,952   (2,112,045,834)      (63,620,699) 
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หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิสดรบัจากตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มือื่น - - - 

เงนิสดจา่ยช าระตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มือื่น - - - 

เงนิสดจา่ยช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ -        (2,212,340)          (481,848) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ -    2,301,700,904  - 

เงนิปนัผลจา่ย  (200,900,109)        (4,621,780)     (284,829,429) 

เงนิสดจา่ยช าระค่าหุน้ของบรษิทัย่อยใหส้ว่นไดเ้สยี 

  ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 

 

 (76,310) 

      

  (6,462,761) 

 

             150  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (200,976,419)    2,288,404,023      (285,311,127) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 9,060,453       327,080,129        71,550,708  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 1,471,718,445     1,144,638,316     1,073,087,608  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,480,778,898  1,471,718,445     1,144,638,316  
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13.5 อตัราส่วนทางการเงิน 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร        

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 90.00  89.46  90.24  

อตัราก าไรสุทธ ิ % 28.82 5.06 24.00  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 6.62  1.30  11.19  

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน % 10.21  11.68  15.55  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน        

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 5.73 1.84  7.31  

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.18  0.19           0.30  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โนยบายทางการเงิน        

อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตอ่เงนิกู ้ เทา่ * * * 

อตัราสว่นสนิทรพัยก์อ่รายไดต้อ่เงนิกู ้ เทา่ * * * 

อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตอ่สนิทรพัย์รวม % 60.94  42.11  39.95  

อตัราสว่นสนิทรพัยก์อ่รายไดต้อ่สนิทรพัยร์วม % 73.91  78.41  75.66  

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.32  0.19           0.65  

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล % 33.33**    25.21**                 -    

อตัราส่วนอ่ืน        

อตัราสว่นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์อ่สนิทรพัย ์ เทา่ 57.27  55.41  25.98  

เงนิกองทุนสภาพคลอ่งสุทธขิองบรษิทัยอ่ย เทา่ 93.10  216.39  88.00  

ข้อมูลต่อหุ้น        

ก าไรสุทธติอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท 0.0902 0.0166 0.1470 

เงนิปนัผลตอ่หุน้ บาท 0.0460    -              -    

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ บาท 1.38  1.37         1.36  

อตัราการเจริญเติบโต        

สนิทรพัยร์วม % 14.38 20.35  21.25  

หนี้สนิรวม % 74.74  (52.00) 65.61  

รายไดธ้รุกจิหลกัทรพัย ์ % (21.83)  (11.55)  (33.87) 

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน % (12.88)  (5.52)  (29.26) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ % 545.70  (84.19) 11.38  

   * ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มเีงนิกูย้มืในงบการเงนิรวม 
   ** อตัราการจ่ายเงนิปนัผลเฉพาะของบรษิทัฯ 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทัฯ จดัตัง้ขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่         
15 พฤษภาคม 2557 บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้ภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทัหลกัทรพัยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(“หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป” หรอื “บรษิทัย่อย”) เพื่อประกอบธุรกจิดา้นลงทุนและถอืหุน้ของหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป โดยบรษิทัฯ 
ได้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป ในอตัราแลกหลกัทรพัย์ 1 หุ้นสามญัของหลกัทรพัย์ คนัทรี่ 
กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นสามญัของ  บริษทัฯ ได้ส าเร็จเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2557 มีผลท าให้บริษัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในครัง้น้ี ถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุ
เดยีวกนั (business combination under common control) บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิรวมโดยรวมงบการเงนิของหลกัทรพัย ์
คนัทรี ่กรุ๊ป และแสดงรายการในสว่นของผูถ้อืหุน้เสมอืนวา่ไดม้กีารรวมกจิการมาตัง้แต่ตน้ปี 2557 

14.1 ภาพรวมสภาวะตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
สภาวะตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2559 มมีูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 52,525.65 ล้าน
บาทต่อวนั เพิม่ขึ้น เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2558 ซึ่งมมีูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์เฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 44,302.35 ล้าน
บาทต่อวนั ณ สิน้ปี 2559 ดชันี SET ปิดที่ระดบั 1,542.94 จุด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.79 จากสิน้ปี 2558 ดชันี SET ปิดที่
ระดบั 1,288.02 โดยมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดในปี 2559 มจี านวน 15,079,272.11 ล้านบาท ปรบัตวัเพิม่ขึ้น  
รอ้ยละ 22.77 จากปี 2558 ซึ่งมจี านวน 12,282,754.70 ล้านบาท ส าหรบัปี 2559 บรษิทัย่อยมสี่วนแบ่งทางการตลาด 
เท่ากบัรอ้ยละ 1.69 ลดลงจากปีก่อนซึง่มสีว่นแบ่งทางการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ 2.76 

14.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
แหล่งทีม่าของรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดค้า่นายหน้า คา่ธรรมเนียมและบรกิาร ก าไร
จากเงนิลงทุนก าไรจากตราสารอนุพนัธ ์ดอกเบีย้และเงนิปนัผล และดอกเบีย้เงนิใหกู้้ยมืเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์โดยสดัส่วน
ของรายไดห้ลกัแต่ละประเภท รวมถงึการเตบิโตแสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

  

รายได้ 

2559 2558 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ค่านายหน้า             

    - ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์  522.07   42.73  837.55  71.74  985.50    64.00  

    - ค่านายหน้าจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  19.55   1.60  29.60  2.54  39.20  2.55  

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร  79.06   6.47  60.64  5.19  61.72  4.01  

ก าไรจากเงนิลงทุน  168.15   13.76  110.74  9.49  99.04  6.43  

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์  (1.00)  (0.08) 3.52  0.30  3.16  0.21  

ดอกเบี้ยและเงนิปนัผล  77.46   6.34  63.17  5.41  68.29  4.43  

ดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย์  34.88   2.85  46.33  3.97  45.07  2.93  

รายไดอ้ื่น  321.72   26.33  15.94  1.36  237.98  15.44  

รวมรายได้  1,221.89   100.00  1,167.49 100.00 1,539.96 100.00 
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งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เปรยีบเทยีบ 2558                                                                                                                                              

หน่วย: ลา้นบาท 

 2559 2558 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

รายได้         

   -  ค่านายหน้า     541.61  867.15     (325.54)  (37.54) 

   -  ค่าธรรมเนียมและบรกิาร       79.06  60.64        18.42    30.38  

   -  ก าไรจากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธ ์     167.17  114.26        52.91    46.31  

   -  ดอกเบีย้และเงนิปนัผล       77.46  63.17        14.29    22.62  

   -  ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัย ์       34.88  46.33       (11.45)  (24.71) 

   -  รายไดจ้ากการขายธุรกจิการเป็นนายหน้าซื้อขาย 

หลกัทรพัยร์ายย่อยบางส่วน     306.00  -     306.00  100.00 

   -  รายไดอ้ื่น       15.71  15.94        (0.23)    (1.44) 

รายได้รวม 1,221.89  1,167.49        54.40      4.66  

หกั ค่าใชจ้่ายรวม     931.32   1,069.02     (137.70)  (12.88) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม     134.75        18.39      116.36     632.74  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้     425.32      116.86      308.46     263.96  

หกั ภาษเีงนิได ้       33.25        56.14       (22.89)    (40.77) 

ก าไรสทุธิส าหรบัปี     392.07        60.72      331.35     545.70  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มผีลก าไรสุทธจิ านวน 392.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 331.35 ล้านบาท หรอืคดิเป็น     
ร้อยละ 545.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีก าไรสุทธิ จ านวน 60.72 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการ
เปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญั มดีงันี้ 
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รายได ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 1,221.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 54.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น      
รอ้ยละ 4.66 จากจ านวน 1,167.49 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ เพิ่มขึ้นจ านวน 52.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.31 สาเหตุหลกั
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย และก าไรจากการขายเงินลงทุน       
เพื่อคา้เพิม่ขึน้จ านวน 37.02 ลา้นบาท และจ านวน 23.34 ลา้นบาทตามล าดบั 

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจ านวน  18.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.38 สาเหตุหลัก
เนื่องจากบรษิัทย่อยมรีายได้ค่าที่ปรกึษาทางการเงนิ เพิม่ขึน้จ านวน 32.07 ล้านบาท ในขณะที่บรษิัทย่อย     
มรีายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลดลงจ านวน 16.93 ลา้นบาท  

- รายไดจ้ากดอกเบีย้และเงนิปนัผล เพิม่ขึน้จ านวน 14.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.62 เนื่องจากบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เพิม่การลงทุนท าใหม้รีายไดจ้ากเงนิปนัผล เพิม่ขึน้จ านวน 22.55 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากดอกเบีย้ ลดลงจ านวน 8.26 ลา้นบาท  

- บริษัทย่อยรบัรู้รายได้จากการขายธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์รายย่อยบางส่วนให้แก่บรษิัท
หลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง เป็นเงนิจ านวน 306.00 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่3 ปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดค้่านายหน้า 
ลดลงจ านวน 325.54 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขายธุรกจิการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายย่อย
บางสว่นใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่งส าเรจ็ รวมทัง้มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ฉลีย่ต่อวนัของ บรษิทัย่อย
ลดลง 

ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้า่ยรวมจ านวน 931.32 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 137.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
12.88 จากจ านวน 1,069.02 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ลดลงจ านวน 123.12 ล้านบาท สาเหตุหลกัเกิดจาก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
การตลาดลดลงจ านวน 207.56 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทย่อย มกีารโอนเจ้าหน้าที่การตลาด ให้แก่บรษิัท
หลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง ในไตรมาสที ่3 ปี 2559 รวมทัง้ค่าตอบแทนของเจา้หน้าทีก่ารตลาดทีล่ดลง ซึง่เป็นผลมา
จากการลดลงของรายไดค้่านายหน้า อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายส าหรบัการจ่ายเงนิชดเชยการเลกิ
จา้งตามกฎหมายฯ เป็นเงนิจ านวน 84.44 ลา้นบาท 

- บรษิทัย่อย มผีลขาดทุนจากการขาย/ ตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิของสาขาบางส่วนใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง 
จ านวน 13.60 ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 134.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 116.36 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 632.74 เนื่องจากบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปีก่อน 
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ภาษีเงินได้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดจ้ านวน 33.25 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 22.89 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
40.77 เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธทิางภาษทีีล่ดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  

ก าไรสุทธิ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธริวมจ านวน 392.07 ลา้นบาท (คดิเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.0166 บาท) เพิม่ขึน้

จ านวน 331.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 545.70 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อนที่มกี าไรสุทธจิ านวน 60.72 ล้านบาท     
(คดิเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.0166 บาท)  

  2559 2558 2557 

อตัราการเจริญเติบโต     

รายไดธุ้รกจิหลกัทรพัย ์ รอ้ยละ (21.83) (11.55) (33.87)  

ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน รอ้ยละ (12.88)  (5.52) (29.26)  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ รอ้ยละ 545.70 (84.19) 11.38 

ความสามารถในการท าก าไร     

ก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 90.00 89.46  90.24  

ก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 28.82 5.12  24.00  

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 6.62 1.30  11.19  

 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

  2559 2558 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 7,925.21  6,928.88  996.33  14.38  

          

หนี้สนิรวม 1,903.72  1,089.46  814.26  74.74  

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 6,001.61  5,818.88  182.73  3.14  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 19.88  20.54   (0.66)  (3.21) 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,021.49  5,839.42  182.07  3.12  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 7,925.21  6,928.88  996.33  14.38  
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สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้จ านวน 7,925.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 
996.33 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.38 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมปีก่อนจ านวน 6,928.88 ลา้นบาท 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

   หน่วย: ลา้นบาท 

 สินทรพัยท่ี์ส าคญั 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากในสถาบนัการเงนิ 1,535.02 19.37 1,541.03  22.24  

เงนิลงทุนชัว่คราวและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 2,182.54  27.54  1,466.51  21.17  

ลกูหนี้ส านกัหกับญัช ี 866.53  10.93  46.60  0.67  

ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธ ิ 452.02  5.70  1,241.19  17.91  

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2,356.42  29.73  2,105.96  30.39  

อื่นๆ 532.68 6.72 527.59  7.61  

สินทรพัยร์วม 7,925.21  100.00  6,928.88  100.00  

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 
1,535.02 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 6.01 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.39 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ซึง่โดยสว่นใหญ่
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากในสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อยู่ในรูปเงนิสด 
เงนิฝากระยะสัน้ และตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะสัน้ เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ส าหรบัการด าเนินงานประจ าวนั  

2. เงนิลงทุนชัว่คราวและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 2,182.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จ านวน 716.03 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 48.83 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียดของเงินลงทุน 2559 2558 

เงินลงทุนชัว่คราว   
หน่วยลงทุน 170.48 - 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 393.19 109.15 
ตราสารหนี้ 1,261.15 344.98 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 59.53 178.09 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 33.44 497.53 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 198.41 315.94 
เงนิลงทุนทัว่ไป 66.34 20.82 
รวม 2,182.54 1,466.51 

 

 

เงินลงทุนส่ วนใหญ่ เ ป็นหลักทรัพย์  จด
ทะเบยีน ตราสารหนี้และหน่วยลงทุนทีอ่ยู่ใน
ความตอ้งการของตลาด  

บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี
คณะกรรมการการลงทุนดูแลการลงทุนใน
หลกัทรพัย ์เพือ่บญัชบีรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ซึง่ท าหน้าทีใ่นการก าหนดแนวทางการลงทุน
อย่างรอบคอบ พร้อมทัง้บรษิัทฯ และบรษิทั
ย่อย ไดร้บัรูค้่าเผื่อการปรบัมลูค่าและค่าเผื่อ
การด้อยค่าไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานบญัช ี
และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
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3. ลูกหนี้ส านักหกับญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 866.53 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 819.93 ล้าน
บาท หรอืรอ้ยละ 1,759.51 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยลูกหนี้ส านักหกับญัชเีป็นยอดมูลค่าขายสุทธขิอง
ลกูคา้และบญัชบีรษิทัย่อยในระยะเวลา 3 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

4. ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 452.02  ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 789.17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 63.58 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงจาก
ลูกหนี้ซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสดจ านวน 457.91 ลา้นบาท และจากลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัยจ์ านวน 
349.09 ลา้นบาท โดยลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสทุธเิป็นยอดมลูค่าซือ้สุทธขิองลกูคา้
ในระยะเวลา 3 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 
ส าหรบันโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู บรษิทัย่อยมนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยการ
ประเมนิฐานะลูกหนี้แต่ละราย ซึง่การประเมนินี้รวมถงึการพจิารณาความเสีย่งในการเรยีกช าระและมลูค่าของ
หลกัประกนัที่ใช้ค ้าประกนั บริษัทย่อยตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเมื่อหนี้นัน้มหีลกัประกนัไม่เพยีงพอ หรอืมี
โอกาสทีลู่กหนี้จะช าระเงนิตน้และดอกเบีย้คนืไม่ครบจ านวน ทัง้นี้ ยงัไดป้ฏบิตักิารจดัชัน้หนี้ตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ กธ . 33/2543     
ลงวนัที ่25 สงิหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2544  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิัทย่อยได้บนัทกึตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัมูลหนี้ที่จดัชัน้
สงสยัจะสญูทัง้จ านวนแลว้จ านวน 364.83 ลา้นบาท 

5. เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 2,356.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จ านวน 250.46 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.89 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากในปี 2559 บรษิทัฯ มกีาร
ลงทุนเพิม่ในบรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) และ บรษิทัคนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 229.10 ลา้นบาท และ 22.26 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้จ านวน 1,903.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 
814.26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 74.74 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหนี้สนิรวมปีก่อนจ านวน 1,089.46 ลา้นบาท  

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 
   ห    หน่วย : ลา้นบาทน่วย 

หน้ีสินท่ีส าคญั 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  94.92   4.99   124.88   11.46  

เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ี  44.61   2.34   235.43   21.61  

เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์  1,747.95   91.82   674.37   61.90  

อื่นๆ  16.24   0.85   54.78   5.03  

หน้ีสินรวม 1,903.72 100.00 1,089.46 100.00 
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1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 94.92 ล้านบาท ลดลงจ านวน 29.96       
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.99 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากการลดลงของค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายของบรษิัทฯ 
และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีก่ารตลาด/ ส่วนแบ่งก าไรจากการบรหิารทมี
คา้หลกัทรพัยแ์ละส านกังานสาขาคา้งจ่าย 

2. เจา้หนี้ส านักหกับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 44.61 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 190.82 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 81.05 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยเจา้หนี้ส านักหกับญัชเีป็นยอดมูลค่าซือ้สุทธขิองลูกคา้และ
บญัชบีรษิทัย่อยในระยะเวลา 3 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

3. เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 1,747.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 1,073.58 
ล้านบาท หรือร้อยละ 159.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสทุธเิป็นยอดมลูค่าขายสทุธขิองลกูคา้ในระยะเวลา 3 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสี่วนของผู้ถอืหุน้จ านวน 6,021.49 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 
182.07 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.12 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 5,839.42 ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ผูถ้ือหุ้นของ 

บริษทัใหญ่ 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ 

รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 5,818.88 20.54 5,839.42 

เปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมจากการซื้อหุน้
สามญัของบรษิทัย่อยเพิม่ 

                            
0.02  

                          
(0.10) 

                          
(0.08) 

เงนิปนัผลจ่าย  (199.49)  (1.41)  (200.90) 

ทุนส ารองตามกฏหมาย  (0.03) 0.03  -    

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 382.23  0.82  383.05  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  6,001.61   19.88   6,021.49  
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

แหล่งที่มาของเงนิทุนในการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส่วนใหญ่มาจากเงนิทุนของบรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อย นอกจากนี้ บรษิัทฯ มวีงเงนิสนิเชื่อทีไ่ด้รบัจากธนาคารพาณิชยต่์างๆ เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีน
และรองรบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัอตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธขิองบรษิัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสดัส่วนร้อยละ 93.10 ซึ่งยังคงถือว่ามีอัตราส่วนอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัอตัราขัน้ต ่าทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัยต์อ้งด ารงไวท้ีร่อ้ยละ 7 

สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน
จ านวน 38.08 ลา้นบาท เน่ืองจากเงนิสดทีใ่ชไ้ปในการด าเนินงานจ านวน 156.29 ลา้นบาท มากกว่าเงนิสดทีไ่ดม้า
จากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 118.21 ลา้นบาท สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงานทีก่่อใหเ้กดิสดเงนิ ไดแ้ก่ เงนิฝาก
ในสถาบนัการเงนิ ลกูหนี้ / เจา้หนี้การคา้ บญัชลีกูหนี้/เจา้หนี้ส านกัหกับญัช ีลกูหนี้/เจา้หนี้หลกัทรพัย ์และเงนิลงทุน
ในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มยีอดเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 
248.12 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- เงนิสดรบัสทุธจิากการซือ้-ขายเงนิลงทุน จ านวน 383.67 ลา้นบาท 
- เงนิสดรบัจากเงนิปนัผลของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์จ านวน 59.24 ลา้นบาท 

และจ านวน 36.53 ลา้นบาทตามล าดบั 
- เงนิสดรบัจากการขาย อาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ านวน 28.89 ลา้นบาท 
- เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 188.48 ลา้นบาท 
- เงนิสดจ่ายซือ้อาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ านวน 71.73 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 
200.98 ลา้นบาท โดยเป็นการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2558 
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กล่าวโดยสรปุ   

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจดัเป็นบรษิัทที่มฐีานะการเงนิที่แขง็แกร่งและมสีภาพคล่องทางการเงนิสูง โดย ณ วนัที่             
31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 1,480.78 ล้านบาท      
(คิดเป็นร้อยละ18.68 ของสนิทรพัย์รวม) นอกจากนี้ยงัมีอตัราส่วนสนิทรพัย์คล่องตวัต่อสนิทรพัย์รวมที่ร้อยละ 
60.94 มอีตัราส่วนสนิทรพัยก์่อรายไดต่้อสนิทรพัยร์วมทีร่อ้ยละ 73.91 มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อยู่ที ่
0.32 เท่า ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวน  6,021.49         
ล้านบาท และมีก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรจ านวน 880.64 ล้านบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้จาก    
รอ้ยละ 1.30 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 6.62 ในปี 2559 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มแีผนกลยุทธห์ลกั 3 ดา้นทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิสูค่วามส าเรจ็ ไดแ้ก่ 1) การบรหิารสนิทรพัย์
ทีม่อียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ 2) การปรบัโครงสรา้งบรษิทัในเครอืโดยเน้นความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนทีด่ี
ยิง่ขึน้ และ 3) การเขา้ซือ้กจิการทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารลงทุนทีห่ลากหลายและด าเนินอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ส่งผลให้
บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2559 เพิม่ขึน้ ร้อยละ 545.70 และมสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 632.74 จากปีก่อน 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

บรษิทัฯ  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงั 
บรษิทัฯ  ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคัญผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูล
อย่างถูกตอ้งครบถ้วนในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด
ของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บรษิัทฯ ได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ี เพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ี
การปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์ 
2560 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทฯ ได้รบัรองความ
ถูกต้องแลว้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้นางธนิกา ผดุงพฒันพงษ์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางธนิกา ผดุงพัฒนพงษ์ ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล          
ทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
    
    

 1. นายทอมมี ่ เตชะอุบล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร .......................................... 

    
 2. นายวรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ กรรมการ .......................................... 
    
    

ผูร้บัมอบอ านาจ นางธนิกา ผดุงพฒันพงษ์    เลขานุการบรษิทั .......................................... 
    

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ ์

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คณุวุฒิทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผ ู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

(1) นายสดาวุธ เตชะอ ุบล 64 - บณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธุรกจิ) 13.94 บดิาของ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง

ประธานกรรมการ  (แต่งตัง้เมื่อ 15/05/57)   มหาวทิยาลยัเคนชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา นายทอมมี่ 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- ประกาศนียบตัรดา้นการคา้ โรงเรยีนเดวสิ  เตชะอุบล 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

  ไบรตนั สหราชอาณาจกัร (ประธาน 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

- ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ เจา้หน้าทีบ่รหิาร) 2553 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

  มหาวทิยาลยัรามคําแหง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 9 แห่ง

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

   (วตท.) รุ่นที ่12/2554

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่7/2559 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีโซนเวนเจอร์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บบีที ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร (องคก์รของประเทศจนี) สมาคม

  หลกัสตูร DAP Program (รุ่นที ่66/2550) 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนังสอืพมิพ์

  หลกัสตูร CGI Program (รุ่นที ่14/2559) 2553 - ปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย สมาคม

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โพรฟิท เวนเจอรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไร่เตชะอุบล พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

2537 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุ๊ป พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

(2) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 65 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) สาขาวชิา - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- รองประธานกรรมการ  (แต่งตัง้เมื่อ 15/05/57)   การเงนิ มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ  2557 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   สหรฐัอเมรกิา โดยทนุของมหาวทิยาลยั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

  (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57) - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรม และกรรมการการลงทนุ

- กรรมการการลงทุน (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57)   อุตสาหการ มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ.ไทรทนั โฮลดิง้ บรษิทัโฮลดิง้

  สหรฐัอเมรกิา โดยทนุของมหาวทิยาลยั 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา และกรรมการดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

- ประกาศนียบตัรดา้นวทิยาศาสตร ์วทิยาลยั 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) สนิคา้อุตสาหกรรม

  เซนทราเลยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- Securitization โดย Fannie Mae of USA 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

  (วตท.) (รุ่นที ่11/2553) 2553 - 2555 กรรมการ ประธานอนุกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

- Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) บรหิารความเสีย่ง และอนุกรรมการวนิัย

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2553 - 2555 กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2549 - 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

  หลกัสตูร  DAP Program (รุ่นที ่14/2547)   

  หลกัสตูร  DCP Program (รุ่นที ่44/2547)   

  หลกัสตูร  RCP Program (รุ่นที ่32/2556)   

  หลกัสตูร  CGI Program (รุ่นที ่8/2558)   

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป



รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ ์

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คณุวุฒิทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผ ู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(3) นายทอมมี่ เตชะอ ุบล 33 4.97 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตัง้เมื่อ 22/05/57) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตัง้เมื่อ 22/05/57) กรรมการการลงทนุ

- กรรมการการลงทุน (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57) 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทน

บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยันิวเซาธเ์วลส ์ 2557 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

  ประเทศออสเตรเลยี 2553 – 2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกจิ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

- พาณชิยศาสตรบณัฑติ เอกดา้นการเงนิ (เกยีรตนิิยม) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

  มหาวทิยาลยันิวเซาธเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

- หลกัสตูรกลยทุธก์ารบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนังสอืพมิพ์

  (รุ่นที ่40) โดยสมาคมผูบ้รหิารธุรกจิ

  อสงัหารมิทรพัย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไร่เตชะอุบล พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุ๊ป พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program (รุ่นที ่88/2554)

  หลกัสตูร CGI Program (รุ่นที ่13/2559)

(4) นายสมคาด สืบตระกลู 64 -  พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (MPA) - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตัง้เมื่อ 15/05/57)    สาขารฐัประศาสนศาสตร(์นโยบายสาธารณะ 2557 - ก.พ. 2560 กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57)    และการวางแผน) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร และประธานกรรมการการลงทนุ

   ศาสตร ์(NIDA) 2556 - 2559 รองประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรม อเีลค็โทรนิคส ์ เทคโนโลยี

-  นิตศิาสตรบณัฑติ  (น.บ.) มหาวทิยาลยั 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์คอรป์อรเ์รชัน่ ประเทศไทย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

   รามคําแหง 2545 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษากฎหมาย บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี้ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการเมอืง ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ - แห่ง

  การปกครองในระบบประชาธปิไตย สาํหรบั 2551 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

  นักบรหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ 

  รุ่นที ่10 (ปปร. 10)

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรนักบรหิาร 

  การยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู วทิยาลยั

  การยตุธิรรมการปกครอง ศาลปกครอง (บยป2.)

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรนักบรหิารการ

  บรหิารเมอืงระดบัสงู สถาบนัเพื่อการพฒันา

  เมอืงกรุงเทพมหานคร (มหานคร 2)

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program (รุ่นที ่77/2552)

  หลกัสตูร  DCP Program (รุ่นที ่115/2552)

(5) นายเดช นําศิริกลุ 81 - มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนอสัสมัชญั - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมื่อ 22/05/57)   บางรกั 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการดา้นการกํากบั

บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- กรรมการด้านการกาํกบัดแูลกิจการที่ด ี - การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั ดูแลกจิการทีด่ ี

  (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57)   กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาล

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   หลกัสตูร DAP Program (รุ่นที ่98/2555) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง

  ค่าตอบแทน   หลกัสตูร DCP Program (รุ่นที ่225/2559) 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยนูิกกา้ อสงัหารมิทรพัย์

  (แต่งตัง้เมื่อ 11/11/59) 2549 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

และรองประธานกรรมการ

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูนียนเพาเวอรพ์รอพเพอรต์ี้ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ออ้มน้อยคอมเพลก็ อสงัหารมิทรพัย์

2525 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. D.U.K อสงัหารมิทรพัย์

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) สถาบนับณัฑติ

  บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เป็นบุตรของ

นายสดาวธุ 

เตชะอุบล



รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ ์

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คณุวุฒิทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผ ู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

2522 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ดา้สแอลลอยสตลี1979 คา้ขายเหลก็กลา้



รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ ์

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คณุวุฒิทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผ ู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(6) พลตาํรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภกัดี 58 - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมื่อ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57) - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประธานกรรมการดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการด้านการกาํกบัดแูลกิจการที่ด ี - รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 2552 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอ็ปเมน้ท์ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

  (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57)   โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   (แต่งต ัง้เม ื่อ 11/11/59)

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

   กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

20 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สเตรกา บรกิารรบัเหมาขดุเจาะวางทอ่ใตด้นิใน

แนวราบโดยไม่เปิดหน้าดนิ (Horizontal 

Directional Drilling: HDD)

  หลกัสตูร DAP Program (รุ่นที ่86/2553) ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟูสนิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ (ประเทศไทย) ขายสง่แร่โลหะทีเ่ป็นเหลก็และนอกกลุ่มเหลก็

  หลกัสตูร DCP Program (รุ่นที ่146/2554) 2559 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาติ สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

  หลกัสตูร ACP Program (รุ่นที ่34/2554) 2558 - 2559 ผูบ้ญัชาการ ตํารวจภูธรภาค 9 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

  หลกัสตูร FSD Program (รุ่นที ่12/2554) 2557 - 2558 ผูบ้ญัชาการ ตํารวจภูธรภาค 7 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

  หลกัสตูร RCC Program (รุ่นที ่13/2554) 2556 - 2557 รองผูบ้ญัชาการ ตํารวจภูธรภาค 4 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

  หลกัสตูร CGI Program (รุ่นที ่10/2558) 2554 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า ธุรกจิสิง่พมิพ์

2555 - 2556 รองผูบ้ญัชาการสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการตํารวจ สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

2555 รองผูบ้ญัชาการ ตํารวจภูธรภาค 8 สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

2554 - 2556 ทีป่รกึษากฎหมาย และการบรหิาร บมจ. ปอแกว้ วศิวกรรม อสงัหารมิทรพัย์

2554 - 2556 กรรมการ บมจ. ไทยฮัว้ยางพารา ผูผ้ลติและสง่ออกยางพารา

2553 - 2555 รองผูบ้ญัชาการ ตํารวจภูธรภาค 1 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

2552 - 2553 รองผูบ้ญัชาการ สาํนักงบประมาณและการเงนิ สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ สว่นราชการไทย

(7) นายนิพนธ  ์วิสิษฐยทุธศาสตร ์ 77 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมื่อ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57) - นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนดค์าแนล แลนด์ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

  (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57)   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (รุ่นที ่12) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2542 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชยั กรุ๊ป อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

  ธรรมศาสตร ์เพื่อสงัคม (รุ่นที ่2) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ - แห่ง

- ประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร ระดบัสงู ดา้น 2554 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

  การบรหิารพฒันาเมอืง (รุ่นที ่3)

- ประกาศนียบตัร Asian Disaster 

  Preparedness Center (ADPC)

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program (รุ่นที ่43/2548)



รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ ์

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คณุวุฒิทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผ ู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(8) นายปิตินันท ์ มติธนวิรฬุห*์ 37 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติบรหิาร 0.04 - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมื่อ 22/05/57)   ธุรกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 11 พ.ย. 2559 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมื่อ 24/06/57) - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ วทิยาลยัการจดัการ ดาํรงตาํแหน่งที่ปร ึกษาในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

  เคลลอ็ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2554 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บจก. ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี ตรวจสอบบญัชี

*ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า 

  เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2559   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- CFA level III (2009)

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

  หลกัสตูร DAP Program (รุ่นที ่112/2557)

(9) นายพิสทุธิ์  วิริยะเมตตากลุ 35 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตัง้เมื่อ 28/08/58)   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรน์ัยสเตต ลองบชี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รชัดาออฟฟิส บลิดิง้ อสงัหารมิทรพัย์

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทพารกัษ์พฒันาการ อสงัหารมิทรพัย์

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ซเีอม็ท ีเน็ทเวริค์ โซลูชัน่ ตดิตัง้ระบบสือ่สารสนเทศ

  หลกัสตูร DCP Program (รุ่นที ่178/2556)

  หลกัสตูร FSD Program (รุ่นที ่31/2559)

(10) ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต *์* 36 - Doctor of Philosophy in Finance, University of - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตัง้เมื่อ 4/5/59)   Essex, 2008 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- Master of Science in Finance, University of ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง

   Essex, 2004 1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

- บรหิารธุรกจิบณัฑติสาขาการเงนิ และการธนาคาร 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บจก. เอเชยีน อนิซูเลเตอร ์ ผลติและจําหน่ายลูกถว้ยไฟฟ้า

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2011 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร์ พลงังาน

- CFA Level III, CFA Institute 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั พลงังาน

 - Tone at the Top Series “Operatings   2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซนั เชน้จ์ พลงังาน

  Transparent Business in asia” (3/2016) 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทค รฟีอรม์ พลงังาน

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

  หลกัสตูร DAP Program (รุ่นที ่113/2557)

(11) นางจิตรมณี สวุรรณพลู*** 63 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - -

- กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เมื่อ 11/11/59)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส์ ธุรกจิใหบ้รกิารจดัการระบบโลจสิตกิส ์

(***ทดแทนกรรมการทีล่าออก คุณปิตินันท์ มติธนวริุฬห)์ - บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคําแหง 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์จํากดั การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ ใหบ้รหิารอํานวยความสะดวกชาวค่างประเทศที่

เป็นสมาชกิในการมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย

  หลกัสตูร DCP Program (รุ่นที ่197/2557) 2558 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ คณะกรรมาธกิาร การเศรษฐกจิการเงนิ และการคลงั สภานิติ

บญัญตัแิหง่ชาติ

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธพิฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม พฒันาคนใหม้คีวามซื้อสตัยส์จุรติและทาํประโยชน์

เพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง



1) คณะกรรมการบริษทั

ชื่อ ตาํแหน่ง

(1) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ

(2) พล.อ. วฒันา สรรพานิช รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

(3) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอสิระ

(4) นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐ์ชยั กรรมการอสิระ

(5) นาย สดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ

(6) นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ

(7) นาย ทอมมี ่เตชะอุบล กรรมการ

(8) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์* กรรมการ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ตาํแหน่ง

(1) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) พล.อ. วฒันา สรรพานิช กรรมการตรวจสอบ

(3) นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐ์ชยั* กรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ ตาํแหน่ง

(1) นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบรหิาร

(2) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์* กรรมการบรหิาร

(3) นาย ธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์** กรรมการบรหิาร

ชื่อ ตาํแหน่ง

(1) นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐ์ชยั ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา

(2) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ

(3) นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ

ชื่อ ตาํแหน่ง

(1) นาย ชาญ  ตุลยาพศิษิฐ์ชยั ประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

(2) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ

(3) นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ

ชื่อ ตาํแหน่ง

(1) นายสมคาด สบืตระกูล ประธานกรรมการลงทุน

(2) นายสุรพล ขวญัใจธญัญา รองประธานกรรมการลงทุน

(3) น.ส.ดวงธดิา พนัธเ์กษมสุข กรรมการ

(4) น.ส.อรยิา โฆษติวงษา กรรมการ

(5) น.ส.ณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

* แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2559

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ดงัน้ี

โดยม ีนายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี

 * แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงัน้ี

6) คณะกรรมการลงทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่านดงัน้ี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี

 * แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559

 ** แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2559

4) คณะอนุกรรมการสรรหา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงัน้ี

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



หวัข้อ ข้อมูล

ชื่อ – นามสกลุ นางธนิกา ผดุงพฒันพงษ์

ตาํแหน่ง ผูอ้ํานวยการ สายกํากบัดแูล (รกัษาการ)

อายุ 44 ปี

คณุวฒุิทางการศึกษา นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม ปี 2558   เจาะลกึเกณฑป์ระเมนิ CG Report

ปี 2559   หลกัสตูรเลขานุการบรษิทั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ปี 2559   หลกัสตูรการวางแนวทางป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ปี 2559   หลกัสตูรการบรหิารความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (CSR for Corporate Sustainability) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ประวตัิการทาํงาน ปี 2558 - ปัจจุบนั : ผูอ้ํานวยการ สายกํากบัดแูล (รกัษาการ)

                        บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

ปี 2555 - 2558   : ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย / 

                       บจก. แคนนอน มารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์

ปี 2554 - 2555   : ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย / 

                       บจก. เวยี การด์ (ประเทศไทย)

ปี 2546 - 2554   :  ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย / 

                        บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย)

สดัส่วนการถือหุ้น ไมม่ี

ระยะเวลาของสญัญาจ้าง ไมม่กีําหนดระยะเวลา

หน้าที่ความรบัผิดชอบของหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสงัเขป

1. กํากบัดแูลการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายประกาศขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตามทีห่น่วยงานทางการทีก่ํากบัดแูลกําหนด 

   ตลอดจนพฒันาระบบงานตา่งๆ เพือ่ใหก้ารกํากบัดแูลและตรวจสอบของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกําหนด

2. จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ

3. ใหค้วามเหน็ / คาํแนะนําเกีย่วกบัเกณฑก์ารปฏบิตัติา่งๆ ทีห่น่วยงานทางการทีก่ํากบัดแูลกําหนดตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และหน่วยงานตา่งๆ ภายในของบรษิทัฯ

4. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั

5. สนบัสนุนและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานทางการทีก่ํากบัดแูลเมือ่มกีารรอ้งขอในกรณตีา่งๆ 

6. เสรมิสรา้งและพฒันาบุคลากรสายตรวจสอบและกํากบัดแูลใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจตอ่การปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ

7. ดาํเนินกจิกรรมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ (compliance )



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

ไม่ม ี



เอกสารแนบ 5

อื่น  ๆ  

ไม่ม ี
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