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บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัฯ หรอื CGH) จดทะเบยีนก่อตัง้เป็นบรษิทัมหำชน เมื่อวนัที ่
15 พฤษภำคม 2557 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิทีม่รีำยไดจ้ำกกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ซึง่มธีุรกจิ
หลกั คือ ธุรกิจกำรเงิน ปจัจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,075,927,916 บำท และทุนช ำระแล้ว 4,336,768,278 บำท     
โดยภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสร้ำงของกิจกำรแล้ว บริษัทฯ มีบริษัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท
หลกัทรพัยฯ์  หรอื บรษิทัย่อย หรอื CGS) เป็นบรษิทัย่อยทีเ่ป็นบรษิทัหลกั บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อย 
โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) (MFC) บรษิัท ผำแดงอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) (PDI) 
และบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (CGD) เป็นบรษิทัร่วม  

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ “บริษัท แอ๊ดคินซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ” โดย            
จดทะเบยีนก่อตัง้ในปี 2509 ต่อมำไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยใ์นปี 2517 หุน้สำมญัของบรษิทัดงักล่ำวไดร้บั
อนุมตัใิหเ้ป็นหลกัทรพัยร์บัอนุญำตในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2534 ต่อมำในปี 2552 บรษิทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่น
ชื่อเป็น “บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)”    

เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2557 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มมีตอินุมตัแิผนกำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำรผ่ำนกำรขออนุมตัต่ิอที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 โดยภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำรดงักล่ำว บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้ “บรษิทั 
คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)” ใหเ้ป็นบรษิทัโฮลดิง้ซึง่เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของบรษิทั
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่8 มกรำคม 2558 เพื่อเพิม่โอกำสในกำรเพิม่ศกัยภำพและพฒันำขยำยธุรกจิ เพื่อกำรเตบิโตในอนำคต 
อกีทัง้เพิม่ควำมคล่องตวั และควำมยดืหยุ่นในกำรด ำเนินธุรกจิใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเรว็ โดยบรษิัทฯ ไดท้ ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ในอตัรำกำรแลกหลกัทรพัยเ์ท่ำกบั      1 
หุน้สำมญัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ  โดยหลงัจำกบรษิทัฯ ท ำค ำเสนอซือ้เป็นผลส ำเรจ็ บรษิทัฯ  
ไดก้ลำยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์  

เราจะเป็นบริษทัลงทุนท่ีหลากหลายและเติบโตอย่างรวดเรว็และยัง่ยืนท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

“เรำตัง้ปณิธำนว่ำจะเป็นบรษิทัลงทุนทีห่ลำกหลำยและเตบิโตอย่ำงรวดเรว็และยัง่ยนืทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย เรำมัน่ใจเพรำะมเีครอืขำ่ยกวำ้งขวำง ประกอบกบัองคค์วำมรูด้ำ้นกำรตลำดทีเ่ขม้แขง็ ท ำใหต้ดัสนิใจดำ้นกำรลงทุนได้
แม่นย ำ ยิง่ไปกว่ำนัน้ เรำมบีรษิทัในเครอืที่อ ำนวย (เอือ้) ประโยชน์ซึง่กนัและกนั และเมื่อมำผนึกก ำลงัร่วมกนั กท็ ำใหผ้ล
กำรด ำเนินงำนโดยรวมของบรษิทัยิง่เจรญิขึน้ไปอกี” 

พนัธกิจ  

การรงัสรรคค์วามเจริญก้าวหน้าแบบยัง่ยืนให้กบัผู้ถือหุ้น เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความส าเรจ็โดยเร่ิมจาก
รากฐานส าคญัท่ีมัน่คงและแขง็แกรง่ 

โดยมกีลยุทธด์งัต่อไปนี้ : 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 3 

 1. ครอบคลุมธุรกจิหลำกหลำยประเภท: เรำยดึแนวทำงกำรลงทุนแบบแสวงหำพื้นที่และตลำดเกิดใหม่ที่มำพร้อมกบั
โอกำสใหม่ที่ยงัไม่มคีนเขำ้ไปถงึ นอกจำกนี้ยงักระจำยกำรลงทุนครอบคลุมกจิกำรหลำกหลำยประเภท ทัง้นี้  เพื่อลด
ควำมเสีย่งใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ พรอ้มกบัเพิม่โอกำสไดร้บัผลตอบแทนใหม้ำกทีส่ดุ 

 2. เครอืข่ำยกวำ้งขวำง: เรำเน้นเครอืขำ่ยทีม่ ัน่คงและกวำ้งขวำงทัว่โลก เพื่อสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบและเพิม่ศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั  

 3. กำรผนึกโครงสรำ้งพืน้ฐำนร่วมกนั: ระบบและวธิกีำรท ำงำนของเรำสำมำรถรวบรวมเอำทรพัยำกรของบรษิทัในเครอืมำ
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั ผลทีต่ำมมำคือกำรวเิครำะหข์อ้มูลไดอ้ย่ำงเจำะลกึไม่เหมอืนใครและยำวไกล ส่งผลใหเ้กดิ
กำรลงทุนอย่ำงยัง่ยนืและมัน่คงตลอดไป 

 4. มลูค่ำสงูสดุ: ควำมสำมำรถเฉพำะตวัอกีอย่ำงหนึ่งของเรำคอื กำรวเิครำะหส์นิทรพัยอ์ย่ำงเฉียบคม ท ำใหส้ำมำรถลงทุน
ในสนิทรพัยท์ีอ่ำจดูเหมอืนจะใหผ้ลตอบแทนไม่มำกนัก แต่จรงิๆ แลว้ใหผ้ลตอบแทนทีส่งูหำกรูว้ธิบีรหิำรทีม่ศีกัยภำพ 
นี่คอืกุญแจสูค่วำมส ำเรจ็ในกำรเพิม่มลูค่ำใหผู้ถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงสงูสดุ 

 5. แนวทำงกำรลงทุนแบบแอคทฟี: กำรบรหิำรบรษิทัในเครอื เรำเน้นกำรบรหิำรงำนแบบไม่หยุดนิ่งและมุ่งมัน่ เพื่อใหเ้กดิ
กำรเจรญิเตบิโต และไดผ้ลตอบแทนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) มีวิสยัทศัน์มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น ำในธุรกิจโฮลดิ้งในประเทศไทย           
ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนที่มัน่คงและแขง็แกร่ง โดยบรษิัทฯ มบีุคลำกรที่มศีกัยภำพในกำรด ำเนินงำนประกอบไปด้วย 
ผูเ้ชีย่วชำญในหลำกหลำยสำขำ ซึง่สำมำรถบรหิำรกำรลงทุนในธุรกจิทีห่ลำกหลำยเพื่อสรำ้งผลตอบแทนสงูกว่ำ อกีทัง้ยงัมี
บริษัทในเครือที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในกลุ่มธุรกิจด้ำนต่ำงๆ หลำยประเภท  และมีสภำพคล่องสูง เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ 
อสงัหำรมิทรพัย ์บรหิำรกำรลงทุน และพลงังำน ซึง่ท ำใหบ้รษิทัฯ มโีอกำสในกำรลงทุนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวในกลุ่ม
ธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึกลุ่มธุรกจิเกดิใหม่ไดอ้ย่ำงหลำกหลำยเพื่อกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิ บรษิทัฯ มนีโยบำยหลกัในกำร
สรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีนกำรลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยมกีำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรใหม้ปีระสทิธภิำพ
และเกดิประโยชน์สงูสุด รวมทัง้มกีำรบรหิำรจดักำรต้นทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เสรมิสรำ้งผลก ำไรใหแ้ก่บรษิทัฯ พรอ้มทัง้ 
แสวงหำช่องทำงและโอกำสทำงธุรกจิโดยกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกจิต่ำงๆ ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนและผลก ำไรใน
ระดบัควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสรมิสรำ้งกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

กลยุทธใ์นการด าเนินการ 

บรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นกำรด ำเนินกำรโดยกำรลงทุนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำว กำรลงทุนระยะสัน้เน้นกลุ่มธุรกจิที่
สร้ำงรำยได้สูง ในขณะเดียวกนักำรลงทุนระยะยำวส่วนใหญ่ จะเน้นกลุ่มบริษัทที่มีรำยได้มัน่คง ทัง้นี้  เพื่อให้บริษัทฯ  
สำมำรถเตบิโตต่อไปไดอ้ย่ำงมัน่คงและสรำ้งผลตอบแทนทีด่แีก่ผูถ้อืหุน้ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ โดยกำรลงทุนทัง้สอง
แบบอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรงำนทีย่ดึกำรใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยท์ีม่อียู่แลว้ใหเ้ตม็ศกัยภำพเพื่อสรำ้งรำยได ้กำรแสวงหำ
โครงกำรใหม่ในฐำนธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ รวมทัง้กำรเพิม่ประสทิธภิำพภำยในองคก์รใหพ้รอ้มขบัเคลื่อนกลยุทธธ์ุรกจิของ
องคก์รใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้

ในดำ้นธุรกจิหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ มกีลยุทธเ์พื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในธุรกจิหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้รกิำรพรอ้มน ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ และพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้
ทนัสมยั มคีวำมคล่องตวัในกำรใหบ้รกิำร และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้มำกขึน้ รวมถงึกำรพฒันำขอ้มูลข่ำวสำร
ดำ้นงำนวจิยัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ แก่ลกูคำ้ในสภำวะกำรแขง่ขนัในธุรกจิหลกัทรพัยท์ีม่คีวำมรุนแรงมำกขึน้  
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นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พำรำยไดค้่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละสำมำรถรกัษำฐำน
รำยได้ของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภำพ รวมทัง้กำรสร้ำงรำยได้เพิม่เติมในสภำวะที่มกีำรแข่งขนัรุนแรงในธุรกจิหลกัทรพัย์ 
บรษิทัฯ มแีผนงำนขยำยธุรกรรมกำรประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิอื่นเพิม่เตมิเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนรำยไดน้อกเหนือจำกธุรกจิ
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์เช่น กำรซื้อขำยหลกัทรพัยเ์พื่อบญัชบีรษิทั กำรท ำธุรกรรมด้ำนตรำสำรหนี้ กำรเพิม่สดัส่วน
ลูกคำ้สถำบนัทัง้ในและต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมดำ้นกองทุนส่วนบุคคล รวมถงึกำรเน้นกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรทีม่ี
อยู่ให้มีประสทิธภิำพและลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรกัษำระดบัรำยได้และผลก ำไรให้ดีอย่ำง
ต่อเนื่องและเตบิโตอย่ำงมัน่คง 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

    ปี พฒันาการท่ีส าคญั 
 2558  เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนหุน้สำมญัของบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุป๊ 

จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที ่8 มกรำคม 2558 
 ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1 จ ำนวนไม่เกนิ 863.25      
ลำ้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัรำ 3 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 

 ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 จ ำนวนไม่เกนิ 427.70 
ลำ้นหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัรำ 12 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่  

 แต่งตัง้นำยพิสุทธิ ์วิริยะเมตตำกุล เป็นกรรมกำร (ไม่มีอ ำนำจในกำรจัดกำร) แทนนำงสำว         
ณฐัชรนิพร เจษฎำพสิฐิ ทีล่ำออกไป โดยมผีลนบัตัง้แต่วนัที ่28 กรกฎำคม 2558 

 จดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้จำก จ ำนวน 2,566.23 ลำ้นบำท เป็น 4,336.77 ลำ้นบำท ตำมสดัสว่น 
1 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญั ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.30 บำท 

 ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ผำแดงอินดัสทรี จ ำกัด  (มหำชน) รวมเป็นร้อยละ 20.69 ของทุน                     
จดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่ำว มผีลใหบ้รษิทัดงักล่ำวเปลีย่นสถำนะเป็นบรษิทัร่วม 

 2559  ยำ้ยทีต่ัง้ส ำนกังำนแห่งใหญ่ เป็นเลขที ่132 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้มำ 

 จดทะเบยีนจดัตัง้ บรษิทั เกง็ก ิพำวเวอร ์จ ำกดั เมื่อวนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
100,000,000 บำท 

 แต่งตัง้นำยสุรพล ขวญัใจธญัญำ ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร และกรรมกำร (ไม่มอี ำนำจ
จดักำร) และดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ เป็นกรรมกำร (มอี ำนำจในกำรจดักำร) โดยมผีลตัง้แต่วนัที่  4 
พฤษภำคม 2559 เป็นตน้มำ 

 ปจัจุบนัชื่อและจ ำนวนกรรมกำร ซึง่มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทั ไดแ้ก่ นำยสดำวุธ เตชะอุบล 
ลงลำยมอืชื่อ และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั หรอืนำยทอมมี่ เตชะอุบล และดร.วรีพฒัน์ เพชร
คุปต ์ลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 

 ยกเลกิโครงกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ ให้แก่ กรรมกำร ผู้บรหิำร 
พนกังำน และ/หรอืทีป่รกึษำของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (CGH-ESOP1) 

 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 7,015,571,370 บำท เป็น 5,553,543,822 
บำท โดยกำรตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ จ ำนวน 1,462,027,548 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ 1 บำท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบักำร   
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
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    ปี พฒันาการท่ีส าคญั 
 ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 92,384,094 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อ

รองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที ่1 (CGH-W1) 

 ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน 
430,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) พรอ้มทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ   

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ จ ำนวน 5,553,543,822 บำท เป็น 6,075,927,916 บำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวน 522,384,094 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 เพิม่สดัสว่นกำรลงทุนในบรษิทั ผำแดงอนิดสัทร ีจ ำกดั )มหำชน(  จน ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัฯ ถอืหุน้
ในสดัสว่น 24.9% ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้  

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นำงจติรมณี สวุรรณพลู เป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
แทนทีน่ำยปิตนินัท ์มตธินวริุฬห ์ซึง่ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ในวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2559  

 ปจัจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,075,927,916 บำท และทุนช ำระแลว้ 4,336,768,278  บำท 
 2560  นำยสมคำด สืบตระกูล ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน และ

กรรมกำรคณะกรรมกำรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ในวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560  
 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 6,075,927,916 บำท เป็น 4,336,768,278  

บำท โดยกำรตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ จ ำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ 1 บำท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำร  
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ จ ำนวน 4,336,768,278 บำท เป็น 6,075,927,916 บำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 430,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ปจัจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,075,927,916 บำท และทุนช ำระแลว้ 4,336,768,278 บำท 
 จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทั เกง็ก ิพำวเวอร ์จ ำกดั เป็น บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จ ำกดั เมื่อวนัที ่17 

พฤษภำคม 2560 
 ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์แบบ 69-DEBT-II&HNW ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสทิธ ิ     

ไม่มปีระกนั และไม่มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท มูลค่ำใบละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร
ออกและเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) โดยมรีะยะเวลำกำรถอืครอง 2 ปี  6 
เดอืน อตัรำดอกเบีย้คงที ่6.25% ต่อปี ทุก 3 เดอืน นบัจำกวนัทีอ่อกหุน้กู ้ซึง่ก ำหนดรำคำอยู่ที ่1,000 
บำทต่อหน่วย มลูค่ำกำรจองซือ้ขัน้ต ่ำ 100,000 บำท และทวคีณู ครัง้ละ 100,000 บำท 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ดงันี้ 

 
 

นโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ส ำหรบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ ำปี 2560 แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็นดงันี้ 

บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุนและมบีรษิทัหลกัเป็นบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิทัฯ 
จะประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

 ประกอบธุรกจิโดยมรีำยไดจ้ำกกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั 
 จดัหำเงนิทุน เพื่อด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 
 ลงทุนในธุรกจิใหม่ๆ ทัง้ใน และต่ำงประเทศ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ เพื่อประโยชน์ในกำร

บรหิำรสภำพคล่องเพื่อเพิม่มลูค่ำใหแ้ก่บรษิทัฯ  
 ให้กำรสนับสนุนด้ำนอื่นๆ แก่บรษิัทในกลุ่มโดยบรษิทัฯ จะใช้บรกิำรหน่วยงำนสนับสนุนบำงส่วนจำกบรษิทั

หลกัทรพัย์ฯ (Outsourcing) เพื่อเป็นกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรทีม่อียู่ของบรษิัทฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์     
ให้เกดิประโยชน์อย่ำงเต็มที่ โดยบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ จะให้ค ำแนะน ำและบรกิำรสนับสนุนแก่บรษิัทฯ แต่ไม่
จ ำกดัเฉพำะกำรใหค้ ำแนะน ำและบรกิำรสนบัสนุนในดำ้นต่ำงๆ ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- กำรใหบ้รกิำรในดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
- กำรใหบ้รกิำรในดำ้นระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเพื่อควบคุมนโยบำยกำรลงทุนและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีหรอื
ธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขำ้ไปลงทุน เพื่อเป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม โดยบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ จะด ำเนินงำนทีร่บัผดิชอบภำยใตน้โยบำยและหลกัเกณฑก์ำรด ำเนินธุรกจิ   
ทีก่ ำหนดโดยบรษิทัฯ  

 

บริษทัย่อย 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน(  

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อจำก “บรษิทั แอ๊ดคนิซนั เอน็เตอรไ์พรส ์
จ ำกดั” ในปี 2552 ซึง่ไดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิในปี 2509 และไดร้บักำรอนุมตัเิป็นสมำชกิหมำยเลข 3 ใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัย์
ในปี 2517 อกีทัง้หุน้สำมญัของบรษิทัดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นหลกัทรพัยร์บัอนุญำตในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2534  
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ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้พกิถอนหุน้ของบรษิทัออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
เมื่อวนัที ่8 มกรำคม 2558 เพื่อน ำบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทน 
โดยมีทุนจดทะเบียน 2,589,743,484 บำท เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว และหลงัจำกบริษัทฯ ท ำค ำเสนอซื้อเป็นผลส ำเร็จ 
บรษิทัฯ ไดก้ลำยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่โดยถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.30 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 

บริษัทหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจหลักทรพัย์ โดยได้รบัอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังให้
ประกอบธุรกจิ 8 ประเภทดงัต่อไปนี้ 

1. กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
2. กำรคำ้หลกัทรพัย ์
3. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
4. กำรเป็นทีป่รกึษำกำรลงทุน 
5. กำรจดักำรกองทุนรวม 
6. กำรจดักำรกองทุนสว่นบุคคล 
7. กจิกำรกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
8. กำรจดักำรเงนิร่วมทุน 

นอกจำกนัน้ ยงัได้รบัอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และอยู่ในรำยชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อกีดว้ย 

บริษทั เกง็กิ แคปปิตอล จ ากดั  
 บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บำท ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 25,000,000 บำท โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบกจิกำรผลติและจ ำหน่ำย
พลงังำน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั ขณะน้ียงัไม่ไดป้ระกอบธุรกจิแต่อย่ำงใด 
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 2.1 โครงสรา้งรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 

 
2.2  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิทีม่รีำยไดจ้ำกกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั (Holding Company) โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย ์
คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ โดยธุรกจิของ
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัหลกัทรพัย)์ ประกอบธุรกจิหลกัประเภทธุรกจิหลกัทรพัย ์
โดยไดร้บัอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั ใหป้ระกอบธุรกจิ 8 ประเภทดงัต่อไปนี้ 

1. กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
2. กำรคำ้หลกัทรพัย ์
3. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
4. กำรเป็นทีป่รกึษำกำรลงทุน 
5. กำรจดักำรกองทุนรวม 
6. กำรจดักำรกองทุนสว่นบุคคล 
7. กำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
8. กำรจดักำรเงนิร่วมลงทุน 

 
นอกจำกนัน้ ยงัได้รบัอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และอยู่ในรำยชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรกึษำ

ทำงกำรเงนิทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 

 
 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2559 2558 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำ  214.22   25.19   541.62   39.92   867.15  73.12 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร    52.13   6.13   79.06   5.83   60.64  5.11 
รำยไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัย์  14.28   1.68   34.88   2.57   46.33  3.91 
ก ำไรจำกเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ์  59.51   7.00   77.46   5.71   63.17  5.33 
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล  220.75   25.96   167.15   12.32   114.26  9.64 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  243.06   28.58   134.75   9.93   18.39  1.55 
รำยไดจ้ำกกำรขำยธุกจินำยหน้ำซื้อขำย 
    หลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วน 

  
-    

  
  -    

 
 306.00  

 
 22.56  

 
 -    

 
 -    

ก ำไรจำกกกำรจดัประเภทเงนิลงทุนใน 
    บรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนเผือ่ขำย 

 
 21.61  

 
 2.54  

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

รำยไดอ้ื่น  24.95   2.93   15.71   1.16   15.94  1.34 
รวม  850.51   100.00   1,356.63   100.00   1,185.88  100.00 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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1. ธรุกิจค้าหลกัทรพัย ์
 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบำยลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ประเภทตรำสำรทุน และตรำสำรหนี้ โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อกำรคำ้ และเพื่อกำรลงทุน โดยจดัใหม้คีณะกรรมกำรกำรลงทุน ท ำหน้ำทีก่ ำหนดแนวทำงหลกัเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัิ
เกีย่วกบักำรลงทุนทีช่ดัเจน ซึง่กำรลงทุนแต่ละประเภทจะมกีำรก ำหนดวงเงนิ และเงื่อนไขกำรลงทุน 
 
2. ธรุกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ( “บริษัทหลักทรัพย์ฯ”) เป็นสมำชิกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
หมำยเลข 3 ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยเป็นตวัแทนซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยหน้ำในกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัย์ให้กบัลูกค้ำทัง้บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล สถำบนักำรเงินต่ำงๆ รวมถึงกองทุน และบริษัทหลกัทรพัย์จดักำร
กองทุน ทัง้ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ โดยมีส ำนักงำนสำขำที่ ให้บริกำรแก่นักลงทุนทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และ            
เขตภูมิภำค มีทีมงำนด้ำนกำรตลำด ทีมงำนวิเครำะห์หลักทรพัย์ที่มีคุณภำพ มีประสบกำรณ์ พร้อมให้ค ำปรึกษำแก่           
นกัลงทุน ทัง้ดำ้นปจัจยัพืน้ฐำนและปจัจยัทำงเทคนิค 

นอกจำกนี้ ลูกค้ำยงัสำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อขำยหลักทรพัยผ์่ำนระบบอนิเทอร์เน็ต สำมำรถเขำ้ถึงบทวเิครำะห ์
และแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ส ำหรบันักลงทุน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่ำนทำงแอพลิเคชัน่โทรศพัท์มือถือ         
ทัง้ระบบปฏบิตักิำร IOS และ Android เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ต่อกำรตดัสนิใจกำรลงทุน  นักลงทุนสำมำรถเปิดบญัชซีื้อ
ขำยหลกัทรพัยผ์่ำนบรษิทั 3 ประเภท ไดแ้ก่ บญัชเีงนิสด (Cash) บญัชทีีว่ำงเงนิไวก้บั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหน้ำ เพื่อกำร
ช ำระรำคำเตม็จ ำนวน (Cash Balance) และบญัชเีงนิกูย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์(Credit Balance)  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มบีญัชลีกูคำ้ จ ำนวน 47,405 บญัช ีโดยเป็นบญัชทีีม่กีำรซือ้ขำย (Active) อยู่
ทัง้สิน้ 9,192 บญัช ี

 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีว่นแบ่งตลำดและมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นระยะ 3 ปีทีผ่่ำนมำ ปรำกฏตำมตำรำง

ต่อไปนี้ 
                                                                                                                                  

                หน่วย : ล้านบาท 
มลูค่าการซ้ือขาย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 23,304,622.95 24,519,544.99 19,994,743.49 
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 1,150,873.16 1,112,973.03 1,536,195.50 
มลูค่าการซ้ือขายของบริษทั
หลกัทรพัยฯ์ 

185,243.91 388,773.74 539,076.30 

ส่วนแบง่ตลาด (ร้อยละ( 0.85 1.69 2.76 

 
นโยบายการรบัลูกค้าและการอนุมติัวงเงินซ้ือขายหลกัทรพัยใ์ห้ลูกค้า 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรรบัลกูคำ้ และพจิำรณำวงเงนิใหก้บั
ลูกค้ำแต่ละรำยตำมควำมเหมำะสมของฐำนะทำงกำรเงิน เพื่อประเมินกำรบริกำรที่จะน ำเสนอแก่ลูกค้ำแต่ละรำยให้
เหมำะสมทีสุ่ด รวมทัง้เป็นกำรควบคุมและป้องกนัควำมเสีย่งในกำรท ำธุรกรรมเกีย่วกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องลูกคำ้ให้
อยู่ในระดบัที่เหมำะสม โดยได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเปิดบญัช ีกำรพจิำรณำอนุมตัิวงเงนิ และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมถงึไดก้ ำหนดใหผู้แ้นะน ำกำรลงทุนผูซ้ึง่ดแูลลกูคำ้มหีน้ำทีต่อ้งท ำควำม
รูจ้กัลกูคำ้ และประเมนิก่อนกำรน ำเสนอบรกิำร  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคก์ำรลงทุน ฐำนะกำรเงนิ ขอ้จ ำกดัของลกูคำ้
ทัง้ในดำ้นกำรลงทุน เงื่อนไข และรปูแบบกำรลงทุน 

http://www.cgsec.co.th/
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ทัง้นี้ ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรรบัลูกค้ำ และอนุมตัิวงเงนิโดยมวีธิปีฏบิตัิที่ชดัเจนตำม
กฎระเบยีบของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึมกีำรเตรยีมกำรส ำหรบันโยบำยเพื่อรองรบัมำตรกำรกำร
ป้องกนักำรใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทำงในกำรฟอกเงนิ และสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย ซึง่เป็นมำตรกำร
ส ำคญัรองรบันโยบำยหลกัของกำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงนิของทำงกำรในกำรพจิำรณำกำรรบัลกูคำ้  

อ ำนำจอนุมติั 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดผูม้อี ำนำจอนุมตักิำรเปิดบญัชแีละอนุมตัวิงเงนิซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เพื่อใหก้ำร

พจิำรณำมคีวำมถูกตอ้งเหมำะสมรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ ดงัตำรำงต่อไปนี้ 
วงเงินอนุมติั ผูมี้อ านาจอนุมติั 

ไมเ่กนิ 2 ลำ้นบำท ผูจ้ดักำรสำยธุรกจิคำ้หลกัทรพัย ์หรอืผูบ้รหิำรสงูสุดของสำขำ หรอืสงูกว่ำ 
ไมเ่กนิ 20 ลำ้นบำท ผูบ้รหิำรสงูสุดสำยตรำสำรทุน ตรำสำรอนุพนัธ ์หรอืสงูกว่ำ 
ไมเ่กนิ 30 ลำ้นบำท กรรมกำรผูจ้ดักำรตรำสำรทนุ ตรำสำรอนุพนัธ ์หรอืสงูกว่ำ 
ไมเ่กนิ 150 ลำ้นบำท คณะกรรมกำรพจิำรณำวงเงนิซื้อขำยหลกัทรพัย ์หรอืสงูกว่ำ 
150 ลำ้นบำทขึน้ไป คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรพจิำรณำวงเงนิซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องลกูคำ้ของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย 
1. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยปฏบิตักิำร 
3. ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยตรำสำรทุน 
4. ผูบ้รหิำรสงูสดุฝำ่ยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย ์
5. ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
กำรอนุมตัขิองคณะกรรมกำรพจิำรณำวงเงนิใหถ้อืเป็นมต ิเมื่อกรรมกำรมกีำรลงมตเิหน็ชอบร่วมกนัไม่น้อย

กว่ำครึง่หนึ่งของกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
นโยบายการก าหนด Margin ของหลกัทรพัย ์
          นโยบำยกำรก ำหนดอตัรำ Margin ของหลกัทรพัย์ โดยจะก ำหนดรำยชื่อหลกัทรพัยท์ี่อนุญำตให้ซือ้ โดย
พิจำรณำหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบกำรดี และมีสภำพคล่องในกำรซื้อขำย บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกำรประกำศรำยชื่อ
หลกัทรพัยท์ีอ่นุญำตใหซ้ือ้พรอ้มอตัรำ Margin เริม่ตน้ของแต่ละหลกัทรพัย ์ตำมช่องทำงกำรสือ่สำรของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
โดยเป็นไปตำมก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

บริษัทหลกัทรพัย์ฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งท ำหน้ำที่พจิำรณำเกณฑ์กำรก ำหนดรำยชื่อ
หลกัทรพัยแ์ละอตัรำ Margin เริม่ต้น เพื่อให้ลูกคำ้สำมำรถซื้อหลกัทรพัย์ดว้ยเงนิใหกู้้ยมืในบญัช ีMargin ในระบบ Credit 
Balance และไดม้อบหมำยใหค้ณะท ำงำนในกำรก ำหนดอตัรำมำรจ์ิน้เริม่ตน้เป็นผูพ้จิำรณำอตัรำ Margin แต่ละหลกัทรพัย์
โดยคณะกรรมกำรดงักล่ำวประกอบดว้ย 1) ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยปฏบิตักิำร 2) ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยวเิครำะหห์ลกัทรพัยร์ำย
ย่อย 3) ผูบ้รหิำรสงูสุดของสำยบรหิำรควำมเสีย่ง ใหถ้อืเป็นมต ิเมื่อกรรมกำรลงมตเิหน็ชอบร่วมกนัไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของ
กรรมกำรดังกล่ำวในกำรพิจำรณำเป็นกรณีให้ทันต่อเหตุกำรณ์และจะท ำกำรทบทวนอัตรำมำร์จิ้นเริ่มต้นอย่ำงน้อย                       
ไตรมำสละ 1 ครัง้เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ
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         ทัง้นี้  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มหีลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดอตัรำมำรจ์ิน้เริม่ตน้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตำมระดบัควำม

เสีย่ง ดงันี้ 
 

กลุ่ม Initial Margin Rate (%( 
A 50 
B 60 
C 70 
F 100 
N 100 

  
หมายเหตุ : -หุ้นทีอ่ยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จดัเป็นหุ้นทีส่ามารถซื้อขายได้ และน ามาเป็นหลกัประกนัได้ (Marginable Securities) ตามอตัราใน

ตารางขา้งตน้ 
   -หุน้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม N จดัเป็นหุน้ทีไ่มใ่หซ้ื้อในบญัชมีารจ์ิ้น และไมร่บัเป็นหลกัประกนั (Non - Marginable Securities) 
3. ธรุกิจการซ้ือขายสญัญาล่วงหน้า 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหป้ระกอบธุกจิกำรเป็นตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ โดยเริ่มท ำกำรซื้อขำยในวันที่ 22 กันยำยน 2551 ในฐำนะตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ บริษัท                
หลกัทรพัย์ฯ ได้ให้บรกิำรรบัส่งค ำสัง่ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผู้แนะน ำกำรลงทุน และได้พฒันำระบบให้
สำมำรถรองรบัค ำสัง่ซือ้ขำย ผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น กำรรบัค ำสัง่ซือ้ขำยผ่ำนอนิเทอรเ์น็ต และผูแ้นะน ำกำรลงทุนของ บรษิทั
หลกัทรพัยฯ์ ในทุกสำขำทัว่ประเทศ  

โดย ณ วนัที่ 25 ธนัวำคม 2560 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นร้อยละ 1.53 ทัง้นี้ ในปี 2560 
บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีกำรขยำยงำนโดยเริ่มธุรกรรม Block Trade ในสินค้ำ Single Stock Futures และได้มีกำร
ประชำสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรจดัสมัมนำใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑใ์นตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำภำยใน บรษิทั
หลกัทรพัย์ฯ ให้แก่ผู้แนะน ำกำรลงทุน พร้อมทัง้จดัสมัมนำอบรมให้ลูกค้ำ และร่วมกบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในกำรส่งเสรมิ
ควำมรู ้โดยจดัสมัมนำที ่บรษิทัหลกัทรพัยฯ์  และอำคำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้บันกัลงทุนตลอดทัง้ปี 

ในปี 2561 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มเีป้ำหมำยในกำรเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัธุรกจิซือ้ขำยสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำเป็นร้อยละ 2.00 จงึมแีผนงำนในกำรขยำยฐำนลูกค้ำรำยย่อยทัว่ไปใหเ้พิม่ขึน้ และเพิม่ปรมิำณของผูแ้นะน ำกำร
ลงทุนธุรกจิซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำใหม้ำกขึน้ตำมล ำดบั เพื่อรองรบักำรเตบิโตของตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีจ่ะมี
สนิคำ้ใหม่เกดิขึน้อกีในอนำคต ซึง่จะเป็นช่องทำงในกำรเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำดใหก้บั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2561 และปี
ต่อไป  
4.  ธรุกิจท่ีปรกึษาการลงทุน 
                  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตในกำรเป็นทีป่รกึษำทำงกำรลงทุนจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรใหค้ ำแนะน ำ
ที่เหมำะสมกบัลูกค้ำเกี่ยวกบักำรลงทุนในหลกัทรพัย์ มีลกัษณะชี้ให้เหน็ถึงคุณค่ำหรอืควำมเหมำะสมของกำรลงทุนใน
หลกัทรพัยน์ัน้ๆ โดยประเมนิจำกวตัถุประสงคใ์นกำรลงทุน ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมเสีย่ง ประสบกำรณ์กำรลงทุน 
ฐำนะทำงกำรเงิน ภำระทำงกำรเงิน ควำมต้องกำร ข้อจ ำกัดในกำรลงทุน และระดับควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำยอมรับได้                        
ซึง่ด ำเนินกำรจดัท ำขอ้มลูใหบ้รกิำรค ำแนะน ำกำรลงทุนแก่ลกูคำ้ต่อไป  
5.  ธรุกิจวาณิชธนกิจ 

  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นหนึ่งในผูน้ ำใหบ้รกิำรงำนดำ้นวำณิชธนกจิที่เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกวำ้งขวำง โดยมทีมีงำนทีม่ี
ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญ ท ำใหเ้ป็นทีย่อมรบั และไดร้บัควำมไวว้ำงใจในบรกิำรจำกลกูคำ้เป็นอย่ำงด ีทมีงำนวำณชิ
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ธนกจิใหค้ ำแนะน ำเชงิกลยุทธ ์แนวทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเงนิทีเ่หมำะสมแก่ลูกคำ้ รวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำในกำรควบ
รวมกจิกำร กำรจดัหำเงนิทุน และแนวทำงกำรจดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 ควำมช ำนำญของทมีงำนเป็นแรงผลกัดนัทีส่ ำคญัทีท่ ำให ้บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ สำมำรถใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย อำท ิ
กำรควบรวมและซือ้กจิกำรโดยบรษิทัขำ้มชำต ิ(Cross-Border Merger) กำรใหค้ ำแนะน ำและกำรจดัโครงสรำ้งบรษิัทที่จะ
เสนอขำยหลกัทรพัยต่์อประชำชน กำรจดัหำเงนิทุนเพื่อน ำไปช ำระคนืเงนิกูย้มืเดมิจำกสถำบนักำรเงนิ โดยทมีงำนวำณิชธน
กจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรเงนิทีห่ลำกหลำยตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทัง้ลูกคำ้ประเภทบรษิทั และ
ลกูคำ้ทีเ่ป็นผูล้งทุนประเภทสถำบนั 
             5.1 การเป็นท่ีปรกึษาทางการเงิน 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ได้เริม่จดัตัง้สำยงำนวำณิชธนกจิ ตัง้แต่เดอืนธนัวำคม 2549 เป็นต้นมำ โดยได้เขำ้เป็น
สมำชกิชมรมวำณิชธนกจิเมื่อวนัที ่23 มกรำคม 2550 และไดร้บัใบอนุญำตอย่ำงต่อเนื่องในกำรเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตัง้แต่วนัที ่21 มนีำคม 2560 ถงึวนัที ่20 มนีำคม 2565 ปจัจุบนั มทีมีวำณิชธนกจิทีม่คีวำมสำมำรถ    
มปีระสบกำรณ์ทีค่รอบคลุมงำนดำ้นวำณิชธนกจิ และพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ตัง้แต่ขนำดเลก็ ขนำดกลำง จนถงึขนำด
ใหญ่ทัง้ใน และต่ำงประเทศ โดยกำรใหบ้รกิำรดำ้นวำณิชธนกจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ กำรควบรวมกจิกำร (M&A) 
กำรให้ค ำปรกึษำในกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน กำรให้บรกิำรครอบคลุมแก่ลูกค้ำในหลำกหลำย
อุตสำหกรรมในภูมภิำค ทัง้ลกูคำ้ประเภทบรษิทั และลกูคำ้ทีเ่ป็นผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

กำรใหบ้รกิำรดำ้นวำณิชธนกจิ ครอบคลุมถงึกำรซือ้ กำรควบรวมกจิกำร กำรขำยกจิกำรทัง้ขำยกจิกำรให้ผู้
ลงทุนที่สนใจ กำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน กำรเสำะหำผู้ลงทุนที่เหมำะสมเขำ้ร่วมทุนในกจิกำร กำรวเิครำะหภ์ำวะกำร
แขง่ขนัของกจิกำร กำรจดัโครงสรำ้งทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม และกำรใหค้ ำแนะน ำในดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 

ด้ำนกำรให้บริกำรในด้ำนกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน ทีมงำนวำณิชธนกิจของ  บริษัท
หลกัทรพัย์ฯ มคีวำมสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้ำในภูมภิำคที่มคีวำมต้องกำรแหล่งเงนิทุนจำกสถำบนักำรเงนิ และให้ค ำแนะน ำ
เกีย่วกบัระดบักำรกูย้มื โครงสรำ้งและรปูแบบกำรกูย้มืทีเ่หมำะสม  

กำรใหบ้รกิำรดำ้นตรำสำรทุน ทมีงำนวำณิชธนกจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิำรในดำ้นกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชน กำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์แปลงสภำพ กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรลงทุนและจองซื้อ
หลกัทรพัย ์ 

ทมีงำนวำณิชธนกจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มกีำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคำ้ผ่ำนกำรใหบ้รกิำร และกำร
สง่มอบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรให้บริกำรงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินครอบคลุมกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ แก่บริษัททัว่ไป อีกทัง้ให้
ควำมส ำคญัในดำ้นกำรบรกิำร และกำรรกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้กำรใหค้ ำแนะน ำอย่ำงมอื
อำชพี สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้ำ งำนที่ บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ให้บรกิำรอยู่สำมำรถ
จ ำแนกไดพ้อสงัเขป ดงันี้ 

กำรเป็นทีป่รกึษำในกำรน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
กำรเป็นทีป่รกึษำในกำรออกหลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรหนี้ : หุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิและประเภทตรำสำรทุน : 

หุน้สำมญั หุน้บุรมิสทิธ ิ 
กำรเป็นที่ปรกึษำด้ำนกำรควบรวมกจิกำรทัง้ใน และต่ำงประเทศ รวมถึง กำรควบรวมและซื้อกจิกำรโดย

บรษิทัขำ้มชำต ิ(Cross-Border M&A) 
กำรเป็นทีป่รกึษำในกำรประเมนิมลูค่ำกจิกำร กำรปรบัปรุงโครงสรำ้งทุนและโครงสรำ้งทำงกำรเงนิ 
กำรเป็นทีป่รกึษำในกำรจดัหำผูร้่วมทุน 
กำรเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระในกำรใหค้วำมเหน็ต่ำง ๆ  
งำนดำ้นวำณิชธนกจิอื่นๆ เช่น กำรเป็นทีป่ร ึกษำในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้และฟ้ืนฟูกจิกำร เป็นตน้  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 13 

5.2  การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
 บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัใบอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดั

จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ในกำรประกอบธุรกจิดงักล่ำวเมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิำยน 2551 โดยเป็นธุรกจิที่ต่อเนื่องจำกกำรเป็นที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ และกำรเขำ้ร่วมกบัสถำบนักำรเงนิ หรอืบรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่นในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ซึง่อำจเป็น
ทัง้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  (Lead Underwriter) ผูร้่วมจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
(Co-Underwriter) 
6.  ธรุกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรประกอบธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
เมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 2553 โดยลูกค้ำของ บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ สำมำรถที่จะน ำหลกัทรพัย์ที่ปลอดภำระมำให้ยมืไดท้ัง้
พอรต์กำรลงทุน ทัง้นี้ ลูกคำ้จะไดร้บัรำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมในกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์และในส่วนของลูกค้ ำทีท่ ำกำรขอยมื
หลกัทรพัย์จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรยมืหลกัทรพัย ์โดย บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบำยขัน้ตอนธุรกรรมกำรยมืและ
ใหย้มืหลกัทรพัยด์งันี้ 

1  . บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหย้มืหลกัทรพัยก์บัลกูคำ้เพื่อใหล้กูคำ้ท ำกำรขำยชอรต์ โดยหลกัทรพัยด์งักล่ำว
จะตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่นุญำตใหข้ำยชอรต์ไดซ้ึง่ปจัจบุนัเป็นหลกัทรพัย ์ใน SET100 และ ETF 

2. กำรขำยชอรต์สำมำรถท ำผ่ำนบญัชเีงนิสด (Cash) 
3. ผูย้มืจะเสยีค่ำธรรมเนียมกำรยมืหลกัทรพัยใ์หก้บั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ผูใ้หย้มืจะไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรยมื

หลกัทรพัยจ์ำกบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
4. สทิธปิระโยชน์จำกกำรถอืหลกัทรพัยท์ีน่ ำมำใหย้มืยงัคงเป็นของผูใ้หย้มื 
 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วำมส ำคญัและสนับสนุนใหลู้กคำ้ใชบ้รกิำรยมืหลกัทรพัยแ์ละใหย้มืหลกัทรพัย ์เพื่อ

กำรขำยชอรต์ ซึง่เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกในกำรลงทุน และใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรลงทุนของลูกค้ ำ โดยเฉพำะใน
ยำมทีส่ภำวะกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มคีวำมผนัผวน โดยมัน่ใจว่ำธุรกจิกำรเป็นตวัแทนกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
จะเป็นธุรกจิทีส่ำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์  ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม จำกปรมิำณกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่
จะเพิ่มมำกขึน้ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหลกัทรพัย์ฯ จึงมุ่งมัน่ในกำรพฒันำและก ำหนดแผนงำน รวมถึงพฒันำ
โปรแกรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้มำกยิง่ขึน้โดยก ำหนดแผนงำนส ำหรบัปี 2560 
ดงันี้ 

1. พฒันำระบบ เพื่อเป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกในกำรลงทุนใหแ้ก่ลกูคำ้ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
2. ขยำยฐำนลกูคำ้ทัง้รำยสถำบนัและรำยย่อย ทีม่แีนวโน้มสนใจจะยมืและใหย้มืหลกัทรพัยม์ำกยิง่ขึน้ 

7. ธรุกิจตวัแทนสนันสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นตวัแทนสนบัสนุนกำรขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษิทัจดักำรกองทุนรวมชัน้

น ำจ ำนวน 14 บริษัท โดยมีกองทุนรวมทุกประเภทมำกกว่ำ 200 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถเลือกสรรกองทุนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นกำรลงทุน โดยมผีูแ้นะน ำกำรลงทุนทีม่คีวำมรู ้ประสบกำรณ์ พรอ้มใหค้ ำปรกึษำและใหบ้รกิำร    
ทีด่ ีโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสิง่ส ำคญั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนที่ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นตวัแทนสนับสนุนกำร
ขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนมดีงันี้ 

1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนอเบอรด์นี จ ำกดั 
2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แอสเซท พลสั จ ำกดั 
3. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซไีอเอม็บ ี– พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
4. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงศร ีจ ำกดั 
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5. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
7. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  
8. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม วรรณ จ ำกดั 
9. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ภทัร จ ำกดั 
10. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ำกดั 
11. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน โซลำรสิ จ ำกดั 
12. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
13. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
14. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดั 

8.ธรุกิจตราสารหน้ี 
          บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ เพิม่ธุรกจิซื้อขำยตรำสำรหนี้ขึ้นเพื่อเป็นทำงเลอืกในกำรลงทุนให้กบัลูกค้ำ ซึ่งเป็นกำร

ลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู มคีวำมเสีย่งต ่ำ อกีทัง้ยงัเลอืกระยะเวลำกำรลงทุนได ้กำรซือ้ขำยตรำสำรหนี้สำมำรถท ำไดห้ลำย
ระดบั โดยลูกคำ้สำมำรถตดิต่อ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เพื่อท ำกำรตกลงซือ้ขำยระหว่ำงกนัเอง หรอืกบัผูค้ำ้ตรำสำรหนี้ เพื่อตก
ลงรำคำและปรมิำณตรำสำรหนี้ที่ลูกคำ้ต้องกำรซื้อขำย โดยลูกคำ้สำมำรถเลอืกลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่รีะดบัควำมเสีย่งที่
เหมำะสมกบัตนเอง และสำมำรถเลอืกระยะเวลำกำรลงทุนตำมทีต่นเองตอ้งกำรได ้ 
9. ธรุกิจธนบดีธนกิจ 

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ลง็เหน็ถงึกำรวำงแผนทำงกำรเงนิทีม่ปีระสทิธภิำพ ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ และเป็นกำร
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่มีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน จึงได้จดัตัง้ฝ่ำยธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ขึ้นใน         
ปี 2560 เพื่อเป็นทีป่รกึษำ ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อเพิม่โอกำส และทำงเลอืกกำรลงทุนภำยใตผ้ลติภณัฑ์
ทีห่ลำกหลำย ทีเ่หมำะสมกบัผูล้งทุน ทัง้กลุ่มลูกคำ้บุคคล และกลุ่มลูกคำ้นิตบิุคคล เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย
กำรลงทุนทีไ่ดต้ัง้ไว ้ 

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดค้ดัสรรบุคลำกรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์ในกำรเป็นทีป่รกึษำ และแนะน ำ
ดำ้นกำรลงทุนระดบัมอือำชพี เพื่อใหค้ ำปรกึษำ และเสนอทำงเลอืกกำรลงทุนทีส่ำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของผู้ลงทุน 
ดว้ยรปูแบบกำรจดัสรรกำรลงทุนทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุภำยใตร้ะดบัควำมเสีย่งทีผู่ล้งทุนยอมรบัได ้ 
10. ธรุกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำน กลต.ใหเ้ริม่ประกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนสว่นบุคคล เมื่อวนัที ่
8 มิถุนำยน 2560 บริษัทหลกัทรพัย์ฯ ให้บริกำรด้ำนกำรจดักำรลงทุนแก่ลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่ (High Net Worth) ลูกค้ำ
สถำบนั และลูกค้ำประเภทนิติบุคคล โดยบริหำรเงนิลงทุนขึน้ต ่ำ 10 ล้ำนบำท ขึ้นไป  โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560          
มีสนิทรพัย์ภำยใต้กำรบรหิำรเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 46  ล้ำนบำท และมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 0.01 บริษัทหลกัทรพัย์ฯ 
มุ่งเน้นเสนอนโยบำยพอร์ตลงทุนในรูปแบบใหม่ที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงกำรเงิน และสร้ำง
ผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่ลกูคำ้ไดต้รงตำมทีต่อ้งกำรภำยใตร้ะดบัควำมเสีย่งทีล่กูคำ้ก ำหนดไดเ้อง  

 โดยทมีผูจ้ดักำรกองทุน ผูซ้ึง่มปีระสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญในกำรบรหิำรกองทุน รวมถงึมกีระบวนกำร
จดักำรลงทุนทีช่ดัเจน พรอ้มดว้ยระบบเครื่องมอืกำรลงทุนทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดพ้ฒันำ
ระบบควบคุมควำมเสีย่งเพื่อประเมนิควำมเสีย่งของพอรต์ลงทุนอย่ำงใกลช้ดิ  

ในปี 2560 มบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต. จ ำนวน
ทัง้สิ้น 41 แห่ง มีมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิรวมกันทัง้สิ้น 830,722.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25 (แหล่งที่มำของข้อมูล            
: ส ำนักงำน ก.ล.ต.) ซึ่งโดยภำพรวมธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  ปจัจุบัน บริษัท    
หลกัทรพัยฯ์ มแีผนประชำสมัพนัธฐ์ำนลูกคำ้เดมิทีม่ศีกัยภำพ และเคยลงทุนในกองทุนรวมมำก่อน ใหเ้ปลีย่นมำเป็นลูกคำ้
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กองทุนสว่นบุคคลทีม่คีวำมยดืหยุ่นกว่ำและสำมำรถตอบโจทยล์กูคำ้ไดช้ดัเจนกว่ำ ควบคู่กบักำรหำฐำนลกูคำ้ใหม่ ผ่ำนทำง
ช่องทำงผู้แนะน ำกำรลงทุนหรอืพนัธมติรภำยนอกองค์กร นอกจำกนี้ ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้มกีำร
ประชำสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่อง  ทัง้กำรจดัสมัมนำใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑก์องทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูแ้นะน ำกำรลงทุนทุก
สำขำทัว่ประเทศ  พรอ้มทัง้จดัสมัมนำดำ้นกำรลงทุนใหก้บับุคคลทัว่ไป และองคก์รต่ำงๆ โดยทมีผูจ้ดักำรกองทุนตลอดทัง้ปี    
โดย บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนดส่วนแบ่งกำรตลำดในปีแรกประมำณ 200.00 ล้ำนบำท  และตัง้เป้ำหมำยทีจ่ะมทีรพัยส์นิ
ภำยใตก้ำรบรหิำรกองทุนสว่นบุคคล (Asset Under Mangment) จ ำนวน 1,000.00 ลำ้นบำท ภำยใน 3 ปี     

ในปี 2561 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มแีผนจะขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ เพื่อกำรกระจำยควำมเสีย่ง และ
พรอ้มแสวงหำโอกำสกำรลงทุนให้ลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อรองรบักำรเตบิโตของอุตสำหกรรมกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั
หลกัทรพัยฯ์ มุ่งเน้นสรำ้งผลตอบแทนทีด่กีว่ำเกณฑม์ำตรฐำน ยดึมัน่หลกัจรรยำบรรณและมำตรฐำนวชิำชพี กำรสรำ้งควำม
มัง่คัง่ใหก้บัลกูคำ้ รวมถงึกำรวำงแผนบรหิำรเงนิสภำพคล่อง เมื่อตอ้งกำรใชเ้งนิในอนำคต ทัง้นี้ ลกูคำ้สำมำรถเปลีย่นแปลง
นโยบำย และสดัสว่นกำรลงทุนไดต้ลอดเวลำ ซึง่จะตอบโจทยล์กูคำ้ไดเ้พิม่มำกขึน้ในอนำคต  
โครงสรา้งรายได้ของ บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
 

รำยได้ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธนัวำคม 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธนัวำคม 
2560 2559 2558 2559 2558 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

ลำ้นบำท รอ้ยละ
ของรำยได้

รวม 

รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 224.25 42.91 548.32 50.02 868.50 67.74 548.32 49.53 868.50 68.64 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 61.64 11.80 79.06 7.21 61.14 4.77 79.06 7.14 61.14 4.83 
รำยไดด้อกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย์ 14.27 2.73 34.88 3.18 46.33 3.61 34.88 3.15 46.33 3.66 
ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมอืทำง

กำรเงนิ 
197.50 37.79 111.90 10.21 174.26 13.59 109.64 9.90 174.26 13.79 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนใน 
      บรษิทัร่วม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13.12 

 
1.19 

 
(4.28) 

 
(0.34) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - 116.34 9.08 - - 103.78 8.20 
รำยไดจ้ำกกำรขำยธุรกจิกำรเป็นนำยหน้ำ
ซือ้ขำยหลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วน 

 
- 

 
- 

 
306.00 

 
27.92 

 
- 

 
- 

 
306.00 

 
27.64 

 
- 

 
- 

รำยไดอ้ื่น 24.91 4.77 16.03 1.46 15.47 1.21 16.03 1.45 15.47 1.22 
รำยไดร้วม 522.57 100.00 1,096.19 100.00 1,282.04 100.00 1,107.05 100.00 1,265.20 100.00 

หมายเหตุ 
*  เมือ่วนัที ่15 และ วนัที ่28 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ได้จ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทั คนัทรี ่
กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่  ดงันัน้ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสี่วนไดเ้สยีทีน่ ามาแสดงจงึเป็นเพยีงของปี 2559 และปี 2558 

                             
** โปรดดูรายละเอยีดประกอบเกีย่วกบันโยบายเงนิลงทนุในหวัขอ้สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งรายไดข้อง  บรษิทั
หลกัทรพัยฯ์ ในหวัขอ้การวเิคราะห ์และค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 
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ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
                          ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัยฯ์ ต้องด ำรงอตัรำส่วนเงนิกองทุน
สภำพคล่องสุทธไิวไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 7 ของหนี้สนิทัว่ไป และทรพัยส์นิทีต่้องวำงเป็นประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ สำมำรถด ำรงอตัรำสว่นดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 40.132  
2.3  ภาวะตลาดและการแข่งขนัในธรุกิจหลกัทรพัย ์

ภำพรวมตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2560 ดชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ปิด ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2560 ทีร่ะดบั 1,753.71
จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.60 จำกระดบั 1,542.94 จุด ณ สิน้ปี 2559 โดยวนัท ำกำรวนัแรกของปี 2560 ดชันีเปิดตวัที่
ระดบั 1,548.61 จำกนัน้สำมำรถไต่ระดบัขึน้ไปถงึ 1,763.36 จุด ก่อนจะมกีำรปรบัตวัลดลงมำปิดตลำด ณ สิน้ปีที ่1,753.71 
จุด นบัเป็นกำรปิดตวัของดชันีทีส่งูสดุในรอบกว่ำ 23 ปี (ตัง้แต่ปี 2537 เป็นตน้มำ) 
 

 
 
ปัจจยัท่ีผลต่อการลงทุนในปี 2560 

 ธนำคำรกลำงของสหรฐัอเมรกิำ หรอื FED  ) Federal Reserve Banks) มกีำรปรบัขึน้อตัรำดอกเบีย้ 3 ครัง้ในเดอืน
มนีำคม เดอืนมถุินำยน และเดอืนธนัวำคม ส่งผลใหอ้ตัรำดอกเบีย้ในปจัจุบนัของ FED อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.25  -
1.50 และมแีนวโน้มจะปรบัขึน้อกี 3 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2561 

 สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัดบิค่อนขำ้งผนัผวนตำมกระแสขำ่วต่ำงๆ แต่ยงัสำมำรถกลบัมำปิดทีร่ำคำ 60.25 ดอลล่ำห์
ต่อบำเรล ซึง่สงูสุดในรอบ 3 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 โดยไดป้จัจยัหนุนจำกองคก์รร่วมประเทศผูผ้ลติน ้ำมนัเพื่อกำร
สง่ออก หรอื OPEC) Organization of the Petroleum Exporting Countries) ลดก ำลงักำรผลติน ้ำมนัจนถงึปลำยปี 
2561 

 สถำนกำรณ์กำรเลือกตัง้ในประเทศฝรัง่เศสรอบแรกส่งผลให้ตลำดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัขึน้กว่ำร้อยละ 2.20 โดย
หลงัจำก นำยแอมำนูแอล มำครง ไดร้บัชนะกำรเลอืกตัง้ประธำนำธบิดสีำธำรณรฐัฝรัง่เศส สง่ผลใหป้ระเทศฝรัง่เศส
ยงัคงเป็นสมำชกิ EU ต่อไป ในกำรปรบัตวัของตลำดหุน้ทัว่โลกครัง้นี้ ไม่สง่ผลต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำกนกั 

 ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรอื GDP  ) Gross Domestic Product (3Q17 ประกำศออกมำทีร่ะดบัรอ้ยละ 4.30 
นบัเป็นกำรเตบิโตสงูสดุในรอบ 18 ไตรมำส สง่ผลใหธ้นำคำรแห่งประเทศไทยออกมำปรบัประมำณกำร GDP ทัง้ปี 
ขึน้ทีร่อ้ยละ 3.90 จำกเดมิ 3.80 

 สถำณกำรณ์คดตีดัสนิจ ำน ำขำ้วของอดตีนำยกรฐัมนตร ียิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นแรงปจัจยัสนับสนุนท ำใหใ้ห้ดชันี
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัขึน้สงูทะลุ 1,600.00 จุด ไดอ้ย่ำงง่ำยดำย เนื่องจำกนักลงทุนคลำยควำมกงัวลเกีย่วกบั
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงมำกขึน้ 

 กฎหมำยปฎริปูภำษนิีตบิุคคลของประธำนำธบิด ีโดนลั ทรมัป์ สำมำรถบรรลุขอ้ตกลงต่ำงๆ และเริม่ประกำศใชใ้น
เดอืนมกรำคม 2561 เป็นตน้ไป 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ทย  
รำคำปิดดชันี SET ณ สิน้ปี 
2560 

1,753.71 จุด 

เปลีย่นแปลงจำกปีก่อนหน้ำ เพิม่ขึน้ 210.77 จุด 
(+13.60%YOY) 

ค่ำสงูสุดของดชัน ี 1,763.36 
ค่ำต ่ำสุดของดชัน ี 1,528.78 
มลูค่ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
เฉลีย่ 

4.7 หมืน่ลบ./วนั 

Source :SETSMART 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 17 

 
เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2560 
ครึ่งแรกของปี : ดชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงสปัดำหแ์รก เปิดท ำกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้สู่ระดบั 1,580.00+/- จุด เป็นผลมำ
จำกกำรปรบัตวัขึน้ของดชันีตลำดหุน้ทัว่โลกทีป่รบัตวัขึน้ โดยแกว่งตวัในกรอบแคบๆ  จนถงึวนัที ่20 มกรำคม 2557 ซึง่เป็น
วนัแรกของกำรเข้ำรบัต ำแหน่งประธำนำธิบดีของ โดนัล ทรมัป์ ส่งผลให้ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ฯ ปรบัตัวขึ้น ที่บริเวณ 
1,600.00 จุด จำกควำมคำดหวงันโยบำยต่ำงๆ ทีจ่ะเขำ้มำกระตุน้เศรษฐกจิของสหรฐัฯ หลงัจำกนัน้ ดชันีกลบัมำแกว่งตวัลง
ต ่ำสุดบริเวณ 1,528.78 จุด จำกนัน้ FED ได้ประกำศกำรขึน้ดอกเบี้ยครัง้แรกของปีในเดือนมนีำคม ซึ่งเป็นไปตำมกำร
คำดกำรณ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส่งสญัญำณยังไม่ปรับกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในครัง้ถัดไป ส่งผลให้ดัชนีตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัขึน้ทดสอบแนว 1,589.00 จุด ก่อนจะลงมำทดสอบจุดต ่ำสุดบรเิวณ 1,530.00+/- จุด อกีครัง้ จำกแรง
ขำยทัว่ไปของนกัลงทุน 
 
ครึ่งหลงัของปี : ตัง้แต่เดอืนมถุินำยน ภำพรวมของดชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ แกว่งในกรอบแคบมำกบรเิวณที ่1,559.00  – 
1,590.00 จุด จนถงึปลำยเดอืนสงิหำคม เหตุสถำณกำรณ์คดตีดัสนิจ ำน ำขำ้วและกำรหลบหนีคดขีองอดตีนำยกรฐัมนตร ียิง่
ลกัษณ์ ชนิวตัร ส่งผลใหก้ำรเมอืงถูกปลดลอ็คทนัท ีส่งผลใหน้ักลงทุนคลำยควำมกงัวลเกีย่วกบักำรชุมนุมและสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมอืง ท ำใหด้ชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ผ่ำน 1,600.00 จุดได ้พรอ้มมูลค่ำซือ้ขำยกว่ำ 9.5 หมื่นลำ้นบำท หลงัจำกนัน้ 
หลกัทรพัย์ที่มีขนำดใหญ่เริ่มกลบัมำเคลื่อนไหวได้ดี โดยเฉพำะกลุ่มพลงังำนและควำมคำดหวงัเชิงบวกจำกนโยบำย
โครงกำรระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก หรอื EEC  ) Eastern Economic Corridor) อนัเป็นเหตุใหด้ชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องท ำจุดสงูสุดใหม่ที ่1,729.80 จุด หลงัจำกนัน้ ปรบัตวัลงหลุดระดบั 1,700.00 จุด จำกแรงท ำก ำไรทัว่ไป
ของนกัลงทุน จนถงึ 2 สปัดำหส์ดุทำ้ยในเดอืนธนัวำคม สำมำรถปรบัตวัทะลุจุดสงูสดุที ่1,730.00 จุด จำกเมด็เงนิ LTF ทีท่ ำ
กำรซือ้สทุธทิุกวนัตลอดเดอืนธนัวำคม กว่ำ 3 หมื่นลำ้นบำท สง่ผลใหด้ชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ปิด ณ สิน้ปี ทีร่ะดบั 1,753.71 
สงูสดุในรอบ 23 ปี (ตัง้แต่ปี 2537 เป็นตน้มำ) 
 
มูลค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และตลำด mai ตำมกลุ่มนักลงทุนปี 2560 พบว่ำนักลงทุนสถำบนัยงัมี
บทบำทน ำในกำรผลกัดนัตลำดโดยเป็นผูซ้ือ้สุทธทิัง้สิน้กว่ำ 1.03 แสนลำ้นบำทและบญัชหีลกัทรพัยซ์ือ้สุทธเิลก็น้อยที ่1.67 
หมื่นลำ้นบำท ขณะทีน่ักลงทุนในประเทศกบันักลงทุนต่ำงชำตเิป็นฝำ่ยขำยสุทธ ิ2.5 หมื่นลำ้นบำท และ 9.4 หมื่นลำ้นบำ้น
ตำมล ำดบั 
 
ส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนใหม่ในปี 2560 พบว่ำมบีรษิทัจดทะเบยีนเขำ้ใหม่จ ำนวน 22 บรษิทั ส่วนหนึ่งคำดว่ำมำจำกภำวะ
ตลำดทีป่รบัตวัสงูขึน้ท ำใหบ้รรยำกำรศกำรลงทุนสดใส จงึมบีรษิทัจดทะเบยีนใหม่เขำ้มำเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัยะจำกปีก่อน 
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มูลค่าซ้ือขายตามกลุม่นักลงทุน * หมายเหตไุม่รวมรวม Mai 
 

รายปี 
นักลงทุน
สถาบนั 

บญัชีบริษทั
หลกัทรพัย ์

นักลงทุน
ต่างประเทศ 

นักลงทุน
ภายในประเทศ 

รายเดือน 
ปี 2560 

นักลงทุน
สถาบนั 

นักลงทุน
ต่างประเทศ 

นักลงทุน
ภายในประเทศ 

บญัชีบริษทั
หลกัทรพัย ์

2548  (51,204)        (121)       118,542            (67,217) มกราคม 2,579     6,432       (12,355)       3,344 

2549   (12,757)       1,084          83,446            (71,772) กมุภาพนัธ ์ 6,374         (3,749)         1,464 (4,090) 

2550       3,764      (1,601)         55,018            (57,181) มีนาคม 18,545     3,604 
          

(22,515)  
365 

2551     45,177           924      (162,346)           116,246  เมษายน 7,786     1,806       (13,343)       3,750 

2552     (2,303)       1,388          38,231            (37,316) พฤษภาคม 3,515       5,522           (5,876)      (3,161) 

2553   (15,200)        (449)         81,724            (66,075) มิถนุายน   12,121 (163)    
          

(10,695)  
    (1,263) 

2554   (29,149)       1,307          (5,119)             32,962  กรกฎาคม (4,883)    (6,586)        14,877   (3,407) 

2555   (24,302)       7,256          76,388            (59,342) สิงหาคม 13,604 (4,171)       (15,641)         6,208 

2556   108,163      (1,723)     (193,911)             87,471  กนัยายน 2,879 6,966 (18,717) 8,325 

2557     71,424        3,582        (36,584)           (38,421) ตลุาคม 5,522 (7,296) (377) 2,151 

2558     79,055      (6,418)     (154,346)             81,709  พฤศจิกายน 5291 (19,162) 14,636 (765) 

 2559 (8,656) 25,372 77,927 (94,642) ธนัวาคม 30,295 (8,956) (26,626) 5,288 

2560 103,632 16,747 (25,755) (94,624)      

 
 

ตารางสถิติตวัเลขท่ีส าคญั 

 2560 2559 2558 2557 2556 

GDP Growth  3.9% (F) 3.2%  2.8%  0.8% 2.7%  

Market Capitalization (Btm) 17,587,433 15,079,272 12,282,755 13,856,283 11,496,765 

Market Turnover (Btm) 10,679,263 11,119,824 9,997,372 10,193,179 11,777,210 

จ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีน 538 522 517 502 489 

บรษิทัทีเ่ขำ้จดทะเบยีนใหม ่ 22 11 23 17 13 

กำรซือ้ขำยเฉลีย่ต่อวนั (SET) 47,755 50,245 41,141 41,604 48,070 

ดชันีตลำดปิด (High) 1753 1,558 1,616 1,600 1,643 

ดชันีตลำดปิด (Low) 1535 1,220 1,262 1,224 1,275 

P/E  )เท่ำ(  19.06 18.55 22.57 17.81 14.60 

อตัรำผลตอบแทนเงนิปนัผล 2.70 3.04 3.36 2.94 3.24 
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แนวโน้มธรุกิจหลกัทรพัยปี์ 2561 
ปจัจุบนั อุตสหกรรมธุรกจิหลกัทรพัยพ์บว่ำมกีำรโยกยำ้ยของผูแ้นะน ำกำรลงทุน รวมถงึกำรแขง่ขนัค่ำคอมมชิชัน่ของบรษิทั
หลกัทรพัย์รุนแรงมำกยิง่ขึน้ ปจัจยัดงักล่ำวส่งผลรุนแรงต่อกำรแข่งขนัในปจัจุบนั โดยพบว่ำล่ำสุดประเทศไทยมจี ำนวน
บรษิทัหลกัทรพัยก์ว่ำ 37 แห่ง ซึง่ส่วนแบ่งกระจุกตวัอยู่ทีร่้อยละ 4, 3, 2 และ 1 จะมเีพยีง 2-3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทีม่สี่วน
แบ่งกว่ำรอ้ยละ 6-7  
 
อุตสำหกรรมธุรกจิหลกัทรพัยใ์นปี 2561 มแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่องตำมกระแสธุรกรรมกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ อย่ำงไรกด็ ี
กำรแข่งขนัทีค่่อนขำ้งรุนแรงท ำใหป้จัจุบนับรษิทัหลกัทรพัยห์ลำยบรษิทัพยำยำมลดกำรพึง่พำรำยไดจ้ำกค่ำคอมมชิชัน่และ
หนัไปรำยได้จำกทำงอื่น อำทิ รำยได้จำกธุรกิจวำณิชธนกิจ   Robot Trade, Private Fund ฯลฯ รวมถึงภำยในปี 2561 
ประเทศไทยจะต้องเขำ้รบักำรประเมนิภำพรวม “ภำคกำรเงนิ” หรอื Financial Sector Assesment Program (FSAP) จำก
ธนำคำรโลกและกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) ซึง่จะเป็นกำรประเมนิทัง้ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และส ำนักงำน  ก.ล.ต. โดยจะประเมนิทัง้มำตรกำร
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูล และกำรด ำเนินกำรเพื่อบงัคบัใชห้ลกัเกณฑด์งักล่ำวว่ำมปีระสทิธภิำพมำกแค่ไหน ซึง่ในกรณีของ
ประเทศไทย ถำ้หำกสำมำรถผ่ำนกำรประเมนิได ้จะมผีลช่วยดงึดดู และสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่นกัลงทุนไดอ้ย่ำงมำก 
 
2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

แหล่งทีม่ำของเงนิทุนในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มำจำกเงนิทุนของบรษิทัฯและกำรเสนอขำยตรำ
สำรหนี้-หุน้กู ้เป็นจ ำนวน 1,079.80 ลำ้นบำท เมื่อไตรมำส 4 ปี 2560  

 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 
การจดัหาเงินทุนหรอืการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผูบ้ริหารหรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560  บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อย เป็นจ ำนวนเงนิ 5 ลำ้นบำท 
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3. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยก ำหนดระบบบรหิำรควำมเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัแนวทำง

และหลกัปฏบิตัสิำกล เพื่อใหธุ้รกจิเตบิโตและสรำ้งผลตอบแทนอย่ำงมัน่คงในระยะยำว โดยมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งในแต่ละ
ส่วนของธุรกจิรวมถึงธุรกจิที่บริษัทฯ ได้ลงทุนด้วย บรษิัทฯ ได้เน้นกำรสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมองคก์รผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ระดบัควำมเสีย่งสงูสุดทีย่อมรบัได ้ (Risk Appetite) และ
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งในระดบัคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และฝำ่ยบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ นัน้ ถูกก ำกบัดูแลโดยคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ใหม้รีะดบัควำมเสีย่งของ
บรษิัทฯ ที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งและมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งก ำหนดระบบบรหิำรควำมเสีย่งทีด่ี รวมถึงระดบัควำมเสีย่งสูงสุดทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) โดยฝ่ำย
บรหิำรควำมเสีย่งไดม้กีำรวเิครำะห ์ระบุ ประเมนิ ตดิตำม และรำยงำนควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ
คณะกรรมกำรบรษิทั อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.1  การบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงเพื่อประกอบธุรกิจที่มีรำยได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding 
Company) ดงันัน้ ควำมเสีย่งที่อำจจะเกดิขึน้ อำจจะมผีลกระทบจำกกำรประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่ง
สำมำรถวเิครำะหป์ระเดน็ควำมเสีย่ง วธิกีำรป้องกนัและลดควำมเสีย่ง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัท่ีประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 

บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในบรษิทัย่อย 2 บรษิทั คอืบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จ ำกดั และบรษิทั
ร่วม 3 บรษิทั คอื บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ผำแดงอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) โดย บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม และรบัรูก้ ำไรจำกบรษิทั
ย่อยตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ                
จงึมผีลกระทบโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ  

นอกจำกนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัฯ ในกำรเลอืกบริษทัทีจ่ะ
ลงทุนในอนำคต โดยจะเลอืกลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภำพ สำมำรถใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม และมคีวำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
พรอ้มทัง้มโีอกำสเตบิโตในอนำคต 

2. ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจในสายงานการลงทุน 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมเสี่ยงอนัเนื่องมำจำกสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว และอำจจะมี
ผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์สง่ผลใหไ้ม่ไดร้บัผลตอบแทนของเงนิลงทุนตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้จงึไดจ้ดัตัง้ 

คณะกรรมกำรกำรลงทุน ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง นโยบำย หลกัเกณฑ์ และออกแบบแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ในปจัจุบนั และมคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งพจิำรณำทบทวนนโยบำย และมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้

3. การบริหารความเส่ียง และปัจจยัความเส่ียง 
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สอดคลอ้งกบัสภำวะกำรลงทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหผ้ลตอบแทนสงูสุดโดยมรีะดบัควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมในกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และเป็นไปตำมกรอบนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

3. ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจหลกัทรพัย ์

ธุรกจิหลกัทรพัยเ์ป็นธุรกจิทีม่รีำยไดห้ลกัมำจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์ซึง่ขึน้อยู่กบัปรมิำณซื้อ
ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมของลกูคำ้ โดยหลงัจำกทีม่กีำรเปิดเสรอีตัรำค่ำนำยหน้ำแบบเตม็รปูแบบตัง้แต่ปี 2555 เป็น
ต้นมำ พบว่ำกำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ต้องเผชญิกบักำรแขง่ขนั
ในด้ำนต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำรแข่งขนัในด้ำนอตัรำค่ำธรรมเนียมซื้อขำยหลกัทรพัย ์เช่น กำรขยำยสำขำของคู่แข่ง กำร
เกดิขึน้ของคู่แขง่รำยใหม่ และกำรแขง่ขนักำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ บรษิทัฯ จงึต้องด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ พรอ้มทัง้กำร
เน้นกำรพฒันำทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ขยำยฐำนลกูคำ้ทีม่ศีกัยภำพ ลดกำรพึง่พำรำยไดจ้ำกธุรกจิซือ้ขำยหลกัทรพัย์
รำยย่อยลง พรอ้มขยำยฐำนลูกคำ้ทีม่ศีกัยภำพ และมุ่งเน้นธุรกจิทีม่กี ำไรจำกหลำกหลำยดำ้นมำกขึน้  เช่น ธุรกจิสถำบนัทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ ธุรกจิซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์พื่อบญัชบีรษิทั ธุรกจิดำ้นตรำสำรหนี้ ธุรกจิใหบ้รกิำรซือ้ขำยหุน้รำยตวั
โดยใชต้ลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Block Trade) ตลอดจนธุรกจิกองทุนสว่นบุคคล ซึง่ขณะนี้บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต ใหเ้ริม่ประกอบกำรไดต้ัง้แต่ในปี 2560 นี้ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อปรบักลยุทธใ์หส้ำมำรถต่อสูก้บัสภำวะ
กำรแขง่ขนัในสภำวกำรณ์ปจัจุบนัและอนำคต 

บรษิทัฯ มนีโยบำยสง่เสรมิดำ้นบุคลำกรและพฒันำระบบงำนเพื่อลดควำมเสีย่งในธุรกจิหลกัทรพัยด์งันี้ 

 มุ่งเน้นบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจะเน้นคัดเลือกรับบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจ
หลกัทรพัยห์รอืธุรกจิใกลเ้คยีง 

 แผนกำรขยำยฐำนลกูคำ้และกระตุน้ปรมิำณกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์รวมถงึพฒันำทกัษะ และควำมสำมำรถ
ของเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด โดยกำรจัดสัมมนำและกำรฝึกอบรมตลอดทัง้ปี โดยเฉพำะกรณีที่ตลำด      
หลกัทรพัย์ฯ มีผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ บริษัทหลกัทรพัย์ฯ จะมีกำรจดัอบรมข้อมูลให้กบัเจ้ำหน้ำที่
กำรตลำดมกีำรสื่อสำรระหว่ำงผูบ้รหิำร และเจำ้หน้ำทีก่ำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแจง้ควำมเปลีย่นแปลง
และนวตักรรมใหม่ๆ ในอุตสำหกรรม และเพิม่คุณภำพของงำนวเิครำะหใ์หต้อบสนองควำมตอ้งกำรของนัก
ลงทุนและลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

 พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และรวดเรว็  

4. ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระเงินของลูกค้า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ มลีูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย์ที่ระงบักำรรบัรู้ 397.25 ล้ำนบำท 
โดยไม่เปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่หน้ีทีม่ปีญัหำจ ำนวนดงักล่ำวน้ีไดม้กีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูหลงัจำก
หกัมลูค่ำหลกัประกนัไวค้รบถว้นแลว้ 

ปจัจุบนั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบำยลดควำมเสีย่งอนัเกดิจำกกำรผดินดัช ำระรำคำค่ำซือ้หลกัทรพัย ์หรอืผดิ
นดัช ำระกำรวำงหลกัประกนัของลกูคำ้ เพื่อใหไ้ดล้กูคำ้ทีม่คีุณภำพ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบำยในกำรคดัเลอืกนักลงทุนที่
เปิดบญัช ีและก ำหนดวงเงนิซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ใหเ้หมำะสมตำมฐำนะกำรเงนิ ควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และประสบกำรณ์กำรลงทุนของลูกคำ้ อกีทัง้ยงัมกีำรทบทวนสถำนะของลูกคำ้ และ
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ควบคุมกำรใช้วงเงนิอย่ำงใกล้ชดิ รวมทัง้ควบคุมดูแลสดัส่วนของมูลค่ำหลกัประกนัให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำง
เคร่งครดั 

ในกรณีทีลู่กคำ้ผดินัดช ำระเงนิ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะด ำเนินกำรหำ้มซือ้หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ จนกว่ำจะมกีำร
ช ำระรำคำค่ำซือ้หลกัทรพัยค์รบถ้วน โดยมหีน่วยงำนดำ้นช ำระรำคำและหน่วยงำนดำ้นกำรตลำดร่วมกนัรบัผดิชอบในกำร
ติดตำมลูกค้ำ ซึ่งหำกกำรช ำระรำคำไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรอืกำรติดตำมไม่ได้ผลเจ้ำหน้ำที่
จะแจง้ใหส้ ำนกักฎหมำยของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกฎหมำยต่อไป 

5. ความเส่ียงจากการโยกย้ายบญัชีของลูกค้าไปยงับริษทัอ่ืน 

ลกูคำ้ของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นกลุ่มลกูคำ้ทัว่ไป บุคคลธรรมดำ นิตบิุคคล สถำบนัในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวนบญัชีลูกค้ำทัง้สิ้น 47,405 บญัชี โดยเป็นจ ำนวนบญัชีที่ลูกค้ำท ำกำรซื้อขำย 
(Active) จ ำนวน 9,192 บญัช ีมสีดัส่วนรำยไดจ้ำกค่ำนำยหน้ำประมำณรอ้ยละ 42.91 โดยบรษิทัฯ ยงัตระหนักถงึนโยบำย
กำรส่งเสรมิด้ำนบุคลำกรและพฒันำระบบงำนในหวัขอ้ที่ 3 “ควำมเสีย่งจำกกำรแข่งขนัในธุรกจิหลกัทรพัย์” เพื่อลดควำม
เสีย่งจำกกำรโยกยำ้ยบญัชลีกูคำ้  

6.  รายใหญ่หรอืน้อยราย 

ในปี 2559 และปี 2560 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีดัส่วนมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ 10 
อนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 25.56 และ 45.58 ของมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยร์วมของบรษิทัฯ หำกบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ต้อง
สญูเสยีลกูคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวไปจะกระทบรำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุ่มลกูคำ้รำยใหญ่ อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่งในกำรพึ่งพงิมูลค่ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์จำกลูกค้ำรำยใหญ่ บรษิัทฯ  จงึปรบั
โครงสร้ำงธุรกิจ โดยมุ่งเน้นรำยได้จำกธุรกิจวำณิชธนกิจ ธุรกิจสถำบันทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ธุรกิจซื้อขำย
หลกัทรพัย์เพื่อบญัชบีรษิัท ธุรกจิด้ำนตรำสำรหนี้ ธุรกจิให้บรกิำรซื้อขำยหุ้นรำยตวัโดยใช้ตลำดสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ตลอดจนธุรกจิกองทุนสว่นบุคคล เพื่อใหส้ำมำรถต่อสูก้บัสภำวะกำรแขง่ขนัในสถำนะกำรณ์ปจัจุบนัและอนำคต 

7. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ในกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลำกรที่มีควำมรู้ รวมถึงประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญเป็นแรงขบั
เคลื่อนทีส่ ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ ในสภำวะกำรแขง่ขนัสงู ในปจัจุบนักำรแย่งตวับุคลำกรทวคีวำมรุนแรงขึน้ ดงันัน้
หำกบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญถูกแย่งตัวไป อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้บำงส่วน  บริษัทหลกัทรพัย์ฯ 
ตระหนกัถงึควำมส ำคญั จงึไดม้กีำรอบรมพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และมกีำรก ำหนดนโยบำย
ค่ำตอบแทนทีช่ดัเจนและเหมำะสมโดยใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะตลำดและกำรแข่งขนั รวมถงึเป็นไปตำมประกำศของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

8. ความเส่ียงด้านการลงทุนในหลกัทรพัย ์

เป็นควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ อำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ำมทีค่ำดกำรณ์ไวจ้งึจดัตัง้ใหม้ี
คณะกรรมกำรกำรลงทุน ท ำหน้ำทีก่ ำหนดแนวทำง สดัส่วนกำรลงทุน หลกัเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบักำรลงทุนใน
ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพนัธท์ีช่ดัเจน โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ปีจัจยัพืน้ฐำนด ีมคีวำมเสีย่งต ่ำ ปรบัเปลีย่น
กลยุทธ์ในกำรลงทุนให้สอดคล้องกบัภำวกำรณ์ในกำรลงทุนของตลำดหลกัทรพัย์ฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ  และมคีณะกรรมกำร
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บรหิำรควำมเสีย่งก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหฝ้่ำยบรหิำรควำมเสีย่งประเมนิและควบคุมควำมเสยีหำยที่
อำจจะเกดิจำกควำมเสีย่งด้ำนตลำด โดยมกีำรก ำหนดเพดำนควำมเสีย่ง ไดแ้ก่ มูลค่ำกำรลงทุนสงูสุดทีย่อมรบัได ้(Open 
Position Limit) กำรก ำหนดระดบัผลขำดทุนทีย่อมรบัได ้(Stop Loss Limit) ค่ำควำมอ่อนไหวของมูลค่ำเงนิลงทุนต่อรำคำ
ตลำดทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Sensitivity Limit) และค่ำควำมเสยีหำยสงูสดุทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้(Value-at-Risk) 

9. ความเส่ียงจากการท าธรุกรรมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

ในกำรประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจส่วนกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ บริษัท
หลกัทรพัยฯ์ มคีวำมเสีย่งในกรณีทีไ่ม่สำมำรถจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดห้มดตำมทีร่บัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยไว ้ซึง่อำจเกดิ
จำกนักลงทุนขำดควำมมัน่ใจต่อภำวะกำรลงทุน ควำมผนัผวนของตลำดเงินและตลำดหลักทรพัย์ฯ หรือเกิดจำกกำร
รบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยใ์นจ ำนวนและรำคำทีไ่ม่เหมำะสม ท ำใหต้อ้งรบัหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืเขำ้บญัช ีและตอ้งรบั
ผลขำดทุน ดงันัน้ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว สิง่ทีค่ ำนึงถงึเป็นอย่ำงแรกคอื บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะท ำกำรวเิครำะหข์อ้มูล
เบื้องต้นของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และควำมสนใจของผู้ลงทุนต่อหลักทรัพย์อย่ำงระมัดระวัง ทัง้นี้  ได้มีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting Committee) เพื่อท ำหน้ำทีพ่จิำรณำและอนุมตักิำรท ำธุรกรรมกำร
จดัจ ำหน่ำยและกำรรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

10. ความเส่ียงจากการให้เงินกู้ยืมเพื่อซ้ือหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตั ิในกำรควบคุมควำมเสีย่งจำกกำรใหกู้ย้มืเงนิเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์โดย
จะพจิำรณำวงเงนิใหม้คีวำมเหมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลกูคำ้ รวมทัง้มกีำรทบทวน
วงเงนิอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรบัวงเงนิใหเ้หมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงนิ  

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำวงเงนิซึง่จดัประชุมอย่ำงน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัใินกำรวำงหลกัประกนั กำรเรยีกหลกัประกนั กำรบงัคบัหลกัประกนั โดยจะควบคุมใหเ้ป็นไปตำม
เกณฑท์ีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครดัเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ทัง้กบัลกูคำ้และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มยีอดลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื เพื่อซือ้หลกัทรพัยม์มีลูค่ำเท่ำกบั 362.79 ลำ้นบำท ลดลง
รอ้ยละ 263.68 จำกปีก่อน ซึง่เกดิจำกปรมิำณลกูคำ้ทีล่ดลง 

11.  ความเส่ียงจากธรุกิจตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ในกำรประกอบธุรกจิตวัแทนซื้อขำยล่วงหน้ำ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มคีวำมเสีย่งจำกกำรที่เงนิหลกัประกนัของ
ลูกคำ้ทีว่ำงไวอ้ำจไม่เพยีงพอทีจ่ะช ำระหนี้กบัส ำนักหกับญัช ีอนัเนื่องมำจำกลูกคำ้ขำดทุนจำกกำรลงทุนในสญัญำซื้อขำย  
ล่วงหน้ำ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งที่จะเกดิขึ้น จงึมมีำตรกำรควบคุมควำมเสีย่งโดยจะคดัเลอืกลูกค้ำที่มคีวำมรู้        
มปีระสบกำรณ์กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด และพจิำรณำควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นกำรลงทุน
ของลูกค้ำ รวมถึงให้วงเงินที่เหมำะสมกบัฐำนะ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกค้ำ และก ำหนด ให้ลูกค้ำต้องวำง
หลกัประกนัเป็นเงนิสดก่อนกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จดัให้มกีำรทบทวนขอ้มูลและ
วงเงนิอย่ำงสม ่ำเสมอ และคอยตดิตำมผลกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของลกูคำ้อย่ำงใกลช้ดิ รวมถงึกำรควบคุมควำม
เพยีงพอของหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดโดยเคร่งครดั  เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรขำดทุนจ ำนวนมำกใน
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บญัชลีูกค้ำ หำกลูกค้ำไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ลูกค้ำจะถูกบงัคบัปิดฐำนะสญัญำ (Force 
Close) ในตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  

12. ความเส่ียงจากธรุกิจให้บริการซ้ือขายหุ้นรายตวัโดยใช้ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Block Trade) 

ปจัจุบนัลูกคำ้จ ำนวนมำกสนใจกำรซือ้ขำยหุน้รำยตวัโดยใชต้ลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เนื่องจำกกำรวำงเงนิ
หลกัประกนัที่น้อยกว่ำกำรซื้อหุ้นในตลำดหลกัทรพัย์ อกีทัง้ค่ำคอมมชิชัน่ถูกกว่ำกำรซื้อขำยหุ้นจรงิด้วย อย่ำงไรกต็ำ ม
บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมบญัชขีองลกูคำ้อย่ำงใกลช้ดิถำ้มกีำรซือ้ขำยหุน้รำยตวัโดยใชต้ลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีเ่ป็นสญัญำ
ขนำดใหญ่ (Block Trade) เพื่อมใิห้มกีำรขำดทุนจ ำนวนมำกในบญัชลีูกค้ำซึ่งส่งผลใหลู้กค้ำมเีงนิหลกัประกนัไม่เพยีงพอ
จนถึงเป็นหนี้กบับรษิทัฯเอง อกีทัง้บรษิัทฯ ได้ติดตำมและควบคุมควำมเสีย่งบญัชขีองบรษิทัฯที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหุ้นและ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรและป้องกนัควำมเสีย่งจำกธุรกจิใหบ้รกิำรซือ้ขำยหุน้รำยตวัโดยใชต้ลำดสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหน้ำอกีดว้ย 

13. ความเส่ียงจากธรุกิจให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 

หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์ห้เริม่
ประกอบกำรได้ตัง้แต่ในปีนี้ ทำงผู้จดักำรกองทุนได้เร่งด ำเนินกำรติดต่อลูกค้ำทัง้เก่ำและใหม่ เพื่อแนะน ำบรกิำรใหม่โดย
ปจัจุบนัมลีกูคำ้จ ำนวนหน่ึงสนใจและเปิดบญัชเีป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ อย่ำงไรกต็ำมกำรบรหิำรกองทุนสว่นบุคคลจะเป็นไปตำม
มำตรฐำนของกำรบรหิำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลโดยนโยบำย มำตรกำรและกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้ผ่ำนกำร
เหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึส ำนกังำน ก.ล.ต ไดข้อเขำ้มำสมัภำษณ์และ
ตรวจสอบในกำรจดัตัง้ธุรกจิใหบ้รกิำรบรหิำรกองทุนสว่นบุคคลก่อนอนุญำตใหบ้รษิทัฯประกอบธุรกจิได้ 

14. ความเส่ียงจากผลกระทบท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 

บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์วกิฤตต่ำงๆ เช่น เหตุอุบตัิภยั
ธรรมชำต ิเหตุจลำจล  เป็นต้น อกีทัง้ไดม้กีำรวำงแผนกำรป้องกนัภยัตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและทบทวนแผนส ำรอง
ฉุกเฉินทุกปี และได้จดัให้มกีำรท ำประกนัภยัซึ่งคุ้มครองควำมเสยีหำยอนัเกิดจำกภัยต่ำงๆ รวมทัง้ภยัธรรมชำติ อย่ำง
ต่อเน่ืองมำโดยตลอด โดยปจัจุบนัมวีงเงนิคุม้ครองรวมกนักว่ำ 159.00 ลำ้นบำท 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั ของบริษทั ฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยถ์ำวรทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิจ ำนวน 101.28 
ลำ้นบำท และจ ำนวน 125.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ดงันี้ 

สินทรพัยถ์าวรของบริษทัฯ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสนิทรพัย์ถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิที่บรษิัทเป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธิ ์และไม่มภีำระผกูพนัใดๆ ดงัน้ี 

หน่วย: บำท 
ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

 2560 2559 

สว่นปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ส ำนกังำน-สทุธ ิ 13,935,504  17,718,278 

รวม 13,935,504 17,718,278 
 

สินทรพัยถ์าวรของบริษทัย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บรษิัทย่อยมสีนิทรพัยถ์ำวรทีเ่ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์และไม่มภีำระผูกพนัใด  ๆ
ดงันี้ 

หน่วย: บำท 
ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชี ภาระ 

ผกูพนั  2560 2559 
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยู่เลขที ่154/14  - 16 ถนนพงังำ    
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ 
83000 

ตัง้อยู่เลขที ่500/1-3 ถนนประสำนไมตร ี 
ต ำบลสบตุ๋ย อ ำเภอเมอืง จงัหวดัล ำปำง 
52100 

ตัง้อยู่เลขที ่228/28 - 30 ถนนบรมไตร
โลกนำถ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
พษิณุโลก 65000 

 
 

เป็นเจำ้ของ 
 
เป็นเจำ้ของ 

 
 
เป็นเจำ้ของ 

 
 

 
 

11,340,127 
 

9,517,672 
 
 

11,469,058 

 
 

11,460,139 
 

9,552,025 
 
 

11,658,643 
 
 

 
 

- ไม่ม ี- 
 

- ไม่ม ี- 
 

 
- ไม่ม ี- 

อำคำร 
ตัง้อยู่เลขที ่50/147 - 155 อำคำรฮลิดไ์ซด์
พลำซ่ำแอนดค์อนโดเทล ชัน้ 4             

 
เป็นเจำ้ของ 

 
2 

 
2 

 
- ไม่ม ี- 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
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ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชี ภาระ 
ผกูพนั  2560 2559 

ถนนหว้ยแกว้ ต ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 
สว่นปรบัปรุงอำคำร เครื่องตกแต่ง และ
อุปกรณ์ ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ 54,034,042 75,027,470 - ไม่ม ี- 

ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 9 10   - ไม่ม ี- 

สว่นปรบัปรุงระหว่ำงก่อสรำ้ง - 980,000 10 - ไม่ม ี- 
 

4.2   ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยมีสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนสุทธิ จ ำนวน 106.60 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
104.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบรษิทัย่อยเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์และไม่มภีำระผกูพนัใด ๆ  ดงัน้ี 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ของบริษทัย่อย 

หน่วย: บำท 

ประเภท 
มูลค่าตามบญัชี  

2560 2559 

ค่ำธรรมเนียมกำรใชร้ะบบธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 4 4 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 84,000,608 81,850,769 

ใบอนุญำตหลกัทรพัย ์ 2,657,500 2,657,500 

ค่ำสมำชกิธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 15,945,000 15,945,000 

โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่ำงตดิตัง้ 3,999,973 4,026,196 

นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 
บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมที่ประกอบธุรกจิ ซึ่งมศีกัยภำพที่สำมำรถเกื้อหนุนและเอื้อ
ประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึธุรกจิอื่นๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม และมคีวำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้พรอ้ม
ทัง้ทีม่โีอกำสในกำรเตบิโต โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำถงึโอกำสทำงธุรกจิ ค ำนึงถงึควำมเหมำะสมและประโยชน์ของบรษิทัฯ 
และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคญั โดยบรษิัทฯ จะควบคุมดูแลบรษิัทย่อยด้วยกำรส่งกรรมกำรหรอืพนักงำนระดบัสูงเขำ้ไปเป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ  ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น และบริษัทฯ ควรมีสิทธิคัดค้ำน (Veto Right) ในเรื่องที่ส ำคัญๆ ที่จะ
ด ำเนินกำรโดยบรษิทัย่อยนัน้ๆ โดยกำรลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของ
บริษัทก่อน และในกรณีที่เป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบอกีดว้ย 
 
นโยบายการระงบัรบัรูร้ายได้  
บรษิทัย่อย มนีโยบำยรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แต่มี
ควำมไม่แน่นอนในกำรเรยีกเกบ็เงนิตน้และดอกเบีย้ ซึง่บรษิทัย่อย จะหยุดรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ดงักล่ำวตำมเกณฑค์งคำ้ง 
กรณีดงัต่อไปนี้ ถอืว่ำมคีวำมไม่แน่นอนในกำรเรยีกเกบ็เงนิตน้และดอกเบีย้ 
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1. ลกูหนี้ทัว่ไปทีม่หีลกัประกนัต ่ำกว่ำมลูหนี้ 
2. ลกูหนี้ผ่อนช ำระรำยทีม่งีวดกำรช ำระเงนิไม่เกนิทุกสำมเดอืน ซึง่คำ้งช ำระเงนิตน้และดอกเบีย้ตัง้แต่สำมเดอืนขึน้ไป 
3. ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มงีวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดอืน เว้นแต่มหีลกัฐำนที่ชดัเจน และมคีวำมเป็นไปได้

ค่อนขำ้งแน่ทีบ่รษิทัย่อยจะไดร้บัช ำระหนี้ทัง้หมด 
4. ลกูหน้ีสถำบนักำรเงนิทีม่ปีญัหำ 
5. ลกูหนี้อื่นทีค่ำ้งช ำระดอกเบีย้ตัง้แต่สำมเดอืนขึน้ไป 

นโยบายการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  
บรษิทัย่อยถอืปฏบิตัใินกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูโดยกำรประเมนิฐำนะลูกหนี้แต่ละรำยและลกูหนี้โดยรวม ประกอบกบั
กำรพจิำรณำตำมกฎเกณฑป์ระกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่กธ. 33/2543  
และกธ. 5/2544  ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2543 และวันที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2544 ตำมล ำดับ ซึ่งกำรประเมินน้ีรวมถึงกำร
พจิำรณำควำมเสีย่งและมลูค่ำของหลกัทรพัยท์ีใ่ชค้ ้ำประกนั บรษิทัย่อยตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนี้เมื่อหนี้นัน้
มหีลกัประกนัไม่เพยีงพอและ/หรอืมโีอกำสทีล่กูหนี้จะช ำระเงนิตน้และดอกเบีย้คนืไม่ครบจ ำนวน  
บริษัทย่อยถือพื้นฐำนกำรจดัชัน้หนี้และกำรตัง้ส ำรองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
1. มลูหนี้จดัชัน้สญู หมำยถงึ 

1. มลูหนี้ของลกูหนี้ทีไ่ดต้ดิตำมทวงถำมจนถงึทีส่ดุแลว้ แต่ไม่ไดร้บักำรช ำระหนี้ และไดด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำย
หนี้สญูจำกบญัชลีกูหนี้ตำมกฎหมำยภำษอีำกรแลว้ 

2. มลูหนี้สว่นทีบ่รษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำปลดหนี้ให้ 
2. มลูหนี้จดัชัน้สงสยั หมำยถงึมลูหนี้เฉพำะสว่นทีส่งูเกนิกว่ำมลูค่ำหลกัประกนัของลกูหนี้ ซึง่เขำ้ลกัษณะดงันี้ 

1. ลกูหน้ีทัว่ไป ลกูหน้ีสถำบนักำรเงนิทีม่ปีญัหำ และลกูหนี้อื่นทีม่มีลูค่ำหลกัประกนัต ่ำกว่ำมลูหนี้ 
2. ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยทีม่งีวดกำรช ำระเงนิไม่เกนิทุกสำมเดอืน ซึง่คำ้งช ำระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ตัง้แต่สำม

เดอืนขึน้ไป 
2. ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มงีวดกำรช ำระเงนิเกนิกว่ำทุกสำมเดอืน เว้นแต่มหีลกัฐำนที่ชดัเจนและมคีวำม

เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีบ่รษิทัย่อย จะไดร้บัช ำระหนี้ทัง้หมด 
3. มูลหนี้จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถงึมลูหนี้ส่วนทีไ่ม่สงูเกนิกว่ำมลูค่ำหลกัประกนัของลูกหนี้ ทีเ่ขำ้ลกัษณะ

ตำมขอ้ 2 
ทัง้นี้บรษิทัย่อยตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้จดัชัน้สญูออกจำกบญัชทีนัททีีพ่บรำยกำร และตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในอตัรำไม่
ต ่ำกว่ำรอ้ยละหนึ่งรอ้ยของมลูหนี้จดัชัน้สงสยัทัง้จ ำนวน   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อย มีค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ ำนวน 375.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
364.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

นโยบายการตัง้ค่าเผือ่การปรบัมูลค่าและการด้อยค่าของเงินลงทุน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ัง้ค่ำเผื่อกำรปรบัมลูค่ำและกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

เงนิลงทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดซึง่ถอืไวเ้พื่อคำ้ แสดงในมูลค่ำยุตธิรรมบรษิทัและบรษิทัย่อย
บนัทกึกำรเปลีย่นแปลงจำกกำรวดัมูลค่ำของเงนิลงทุนเป็นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่บริษัทและบริษัทย่อยตัง้ใจและสำมำรถถือจนกว่ำครบก ำหนด แสดงในรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำยหกัดว้ยขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนทีซ่ือ้มำกบัมลูค่ำไถ่ถอนของตรำสำร
หนี้จะถูกตดัจ่ำยโดยวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตลอดอำยุของตรำสำรหนี้ทีเ่หลอื 

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด นอกเหนือจำกทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้
หรอืตัง้ใจถอืไวจ้นครบก ำหนด จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื่อขำยและแสดงในมูลค่ำยุตธิรรม กำรเปลีย่นแปลงจำก
กำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนดงักล่ำว แสดงเป็นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของในส่วนของเจำ้ของ ยกเวน้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนจะรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิ
ลงทุนจะต้องรบัรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เคยบนัทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในส่วนของเจ้ำของ
โดยตรงเข้ำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น ส ำหรบักรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มดีอกเบี้ย 
จะตอ้งบนัทกึดอกเบีย้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึง่ไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดแสดงในรำคำทุนสุทธจิำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้ม)ี 

มลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสุด ณ สิน้วนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของปี ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนปิดค ำนวณจำกมูลค่ำ
สนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน มูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรหนี้ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนเสนอซือ้ล่ำสุดของ
สมำคมตรำสำรหนี้ไทย 

กำรค ำนวณตน้ทุนส ำหรบัเงนิลงทุนในหลกัทรพัยใ์ชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก และส ำหรบัเงนิลงทุนในสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำใชว้ธิเีขำ้ก่อนออกก่อน 

การด้อยค่า 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถ้ำม)ี ของเงนิลงทุนบนัทกึในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
เมื่อรำคำตำมบญัชสีงูกว่ำรำคำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบ
ต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ที่มจี ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงมนียัส ำคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ  
 ช่ือบริษทั : บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน( 
 สถำนทีต่ัง้ : 132 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหำนคร 10330 
 ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) 
 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000187 
 โทรศพัท ์ : 0-2256-7999 
 โทรสำร : 0-2256-7888 
 Homepage : www.cgholdings.co.th 
 ทุนจดทะเบยีน : 6,075,927,916 บำท 
 ทุนช ำระแลว้ : 4,336,768,278 บำท 
 แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั  4,336,768,278 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ  ถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  

 ช่ือบริษทั : บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน( 
 สถำนทีต่ัง้ : 132 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์1 ชัน้ 3 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20  

ถนนวทิยุ แขวงแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
 ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 
 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537000572 
 โทรศพัท ์ : 0-2205-7000 
 โทรสำร : 0-2205-7171 
 Homepage : www.cgsec.co.th 
 ทุนจดทะเบยีน : 2,589,743,484 บำท 
 ทุนช ำระแลว้ : 2,589,743,484 บำท   
 แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั 2,589,743,484 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

http://www.cgholdings.co.th/
http://www.cgsec.co.th/
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ช่ือบริษทั : บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน( 
สถำนทีต่ัง้ : 199 อำคำรคอลมัน์ทำวเวอร ์ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรชัดำภเิษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธุรกจิ : เงนิทุนและหลกัทรพัย ์
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536001371 
โทรศพัท ์ : 0-2649-2000 
โทรสำร : 0-2649-2100 
Homepage : www.mfcfund.com 
ทุนจดทะเบยีน : 180,000,000 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 125,292,384 บำท   
แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั 125,292,384 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

  
ช่ือบริษทั 

 
: 

 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน( 

 สถำนทีต่ัง้ : 191/18-25 อำคำรซทีไีอทำวเวอร ์ชัน้ 26-27 ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 ประเภทธุรกจิ : ทรพัยำกร 
 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537000467 
 โทรศพัท ์ : 0-2695-9499 
 โทรสำร : 0-2695-9495 
 Homepage : www.padaeng.com 
 ทุนจดทะเบยีน : 2,260,000,000 บำท 
 ทุนช ำระแลว้ : 2,260,000,000 บำท   
 แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั 226,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
    
 ช่ือบริษทั : บริษทั เกง็กิ แคปปิตอล จ ากดั  
 สถำนทีต่ัง้ : 132 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  

กรุงเทพฯ 10330 
 ประเภทธุรกจิ  ธุรกจิพลงังำน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั  
 เลขทะเบยีนบรษิทั   :    0105559018324   
 โทรศพัท ์   :    0-2256-7999         
 โทรสำร   :    0-2256-7888   
 Homepage   :    ไมม่ ี   
 ทุนจดทะเบยีน  :    100,000,000 บำท   
 ทุนช ำระแลว้   :    25,000,000 บำท   
 แบ่งออกเป็น   :    หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท    

 

 

http://www.mfcfund.com/
http://www.padaeng.com/
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บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ  

 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์
 
 
โทรศพัท ์                                 
โทรสำร                       

: 
 
 
: 
: 

บรษิทัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง   
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
0-2009-9000 
0-2009-9991 

 ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ไม่ม ี
 ผูส้อบบญัช ี

 
 
 
 
โทรศพัท ์
โทรสำร 

: 
 
 
 
 
: 
: 

นำยวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 6797 
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั 
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร ์ชัน้ 23-27 
11/1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120  
0-2676-5700  
0-2676-5757 

 ทีป่รกึษำหรอืผูจ้ดักำร 
ภำยใตส้ญัญำกำรจดักำร 

: ไม่ม ี
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7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ทุนจดทะเบยีน :      6,075,927,916 
ทุนช ำระแลว้ :      4,336,768,278 
หุน้ประเภทอื่น :      ไม่ม ี
ชื่อตลำดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน :    ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ชื่อทีใ่ชใ้นกำรซือ้ขำย :     CGH 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มผีูถ้อืหุน้ผ่ำนบรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั (Thai NVDR) จ ำนวนรอ้ยละ 1.43 
และเป็นกำรถอืครองหุน้ต่ำงดำ้ว จ ำนวนรอ้ยละ 17.51 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด  

 

7.2 ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ  

โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มดีงันี้ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
  1. นำยสดำวุธ เตชะอุบล 604,490,326 13.94 
  2. นำยพจิติต ์วริยิะเมตตำกุล 445,000,000 10.26 
  3. RAFFLES NOMINESS (PTE) LIMITED 254,059,026 5.86 
  4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 243,643,200 5.62 
  5. นำยทอมมี ่เตชะอุบล 215,617,414 4.97 
  6. นำยเบน เตชะอุบล 215,435,554 4.97 
  7. นำยส ำเรงิ มนูญผล 202,722,922 4.67 
  8. บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั )มหำชน(  153,061,800 3.53 

  9. น.ส.อจัจมิำ ภำคำนำม 120,000,000 2.77 
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06 

11. อื่นๆ 1,793,472,836 41.36 
          หมายเหต ุณ วนัที ่3 เมษำยน 2560 บรษิทัมสีดัส่วนจ ำนวนผูถ้อืหุน้รำยย่อย (Free Float) อยู่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 48.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
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บริษทัหลกัทรพัยฯ์  
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มดีงันี้  
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
1. บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั )มหำชน(  2,571,823,954 99.31 
2. บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ไทยฟูจ ิจ ำกดั 3,983,408 0.15 
3. นำยสมชยั มิง่มัน่คง 1,580,087 0.06 
4. นส.เพญ็ประภำ จนัทรเ์ทพ 1,015,178 0.04 
5. Mr.Pai, Wen-Cheng 837,790 0.03 
6. นำยวรพงษ์ ใจมงคลประเสรฐิ 642,553 0.02 
7. Mr.Lin, Wen-Ye 494,271 0.02 
8. บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนไทย จ ำกดั )มหำชน(  437,171 0.02 
9. HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) 

LIMITED 
308,918 0.01 

10. นำยสมุติร เพชรำภริชัต ์ 250,224 0.01 
    11. อื่นๆ 8,370,290 0.32 

 
7.3    การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีำรอนุมตัอิอกและเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนดงันี้ 

1. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ครัง้ท่ี 1 (CGH-W1) 
 ตำมที ่ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่12 มถุินำยน 2557 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ ออกและจดัสรร

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 1” หรอื “CGH-W1”) จ ำนวนไม่เกนิ  
863,247,828 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้โดยไม่คดิมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 3 หุน้สำมญัเดมิต่อ 
1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่บรษิทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 จ ำนวน
855,408,275 หน่วย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 เป็นจ ำนวน 855,408,275 หุน้ 

 

 ต่อมำเมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 2558 ไดม้กีำรปรบัสทิธจิำกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สำมญั 1 หุน้ 
เป็นสทิธซิือ้หุน้สำมญั 1.108 หุน้ และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2559 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ 
ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน อกีจ ำนวน 92,384,094 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบั
สทิธิดงักล่ำว รวมเป็นหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิตำมใบสำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1     
(CGH-W1) เป็นจ ำนวน 947,792,369 หุน้ โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 
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โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้   

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำย ไม่เกนิ 863,247,828 หน่วย (มกีำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

855,408,275 หน่วย) 
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 947,792,369 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท )ศนูยบ์ำท (  
อำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัจำกวนัทีอ่อกและเสนอขำย 
วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ วนัที ่6 มกรำคม 2558 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สำมญั 1.108 หุน้ 

(โดยอตัรำกำรใชม้กีำรเปลีย่นแปลง เมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 
2558 จำกสทิธซิือ้หุน้สำมญั 1 หุน้ เป็นสทิธซิือ้หุน้สำมญั 1.108 
หุน้) 

รำคำใชส้ทิธ ิ 1.624 บำท (โดยรำคำกำรใช้สทิธมิกีำรเปลี่ยนแปลง เมื่อวนัที่    
7 พฤษภำคม 2558 จำก 1.80 บำท เป็น 1.624 บำท) 

วนัก ำหนดใชส้ทิธ ิ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 1 สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธไิดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุก 6 เดอืน หลกัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยก ำหนดวนัทีส่ำมำรถใชส้ทิธคิรัง้แรก 
(“วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้แรก”) คอืวนัที ่31 พฤษภำคม 2558 
และวนัสุดท้ำยของกำรใชส้ทิธ ิ(“วนัก ำหนดใช้สทิธวินัสุดท้ำย”) 
คอืวนัที ่5 มกรำคม 2561 

ขอ้จ ำกดักำรโอน ไม่ม ี
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นำยทะเบยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ )ประเทศไทย(  จ ำกดั 

 
2. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ครัง้ท่ี 2 (CGH-W2) 

ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2558 ได้มีมติให้บริษัทออกและจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 2 หรอื ”CGH-W2”) จ ำนวนไม่เกนิ 
427,704,853 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้โดยไม่คดิมูลค่ำ ในอตัรำสว่น 12 หุน้สำมญัเดมิต่อ 
1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้   
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ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำย ไม่เกนิ 427,704,853 หน่วย  
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 427,704,853 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท )ศนูยบ์ำท (  
อำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัจำกวนัทีอ่อกและเสนอขำย 
วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ วนัที ่15 กรกฎำคม 2558 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สำมญั 1 หุน้ (โดย

อตัรำกำรใชส้ทิธอิำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธ)ิ 

รำคำใชส้ทิธ ิ 1.60 บำท ยกเวน้กรณีกำรปรบัรำคำใชส้ทิธ ิ
วนัก ำหนดใชส้ทิธ ิ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 2 สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญั

แสดงสทิธไิดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุก 6 เดอืน หลกัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยก ำหนดวนัทีส่ำมำรถใชส้ทิธคิรัง้แรก 
(“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก”) คือวันที่ 29 มกรำคม 2559 
และวนัสุดท้ำยของกำรใช้สทิธ ิ(“วนัก ำหนดใช้สทิธวินัสุดท้ำย”) 
คอืวนัที ่13 กรกฎำคม 2561 

ขอ้จ ำกดักำรโอน ไม่ม ี
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นำยทะเบยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ )ประเทศไทย(  จ ำกดั 

 
3. นโยบายการจ่ายปันผล 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบำยกำรจ่ำยปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำที่ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ
หลงัจำกหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในแต่ละปี ทัง้น้ี กำรพจิำรณำจ่ำยปนัผลจะมกีำรน ำปจัจยัต่ำงๆ มำพจิำรณำประกอบดว้ย 
เช่น ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกจิกำรลงทุน และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ โดยในกำรจ่ำยปนัผลตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และอนุมตัโิดยทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 
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บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน)    
โครงสร้างองคก์ร ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: “สำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกจิกำรภำยใน” ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลและรำยงำนผลกำรตรวจสอบใหแ้กค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ /ฝำ่ยจดักำร 

เพื่อทรำบเทำ่นัน้ โดยมไิดอ้ยู่ภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำทีข่ ึน้ตรงต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการจดัการ 
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บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)    
แผนภมิูการแบ่งส่วนงาน ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2560   
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6.1 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยบริษทัฯ  
1. คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษิัทมจี ำนวนทัง้สิน้ 9 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร    
2 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร 7 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 4 ท่ำน โดยมรีำยชื่อกรรมกำรดงัต่อไปนี้
   

 

ช่ือ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำย สดำวุธ  เตชะอุบล ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสรุพล  ขวญัใจธญัญำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยทอมมี ่ เตชะอุบล กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
4. นำยสมคำด สบืตระกลู* กรรมกำร 
5. นำยเดช  น ำศริกิุล กรรมกำรอสิระ 
6. พล .ต. อ.วรีพงษ์  ชื่นภกัด ี กรรมกำรอสิระ 
7. นำยนิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศำสตร ์ กรรมกำรอสิระ 
8. นำยพสิทุธิ ์วริยิะเมตตำกุล กรรมกำร 
9. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ กรรมกำร 

10. นำงจติรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรอสิระ 
 หมายเหต ุ: *ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560  
  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 นำยสดำวุธ เตชะอุบล ลงลำยมือชื่อและประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ หรือนำยทอมมี่ เตชะอุบล และ                     
ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยนิพนธ ์วสิษิฐยทุธศำสตร ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจติรมณี สวุรรณพลู กรรมกำร 
3. พล .ต. อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี กรรมกำร 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน โดยมี
กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยเดช น ำศริกิุล ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศำสตร ์ กรรมกำร 
3. พล .ต. อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี กรรมกำร 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำนดงันี้ 

ช่ือ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกววีฒัน์ โพธำนนัท ์ กรรมกำร 
3. นำยอศัวนิ  วงศว์รีะวทิย ์ กรรมกำร 

 

คณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน โดยมี
กรรมกำรอสิระจ ำนวน 2 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. พล .ต. อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ี ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเดช  น ำศริกิุล กรรมกำร 
3. นำยพทิกัษพ์ล รุ่งโรจน์สวุรรณ กรรมกำร 

 

คณะกรรมการการลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรกำรลงทุน ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำนดงันี้ 

ช่ือ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยทอมมี ่เตชะอุบล กรรมกำร 
3. นำยกววีฒัน์  โพธำนนัท ์ กรรมกำร 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรประชุมเป็นประจ ำทุก 3 เดอืน และอำจมกีำรจดักำรประชุมพเิศษเพิม่เตมิตำมควำม
จ ำเป็น โดยกำรประชุมและกำรลงมติในที่ประชุมแต่ละครัง้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำไว้ โดยจะต้องมี
คณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม ส ำหรบัตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท       
มกีำรก ำหนดไวล่้วงหน้ำตลอดทัง้ปี และจะมกีำรจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระก่อนประชุมล่วงหน้ำประมำณ 5 
วนัท ำกำร เพื่อใหก้รรมกำรไดม้เีวลำกำรศกึษำมำก่อนล่วงหน้ำ 
 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร ได้แก่ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถประชุม
ระหว่ำงกนัเองตำมควำมเหมำะสม เพื่ออภปิรำยปญัหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจโดยไม่มฝีำ่ยจดักำรเขำ้
ร่วมประชุมดว้ย 
 ในปี 2560 บรษิทัไดม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้สิน้ 7 ครัง้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดแ้ก่ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2 ครัง้ และกำรประชุม
คณะกรรมกำรลงทุน 6 ครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี2 ครัง้ และกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 4 ครัง้ โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรเป็นดงันี้ 
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      หมายเหต:ุ  *ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ มผีลเมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560 
   
บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมกำร 7 ท่ำนดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ ประธำนกรรมกำร 
2. พล .ต.อ. สมชำย วำณิชเสนี กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยชำญ ตุลยำพศิษิฐช์ยั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยวส ุชวิปรชีำ* กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยฮองไซ ซมิ กรรมกำร 
6. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
7. นำยธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์** กรรมกำร 

 หมายเหต:ุ *  แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่25 สงิหำคม 2560 
  **แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่16 มกรำคม 2560 
  นำยพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ เลขำนุกำรบรษิทั ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 นำยสุรพล ขวญัใจธญัญำ ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ และนำยธนโชติ รุ่งสทิธวิฒัน์ กรรมกำรสองในสำมคนนี้         
ลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีจดัประชมุ 

การประชุม
คณะกรรม
การบริษทั 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ
การลงทุน 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด้านการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

การประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

1.  นำยสดำวุธ   เตชะอุบล   7/7      
2.  นำยสุรพล   ขวญัใจธญัญำ   7/7   6/6   4/4  
3.  นำยทอมมี ่  เตชะอุบล 7/7   6/6    
4.  นำยสมคำด  สบืตระกลู* 1/1   1/1  1/1 
5.  นำยเดช   น ำศริกิุล 7/7  2/2  2/2  
6.  พล .ต. อ.วรีพงษ์   ชืน่ภกัด ี 7/7 4/4 1/2  2/2   
7.  นำยนิพนธ ์  วสิษิฐยุทธศำสตร ์  7/7 4/4 2/2    
8.  นำยพสิุทธิ ์ วริยิะเมตตำกุล 7/7      
9.  ดร.วรีพฒัน์  เพชรคุปต ์ 7/7      
10. นำงจติรมณ ี สุวรรณพลู 7/7 4/4     
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การประชมุคณะกรรมการบริษทัหลกัทรพัย ์
ในปี 2559 และปี 2560 จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ และจ ำนวนครัง้ที่

กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมเป็นดงัต่อไปนี้ 

ช่ือ-นามสกลุ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

ปี 2559 ปี 2560 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ 9/9 10/10 
2. พล.อ.วฒันำ สรรพำนิช* 8/9 1/3 
3. พล ต.อ.  สมชำย วำณิชเสน ี 9/9  10/10 
4. นำยชำญ ตุลยำพศิษิฐช์ยั 9/9 7/10 
5. นำยวส ุชวิปรชีำ* - 3/3 
6. นำยฮองไซ ซมิ 8/9 8/10 
7. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ 1/1  10/10 
8. นำยธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์** - 9/9 

                  หมายเหต:ุ        * ลำออก มผีลเมื่อวนัที ่1 เมษำยน 2560 
    ** แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่25 สงิหำคม 2560 
   *** แต่งตัง้ มผีลเมื่อวนัที ่16 มกรำคม 2560      

6.2 ผูบ้ริหารบริษทัฯ  
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยทอมมี ่เตชะอุบล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยอรรณพ เกษตระทตั ผูอ้ ำนวยกำร สำยกลยุทธอ์งคก์ร 
3. นำยกววีฒัน์ โพธำนนัท ์ ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ยกำรลงทุน 
4. นำยธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ยกำรลงทุน 
5.  นำยพทิกัษพ์ล รุ่งโรจน์สวุรรณ ผูอ้ ำนวยกำร สำยเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย 
6. นำยบุญสง่ ส ำนึก ผูบ้รหิำรสงูสดุ สำยบญัชแีละกำรเงนิ 

    

บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 คณะผูบ้รหิำรของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน  8 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำงวรพรรณ คงเสร ี ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยปฏบิตักิำร 
3. นำยจ ำรสั ควรหำ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตรำสำรหนี้ 
4. นำยธรีวจัน์ จงทวผีล กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยวำณิชธนกจิ 2 
5. นำยวุฒชิยั โชคอมัพรทรพัย ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตรำสำรทุน 8 
6. นำงสำวณฐัชรนิพร เจษฎำพสิฐิ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยบรหิำรกำรลงทุน 
7. นำยเอกพล ศริพินัธ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยธุรกจิตรำสำรอนุพนัธ ์
8. นำงสำวเนตรชนก อำณำวรรณ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยบญัชแีละกำรเงนิ 
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6.3 เลขานุการบริษทั 
เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2560 คณะกรรมกำรมมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นำยพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เป็นเลขำนุกำร

บรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตำม “พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551” 

รายละเอียดของเลขานุการบริษทั 
ช่ือ: นำยพทิกัษพ์ล รุ่งโรจน์สวุรรณ (26 ปี) 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ :        ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร: ไม่ม ี

   วฒิุทางการศึกษา: นิตศิำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
ประสบการณ์การท างาน :  
ปี 2560 - ปจัจุบนั - ผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฏหมำย 
ปี 2558 -  2560  - ผูจ้ดักำร ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย    
 บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป 
ปี 2557 - 2558 ผูช้่วยเลขำนุกำรบรษิทั 

   บมจ.น ้ำตำลบุรรีมัย ์
ปี 2556 - 2557 นิตกิร 

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
 

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัฯ   
บริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ในกำรเสนอควำมเหน็ต่อ

คณะกรรมกำรบรษิัทในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ทีใ่ชใ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของกรรมกำร และผู้บรหิำรระดบัสงู 
ดงันี้ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรจำกอตัรำทีเ่คยไดร้บัในปี 2559 และยงัคงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย ในอตัรำเท่ำกบัทีเ่คยไดร้บัในปี 2559 
โดยใหม้ผีลตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป โดยใหป้ระธำนและกรรมกำรของแต่ละคณะ ไดร้บัค่ำตอบแทนเท่ำกบั
อตัรำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใหจ้่ำยในลกัษณะเหมำจ่ำยเป็นรำยเดอืนเฉพำะเดอืนทีม่กีำรประชุมและจ่ำยเฉพำะ
กรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุม โดยรำยละเอยีดของกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในปี 2560 มดีงันี้ 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน( 

ปี 2560 
ประธำนกรรมกำร 100,000 
รองประธำนกรรมกำร 55,000 
กรรมกำร 45,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ  

- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
30,000 
20,000 

 

โดยมเีงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ดงันี้  
 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ให้

เหมำจ่ำยเป็นรำยเดอืนเฉพำะเดอืนทีม่กีำรประชุม  
 ใหพ้นกังำนทีด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ไดร้บัค่ำตอบแทนในอตัรำเดยีวกนักบักรรมกำรบรษิทัฯ 

ท่ำนอื่น ส่วนพนักงำนที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย ไม่ได้รบัค่ำตอบแทน
ดงักล่ำว 

 ใหม้ผีลตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 2560 เป็นตน้ไป หลงัจำกไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร ดงันี้ 

 ให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จกรรมกำรได้ไม่เกิน 4 เท่ำของอัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน โดยให้ประธำน
คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
ทีด่ ีไดร้บัเงนิบ ำเหน็จเพิม่อกี 1 เท่ำของอตัรำค่ำตอบแทน 
- ใหค้ ำนวณค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรทีทุ่กท่ำนจะไดร้บัตำมสดัสว่นกำรเขำ้ประชุมในปี 2560 ดงันี้ 
- เขำ้ประชุม มำกกว่ำ รอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัรำเงนิบ ำเหน็จทีค่ ำนวณได ้
- เขำ้ประชุม น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัรำเงนิบ ำเหน็จทีค่ ำนวณได ้
- กรรมกำรทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิบ ำเหน็จจะต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งกรรมกำรตลอดทัง้ปี 2560 (วนัที ่   

1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2560) 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินในปี 2560 มีดงัน้ี                                                                 

 
 
6.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
บริษัทฯ มีเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ

ผลงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงได้พจิำรณำเทยีบเคยีงกบับรษิัทอื่นในธุรกจิประเภทเดยีวกนัด้วย  ส ำหรบัค่ำตอบแทนของคณะ
ผูบ้รหิำร รวม 6 คน ประจ ำปี 2560 ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ คดิเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 19.75 ลำ้นบำท 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ำรองเลีย้งชพี โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีส ำหรบั

ผูบ้รหิำร 6 รำย รวมทัง้สิน้ 0.52 ลำ้นบำท โดยไดส้มทบในอตัรำสว่นของเงนิเดอืนตำมระยะเวลำกำรท ำงำน ตำมอตัรำดงันี้ 

ระยะเวลาการท างาน อตัราจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุ (รอ้ยละ) 
ไม่เกนิ 3 ปี 4 
มำกกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 6 
มำกกว่ำ 6 ปี ขึน้ไป 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั กรรมกำร กรรมกำรบริษัท
กรรมกำร

ตรวจสอบ

กรรมกำร

สรรหำและ

พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

กรรมกำร

กำรลงทนุ

กรรมกำร

ด้ำนกำร

ก ำกบัดแูล

กรรมกำรกำร

บริหำรควำม

เส่ียง

ค่ำบ ำเหน็จ

กรรมกำร
รวม

1 นำยสดำวธุ  เตชะอุล 700,000.00        400,000.00     1,100,000.00     

2 นำยสุรพล ขวญัใจธัญญำ 370,000.00        140,000.00     150,000.00        275,000.00     935,000.00        

3 นำยทอมม่ี เตชะอุบล 300,000.00        180,000.00     480,000.00        

4 นำยสมคำด สืบตระกลู* 40,000.00         30,000.00      20,000.00          200,000.00     290,000.00        

5 นำยเดช น ำศิริกลุ 300,000.00        60,000.00      40,000.00      225,000.00     625,000.00        

6 พลต ำรวจเอกวีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 300,000.00        80,000.00      20,000.00      60,000.00      225,000.00     685,000.00        

7 นำยนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศำสตร์ 300,000.00        120,000.00     40,000.00      225,000.00     685,000.00        

8 นำยพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตำกลุ 300,000.00        180,000.00     480,000.00        

9 ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต์ 300,000.00        180,000.00     480,000.00        

10 นำงจิตรมณี สุวรรณพูล 300,000.00        80,000.00      180,000.00     560,000.00        

รวม 3,210,000.00     280,000.00     120,000.00     170,000.00     100,000.00     170,000.00        2,270,000.00   6,320,000.00     

หมำยเหต:ุ *ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2560
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บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ช่ือ-นามสกลุ 
ค่าเบี้ยประชมุและบ าเหน็จกรรมการ (ล้านบาท( 

ปี 2559 ปี 2560 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ 1.39 1.70 
2.  พล.อ.วฒันำ สรรพำนิช* 0.68 0.13 
3.  พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี 0.82 0.87 
4. นำยชำญ ตุลยำพศิษิฐช์ยั 0.76 0.75 
5. นำยฮองไซ ซมิ 0.48 0.54 
6. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ 0.04 0.52 
7. นำยธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์** - 0.52 
8. นำยวส ุชวิปรชีำ*** - 0.12 

หมายเหต:ุ   *พล.อ.วฒันำ สรรพำนิช ลำออกจำกกำรเป็น กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และรองประธำนกรรมกำร มผีลเมื่อวนัที ่1 เมษำยน 2560 
 **แต่งตัง้นำยธนโชต ิ รุง่สทิธวิฒัน์ เป็นกรรมกำรบรษิทั มผีลเมื่อวนัท ี16  มกรำคม 2560 
 ***แต่งตัง้นำยวสุ ชวิปรชีำ เป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ มผีลเมื่อวนัท ี29 สงิหำคม 2560 
 
 

 6.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
  1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2560 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มกีรรมกำรบรหิำร 3 ท่ำน และผูบ้รหิำร จ ำนวน 8 ท่ำน ไดร้บัค่ำตอบแทนในรปูของ
เงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่ำเบีย้ประชุมของกรรมกำรทีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งต้น) รวมเท่ำกบั 59.86 ลำ้น
บำท 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ำรองเลีย้งชพี โดยไดส้มทบในอตัรำสว่นรอ้ยละ 3-5 ของเงนิเดอืน โดยในปี 

2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีส ำหรบัผูบ้รหิำร จ ำนวน 1.42 ลำ้นบำท  
 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่18/2545 เมื่อวนัที ่22 ตุลำคม 2545 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัหลกัทรพัยฯ์ ด ำเนินกำร
จดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีโดยจดทะเบยีนเป็นกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 
2530 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2542 ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีเมื่อวนัที ่25 ธนัวำคม 2545 และ
เมื่อวนัที ่1 กรกฎำคม 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็น ผูจ้ดักำร
กองทุนในนำม “กองทุนส ำรองเลีย้งชพีเอม็เอฟซมีำสเตอรฟ์นัดซ์ึง่จดทะเบยีนแลว้ ”อนัเป็นกองทุนส ำรองเลีย้งชพีประเภท 
Master Pooled Fund เพื่อบรหิำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว ตำมระเบยีบของกองทุนฯซึง่
ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 18/2545 นัน้ ก ำหนดให้บรษิัทฯจ่ำยเงนิสมทบเขำ้กองทุนฯ เท่ำกบัส่วนที่
พนักงำนซึ่งเป็นสมำชกิกองทุนจ่ำย โดยพนักงำนดงักล่ำวต้องจ่ำยเงนิสะสมเขำ้กองทุนในอตัรำร้อยละของค่ำจ้ำงหรอื
เงนิเดอืนทุกๆ เดอืนตำมอตัรำดงันี้ 

 
ระยะเวลาการท างาน อตัราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุ (รอ้ยละ) 

ไม่เกนิ 3 ปี 3 
มำกกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4 
มำกกว่ำ 5 ปี ขึน้ไป 5 
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6.7 บุคลากร 
1. จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนและค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน
ประจ ำระหว่ำงปี 2559 - 2560 ดงันี้ 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ปี 2559 ปี 2560 
1. สำยบรหิำร 2 4 
2. สำยกลยุทธอ์งคก์ร 2 4 
3. สำยกำรลงทุน 3 12 
4. สำยเลขำนุกำรบรษิทั และกฎหมำย 2 2 
5. สำยก ำกบัดแูล และสำยตรวจสอบกจิกำรภำยใน - - 
6. สำยบญัชแีละกำรเงนิ  1 2 
7. พนกังำนของบรษิทัย่อย 267 259 

รวม 277 283 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 524 303 
 
2. การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 จ ำนวนพนักงำนของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 เป็นจ ำนวน 14 คน โดยเป็น
พนกังำนสำยบรหิำร และสำยกำรลงทุน ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงไม่มนียัส ำคญั  

 จ ำนวนพนกังำนของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 เป็นจ ำนวน 8 คน   
 

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปี  

-ไม่ม-ี 

4. นโยบายการพฒันาพนักงาน  
 ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล จดัให้มกีำรฝึกอบรมภำยใน และส่งบุคลำกรของบรษิัทฯ ไปอบรมภำยนอก เพื่อพฒันำ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงำนมคีุณธรรม และจรยิธรรมในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงซื่อสตัยส์ุจรติ และ
จะตอ้งเกบ็รกัษำขอ้มลูของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นควำมลบั 
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9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และเชื่อมัน่ว่ำระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่จีะ
เป็นปจัจยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ ในกำรน ำบรษิทัฯ ไปสู่ควำมมัน่คงและเจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึเสรมิสรำ้งให้
บรษิทัฯ มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิทีม่ปีระสทิธภิำพเป็นพืน้ฐำนของกำรเตบิโตอย่ำงมเีสถยีรภำพและยัง่ยนื และจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ในระยะยำว จำกเหตุผลดงักล่ำว คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดก้ ำหนดนโยบำยทีจ่ะสง่เสรมิและผลกัดนัให้
เกดิระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่กีบัหน่วยงำนและบุคลำกรของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่องภำยใตห้ลกัของกำรบรหิำรจดักำรที่
ซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได ้หลกีเลีย่งควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กต้องครบถว้นและ
ทนักำล ระมดัระวงัและรกัษำผลประโยชน์ของลูกคำ้บรษิทัฯ ผูถ้ือหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั รวมถงึ
ค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น รำยงำน
ประจ ำปี แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มลูไดง้่ำย ปจัจุบนันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ประกอบดว้ยสว่นต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลและคุม้ครองใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนดงันี้ 
- ไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัหรอืโอนหุน้เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตุท ำใหบ้รษิทัฯ มจี ำนวนผูถ้อื

หุน้เป็นบุคคลทีไ่ม่ใช่สญัชำตไิทยถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยทัง้หมด 
- สทิธใินกำรไดร้บัขอ้มลูขำ่วสำรทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลำ 
- สทิธใินกำรเสนอชื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร และกำรใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชอีสิระ 
- สทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจเปลีย่นแปลงนโยบำยทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ  
- สทิธใินสว่นแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
- สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรออกเสยีงลงมตใินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

 เสนอชื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร 
 แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
 กำรจดัสรรเงนิปนัผล 
 กำรก ำหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
 กำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน 
 กำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ 
 เรื่องอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 ผูถ้อืหุน้ทุกรำยจะไดร้บัหนังสอืเชญิประชุมและขอ้มูลเกีย่วกบัวนั เวลำ สถำนที ่และวำระกำรประชุม หนังสอื
มอบฉันทะและรำยละเอยีดวธิกีำรมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ตลอดจนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอและทนัเวลำ 

 บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในกำรใชส้ทิธเิขำ้ร่วมประชุม โดยบรษิทัฯ จะจดัสถำนทีแ่ละเวลำ
ทีเ่หมำะสม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมไดม้ำกทีส่ดุ และจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีนกำร 

9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

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


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 50 

 
เขำ้ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์่วยในกำรลงทะเบยีน เพื่อใหเ้กดิควำมสะดวกและรวดเรว็แก่ผู้
ถอืหุน้มำกทีส่ดุ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระ โดยเฉพำะวำระทีส่ ำคญั เช่น กำรท ำ
รำยกำรเกีย่วโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์และกำรเลอืกตัง้กรรมกำร เป็นตน้  

 ก ำหนดใหก้รรมกำรทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อชี้แจง
หรอืตอบค ำถำมต่อผูถ้อืหุน้ 

 ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั เพิม่เรื่องในวำระกำรประชุม และผู้ถือหุ้นสำมำรถตัง้ค ำถำมขอ
ค ำอธบิำยและแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทั จะไม่เพิม่วำระกำรประชุมโดย
ไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

 ผู้ถือหุ้นจะได้รบัทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะ
เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวำระกำรประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนที่บรษิทัฯ จะจดัส่ง
เอกสำรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ
อย่ำงเพยีงพอ และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมได้ 

 ก ำหนดใหม้คีวำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบในแต่ละวำระ และมกีำรบนัทกึกำรประชุมตลอดจน
บนัทกึประเดน็ซกัถำมและขอ้คดิเหน็ทีส่ ำคญัไวอ้ย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุน้และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง
สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีไดท้ี่เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 ก ำหนดใหม้กีำรลงมตแิต่ละรำยกำรในกรณีทีว่ำระนัน้มหีลำยรำยกำร และใหบ้นัทกึค ำถำมค ำตอบและผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงเป็นอย่ำงไร รวมถงึใหบ้นัทกึรำยชือ่
กรรมกำรและผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย 

 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลควำมสมัพนัธ์ทัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้มกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืบุคคลทีส่ำมทีม่ธีุรกรรมเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ  

 ก ำหนดใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยให้
ทีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

 ประธำนในทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกำสในกำรแสดงควำมเหน็และตัง้
ค ำถำมต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

 
โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ คอื 
กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1  จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม       

ชัน้ 4  โรงแรมบลสิตนั สุวรรณ พำร์ค ววิ เลขที่  9 ซอยต้นสน ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ โดยมี
กรรมกำรของบรษิทัเขำ้ร่วมประชมุครบทัง้ 9 ท่ำน ซึง่รวมถงึ ประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
ประธำนคณะกรรมกำรด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และฝ่ำยจดักำรของบรษิัทฯ ได้เขำ้ร่วม
ประชุมอย่ำงพรอ้มเพรยีงกนั รวมทัง้จดัใหผู้ต้รวจกำร ซึง่ประกอบดว้ยผูส้อบบญัช ีนำยชวำลำ เทยีนประเสรฐิกจิ จำกบรษิทั 
ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั เขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำม โดยมผีู้สอบบญัชภีำยนอก นำยวลัลภ 
วไิลวรวทิย ์และ นำงสำวนนัทรตัน์ ธญัญสริ ิจำกบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั และทีป่รกึษำกฎหมำย
อสิระภำยนอก นำงสำวฐติภิรณ์  บรูณวรศลิป์ จำกบรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ำกดั เขำ้ร่วมประชุม ในฐำนะผู้
สงัเกตกำรณ์ และเป็นสกัขพียำนกำรนับคะแนนในทีป่ระชุม นอกจำกนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัฯ 
จงึไดข้ออำสำสมคัรจำกผูถ้อืหุน้รำยย่อยเพื่อเป็นตวัแทนอสิระและเป็นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนบั 
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คะแนนเสยีง โดยมอีำสำสมคัรจำกตวัแทนผูถ้อืหุน้รำยย่อยในกำรเขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์กำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสยีงใน
ครัง้นี้ดว้ย 

ในวันประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ก่อนเริ่มกำรประชุมเลขำนุกำรบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบถึงวิธี
ลงคะแนนเสยีงและสทิธขิองผู้ถือหุ้นไว้อย่ำงชดัเจน โดยกำรประชุมด ำเนินกำรไปตำมล ำดบัระเบียบวำระกำรประชุมที่
ก ำหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม ระหว่ำงกำรประชุมประธำนในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัใน
กำรสอบถำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงชดัเจน แสดงควำมคดิเหน็ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ก่อนกำร
ออกเสยีงเพื่อลงมตใินแต่ละระเบยีบวำระกำรประชุม 

ภำยหลงัจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำยได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุม โดยบนัทึก
สำระส ำคญัอย่ำงชดัเจนเกีย่วกบัรำยชื่อกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ รวมถงึประเดน็ซกัถำมต่ำงๆ และขอ้คดิเหน็โดยสรุป ทัง้นี้ 
มตทิีป่ระชุมไดบ้นัทกึคะแนนแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงและจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุม พรอ้ม
ทัง้ได้น ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท www.cgholdings.co.th เพื่อให้ทุกฝ่ำยสำมำรถ
ตรวจสอบได ้
 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

 กำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่นบัสนุนใหม้กีำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 
- บริษัทฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น และ

บรษิัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ก่อนที่
บรษิัทฯ จะจดัส่งเอกสำรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ได้มเีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอและเปิดโอกำสให้                
ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมได้ ทัง้นี้หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจดัท ำทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ 

- คณะกรรมกำรบรษิทั เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถสง่ค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ 7 วนัขึน้ไปก่อนวนัประชุมผูถ้ือ
หุน้ 

- บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประกำศลงหนงัสอืพมิพร์ำยวนัตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
- บรษิทัฯ จะจดัประชุมผูถ้อืหุน้ตำม วนั เวลำ และสถำนที ่ทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถจะเขำ้ร่วมประชุมไดส้ะดวก ตำมที่

ไดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้ไว ้โดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลงสถำนที่ประชุมอย่ำงกะทนัหนัจนท ำใหผู้ถ้อืหุ้นไม่สำมำรถเขำ้
ร่วมประชุมได ้

- คณะกรรมกำรบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำร
ลงคะแนนเสยีงได ้และไดเ้สนอชื่อกรรมกำรอสิระ 3 คน เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

- ประธำนในทีป่ระชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมตแิละจ ำนวนกำรถอืหุน้ของ
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

- ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
- หุน้แต่ละหุน้มสีทิธแิละเสยีงเท่ำกนั ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นทีต่นมแีละมคีวำม

เท่ำเทยีมกนัในขอ้มลูขำ่วสำรของบรษิทัฯ  
- ประธำนในทีป่ระชุมจะเริม่กำรประชุมตำมล ำดบัวำระทีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 
- ประธำนในทีป่ระชุมจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมขอ้มลูไดอ้ย่ำงเตม็ที่ 
- ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น

ต่ำงชำต ิจะไดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม 
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- ผู้ถือหุ้นทุกรำยที่เขำ้ร่วมประชุมสำมำรถใช้สทิธใินกำรลงคะแนนเสยีงได้ทุกกรณี ได้แก่ สทิธเิหน็ด้วย สทิธิ      

ไม่เหน็ดว้ย และสทิธงิดออกเสยีง 
นโยบายการป้องกนัไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อประโยชน์แก่ตนในทางท่ีมิชอบ 

 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ .ศ.  2535  

 ห้ำมไม่ใหก้รรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในไปเปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่
บุคคลภำยนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หำ้มคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรส และบุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบริษัท ภำยใน 14 วนั ก่อนมีกำรเปิดเผย                 
งบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี 

 บรษิัทฯ ได้ออกประกำศเกี่ยวกบัจรรยำบรรณของผู้บรหิำรและพนักงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก ำหนด
บทลงโทษ หำกมกีำรฝำ่ฝืนไวด้ว้ย 

 ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรใช้ขอ้มูล
ภำยใน เพื่อก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และป้องกนัมใิหม้กีำรใชข้อ้มลูภำยในแสวงหำผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรอืเอือ้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทำงมชิอบ 

นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบำยส ำคญัทีจ่ะไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ แสวงหำผลประโยชน์สว่น

ตน จงึหำ้มไม่ใหก้รรมกำรประกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่ำจก่อใหเ้กดิ
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในกรณีทีจ่ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหก้ำรท ำรำยกำร
นัน้มคีวำมโปร่งใส เทีย่งธรรม เสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนทีม่สีว่น
ได้เสยีในรำยกำรนัน้ จะต้องรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม รวมทัง้จะตอ้งไม่มสีว่นในกำรพจิำรณำอนุมตัริำยกำรดงักล่ำว ทัง้นี้ เป็นไปตำมคู่มอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิตำมมตทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2557  
 ในกรณีทีเ่ขำ้ข่ำยรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ภำยใต้ประกำศของส ำนักงำน  ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรเกี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ จดทะเบยีนอย่ำงเคร่งครดั 
 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

มาตรการควบคมุการท ารายการระหว่างกนั 
 บรษิทัฯ  ตระหนกัถงึควำมโปร่งใสในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึไดก้ ำหนดมำตรกำร
ควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี
หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำมประกำศของคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร และควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำ
ของรำยกำร และพจิำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกตใินตลำดและมกีำรเปรยีบเทยีบ
รำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 53 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัให้
มีผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไป
ประกอบกำรใหค้วำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผู้
ถอืหุน้ตำมแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในกำรท ำรำยกำยระหว่ำงกนัจะไม่มสีทิธอิอก
เสยีงในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว 
 นอกจำกนัน้ ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูและ
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนรวมถงึมำตรฐำนบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคม
นกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
 

นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในระดบัเดยีวกนัอำจมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ในอนำคต โดยหำกเป็นรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้ โดยทัว่ไป
กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใหม้เีงื่อนไขต่ำงๆ 
เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกตใินรำคำตลำด  ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอกซึง่
เป็นไปตำมหลกักำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั อนุมตัไิวต้ำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2557 แลว้ และตำมทีก่ ำหนดไว้
ในพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ละใหป้ฏบิตัติำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก ำหนด
รำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำงๆ ใหช้ดัเจนเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
 ทัง้นี้ เนื่องจำกมีบุคคลที่เขำ้ข่ำยบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เพิ่มขึน้ ท ำให้ปริมำณกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึน้ในอนำคตของบรษิัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ อำจจะเพิม่ขึน้ภำยหลงัจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งแลว้เสรจ็ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัสว่นใหญ่จะเป็นธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 
 อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีทีม่กีำรเขำ้ท ำรำยกำรใหม่หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงของรำคำและเงื่อนไขทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิ 
สำยก ำกบัดูแลและตรวจสอบกจิกำรภำยในจะท ำหน้ำทีต่รวจสอบขอ้มลูและจดัท ำรำยงำน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
พจิำรณำและให้ควำมเหน็ถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทุกๆ ไตรมำส 
ส ำหรบัในกรณีรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตแิละรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 
 ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ได้เพกิถอนออกจำกกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จะดูแลให้มกีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และกำรเปิดเผยขอ้มูล
รำยกำรเกี่ยวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบยีนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยดงักล่ำว เพื่อใหบ้รษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดัต่อไป 
 

การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะดูแลและรกัษำสทิธิตำมที่กฎหมำยก ำหนดของผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มลูกคำ้ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้ำหนี้ คู่ค้ำ ผู้สอบบญัชอีสิระ ผู้บรหิำร พนักงำนภำครฐั สงัคม และหน่วยงำน
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมัน่ใจว่ำสทิธดิงักล่ำวจะไดร้บักำรคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยควำมเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 
 

 นโยบายการดแูลเรือ่งความปลอดภยัและสุขอนามยั 
 บรษิทัฯ ด ำเนินกำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้ม โดยกำรปรบัพืน้ทีก่ำรท ำงำนใหม้คีวำมเหมำะสม ไม่มคีวำมแออดัใน
สถำนที่ท ำงำน เพื่อให้พนักงำนมคีุณภำพชวีติทีด่ ีและเพื่อใหพ้นักงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดเีลศิและพฒันำควำมสำมำรถ
ของตนเองอยู่เสมอ อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดท้ ำประกนัสขุภำพใหก้บัผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยทุกคน 
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 นโยบายการดแูลเรือ่งค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 
 บรษิทัฯ มนีโยบำยดแูลเรื่องค่ำตอบแทนโดยน ำระบบ KPI มำใชใ้นกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏบิตังิำน
ของพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำ
ผลตอบแทนทีเ่หมำะสม 
 

 การจดัตัง้กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน 
 กองทุนส ำรองเลีย้งชพี คอื กองทุนทีน่ำยจำ้งและลูกจำ้งร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ เงนิของกองทุนมำจำกเงนิทีลู่กจำ้งจ่ำย
ส่วนหนึ่งเรยีกว่ำ “เงนิสะสม” และนำยจำ้งจ่ำยเงนิเขำ้อกีส่วนหนึ่งเรยีกว่ำ “เงนิสมทบ” นัน่คอืนอกจำกลูกจำ้งจะออมแลว้ 
นำยจำ้งยงัช่วยลูกจำ้งออมอกีทำงหนึ่งดว้ย จงึอำจกล่ำวได้ว่ำกำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรให้
สวสัดกิำรแก่ลกูจำ้งจงึช่วยสรำ้งแรงจงูใจใหล้กูจำ้ง ท ำงำนใหก้บันำยจำ้งนำนๆ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี
เพื่อพนักงำนบริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) กบักองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เอ็มเอฟซี มำสเตอร์ฟนัด์ ซึ่งจด
ทะเบยีนแลว้ โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที ่16 มถุินำยน 2557  
 

 นโยบายพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ  
 บรษิัทฯ มคีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อคดัเลอืกบุคลำกร มกีำรฝึกอบรมภำยใน  และส่ง
บุคลำกรของบรษิทัฯ ไปอบรมภำยนอก เพื่อพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงำนมคีุณธรรมและ
จรยิธรรมในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงซื่อสตัยส์จุรติ และจะตอ้งเกบ็รกัษำขอ้มูลของบรษิทัฯ และของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรมทัง้ภำยในบริษัทฯ และจัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมกบัผู้จดัฝึกอบรม
ภำยนอกดงัต่อไปนี้ 

 กำรฝึกอบรมของกรรมกำร 
- พล.ต.อ.วรีพงษ์ ชื่นภกัด ีเขำ้รบักำรฝึกอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide      

จดัขึน้โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
 กำรปฐมนิเทศแก่กรรมกำรเขำ้ใหม่ และพนกังำนเขำ้ใหม่ 

- กำรปฐมนิเทศแก่กรรมกำรเขำ้ใหม่ จ ำนวน   1 ครัง้ 
- กำรปฐมนิเทศแก่พนกังำนเขำ้ใหม่ จ ำนวน   3 ครัง้ 

  กำรฝึกอบรมของพนกังำน  
- กำรจดัฝึกอบรมภำยในบรษิทัฯ จ ำนวน             3 ครัง้ 

 หลกัสตูร Anti Corruption 
 เพื่อให้บุคลำกรขององค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักธรรมำภิบำล คุณธรรม และจริยธรรม            

มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและใหค้วำมส ำคญักบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติกำรประพฤตมิชิอบ และสำมำรถ
น ำองคค์วำมรูต่้ำง ๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นกำรท ำงำนใหก้บัองคก์รไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 หลกัสตูรกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมคีุณค่ำ 
เพื่อเป็นกำรกระตุ้นใหเ้กดิจติส ำนึกในกำรรบัผดิชอบ ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรท ำเพื่อสงัคม และรกัษำ

สิง่แวดลอ้ม สำมำรถใชท้รพัยำกรไดอ้ย่ำงมคีุณค่ำ สำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นกำรท ำงำนใหก้บัองคก์ร
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้ยงัเป็นกำรรณรงค์เพื่อช่วยกนัประหยดัค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ จะเป็นอกีวธิกีำรหนึ่งที่จะ
สำมำรถช่วยควบคุมและลดตน้ทุนทีเ่กดิขึน้น้ีได ้
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 หลกัสตูร Corporate Performance Improvement 
เพื่อเป็นกำรเหน็ถงึปญัหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนขององค์กร ที่ต้องพฒันำในดำ้นต่ำงๆ เพื่อใหเ้กดิ

กำรพฒันำประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของตนเอง หน่วยงำน และองคก์รไดด้ยีิง่ขึน้ เกดิควำมเข้ำใจร่วมกนั และ
ตอ้งประสำนควำมร่วมมอื เป็นน ้ำหน่ึงใจเดยีวกนั เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนบรรลุตำมเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

- กำรจดัสง่พนกังำนเขำ้รบักำรฝึกอบรมกบัผูจ้ดัฝึกอบรมภำยนอก จ ำนวน 36 ครัง้ 
(คดิเป็นจ ำนวนชัว่โมงเฉลีย่ของกำรฝึกอบรมของพนกังำนต่อปี คนละ 16 ชัว่โมงต่อปี) 

 นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้จดัใหม้หีลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรแต่งตัง้ โยกย้ำย หรอืเลื่อนต ำแหน่งพนักงำนดว้ย
ควำมสจุรติและเป็นธรรม โดยพจิำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจใหพ้นักงำนท ำใหม้ปีระสทิธภิำพเพิม่มำกยิง่ขึน้ โดยจะค ำนวณผลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน 
แต่ละคนออกมำในรปูของรอ้ยละ หรอืคะแนนเฉลีย่ได ้ซึง่องคก์รจะน ำมำเป็นเกณฑเ์ชื่อมโยงกบักำรพจิำรณำปรบั
ต ำแหน่ง ขึน้เงนิเดอืน และกำรจ่ำยโบนสั ไดอ้ย่ำงชดัเจนเป็นรปูธรรม 
 

นโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 สนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน ดูแลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน (Forced Labour) และต่อต้ำนกำรใชแ้รงงำน
เดก็ (Child Labour) 

 ให้ควำมเคำรพนับถอื และปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รคีวำม
เป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก ำเนิด เชือ้ชำต ิเพศ อำยุ สผีวิ ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ และ
ชำตติระกลู  

โดยบรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้นโยบำยดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของขอ้บงัคบักำรท ำงำนฉบบัน ำส่งกรมสวสัดกิำรและ
แรงงำนสงัคม ลงวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 
นโยบายการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่แข่ง 
 บรษิทัฯ สนับสนุนและส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิอย่ำงเป็นธรรมและปฏบิตัติำมกฎระเบยีบและหลกัเกณฑ์
ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกบัดูแลอย่ำงเคร่งครดั อกีทัง้ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งด้วยวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ 
หรือผิดกฎหมำย และไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งด้วยกำรกล่ำวร้ำย หรือกระท ำกำรใด ๆ โดยปรำศจำกควำมจรงิและ                   
ไม่เป็นธรรม 
 

นโยบายการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 
 บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิกบักจิกำรคู่คำ้โดยปฏบิตัติำมเงื่อนไขในสญัญำทีบ่รษิทัฯ ไดท้ ำไวซ้ึง่จะต้องไม่เสื่อมเสยีต่อ     
บรษิทัฯ หรอืขดัต่อกฎหมำยใดๆ ไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ เช่น กำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง 
เป็นตน้ และค ำนึงถงึควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิอย่ำงเป็นธรรมและมจีรรยำบรรณ 
 

นโยบายการคดัเลือกคู่ค้า 
 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหก้ำรจดัหำสนิคำ้ และบรกิำรเป็นไปอย่ำงมมีำตรฐำน และมุ่งหมำยทีจ่ะพฒันำ และรกัษำ
สมัพนัธภำพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คำ้และคู่สญัญำทีม่วีตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำรทีคู่่ควรกบัมูลค่ำเงนิ 
คุณภำพทำงดำ้นเทคนิค และมคีวำมเชื่อถอืซึง่กนัและกนั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีระบวนกำรจดัหำสนิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็น
ธรรมภำยใตห้ลกักำร ดงันี้ 

 มกีำรแขง่ขนัจำกผูเ้สนอรำคำบนขอ้มลูทีไ่ดร้บัอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
 มหีลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่คำ้และคู่สญัญำทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม 
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 จดัท ำรปูแบบสญัญำทีเ่หมำะสม 
 จดัให้มรีะบบกำรจดักำรและตดิตำม เพื่อให้มัน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน

และป้องกนักำรทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 
 

นโยบายการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อเจ้าหน้ี 
 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในสญัญำและถอืปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำกำรกูย้ืมกบัเจำ้หนี้หรอืกำร
ซือ้สนิคำ้และบรกิำร ในกำรช ำระคนืเงนิตน้ ดอกเบีย้ และกำรดแูลหลกัประกนัและกำรช ำระค่ำซือ้สนิคำ้และบรกิำร 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรอืลิขสิทธ์ิ 
 บริษัทฯ ต้องด ำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลำกรปฏบิตัิงำนภำยใต้กฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวกบัสทิธใิน

ทรพัย์สนิทำงปญัญำ ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำ สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ควำมลบัทำงกำรค้ำ และทรพัย์สนิทำง
ปญัญำดำ้นอื่นทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 บุคลำกรของบรษิทัฯ มสีทิธแิละไดร้บักำรสนบัสนุนในกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนอย่ำงอสิระภำยใตก้ฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง 
โดยผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่หรืองำนที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองำนที่ท ำขึ้น เพื่อบริษัทฯ 
โดยเฉพำะ ถือเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เว้นแต่ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อนุญำตอย่ำงชดัเจนว่ำใหถ้ือเป็นผลงำนของ                
ผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ ์ผูว้จิยั หรอืบุคคลอื่นได ้

 ส่งเสรมิบุคลำกรของบรษิทัฯ ใหต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเคำรพสทิธใินทรพัย์สนิทำงปญัญำ ทัง้ในดำ้นที่
เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนโดยตรงและกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั 

 กำรน ำผลงำนหรือข้อมูลมำใช้ในกำรปฏิบตัิงำน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำไม่เป็นกำรละเมิด
ทรพัยส์นิทำงปญัญำของผูอ้ื่น 
 

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชัน่  
 โดยได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2560 ดงันี้ 
 บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ") มเีจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและเป็น
ธรรม รวมทัง้มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะไม่สนับสนุนและต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนักดวี่ำ
กำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นัน้ เป็นภยัรำ้ยแรงทีท่ ำลำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้ก่อใหเ้กดิควำม
เสยีหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ และสงัคม บรษิทัจงึไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่” เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัิและป้องกนัมใิห้บรษิัทฯ บรษิัทย่อย และพนักงำนฝ่ำฝืนกฎหมำย รวมทัง้
ต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติ เพื่อก่อใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืขององคก์รต่อไปในอนำคต 
 วตัถปุระสงค ์

นโยบำยฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังำน ด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
 แสดงออกถงึเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ของบรษิทั ในกำรต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่

ทุกรปูแบบ 
 เป็นกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำน

เพื่อถอืปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ก ำหนดมำตรกำรเพื่อมใิหเ้กดิ
กำรฝำ่ฝืนหลกัเกณฑห์รอืแนวปฏบิตัดิงักล่ำว 
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 ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรปฏบิตัใิห้เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบและกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่ำมกีำร
ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ 

 สนับสนุนให้พนักงำนเฝ้ำระวงัและรำยงำนกำรพบเหน็ กำรให้สนิบนหรอืกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ผ่ำนช่อง
ทำงกำรสือ่สำรทีป่ลอดภยั 

   ขอบเขต 
นโยบำยฉบบันี้บงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนของบรษิทั (รวมเรยีกว่ำ “พนกังำน”) 
ค านิยาม  

"การทุจริตคอร์รปัชัน่” (Corruption) หมำยถึง กำรเสนอให้ สญัญำ มอบให้ ค ำมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมำะสมกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนของเอกชน หรอืผูม้หีน้ำทีไ่ม่
ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่นัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่
ธุรกจิ หรอืแนะน ำธุรกจิใหก้บับรษิัทฯ โดยเฉพำะ หรอื เพื่อให้ได้มำหรอืรกัษำไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมำะสมทำง
ธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ให้
กระท ำได ้

"การให้หรอืรบัสินบน" หมำยถงึ กำรเสนอ ใหส้ญัญำ ใหค้ ำมัน่ เรยีกรอ้งให ้หรอืรบัซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์
อื่นใดที่ไม่ถูกต้องเพื่อเป็นสิง่จูงใจให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีผ่ดิกฎหมำย ขดัต่อศลีธรรมอนัดหีรอืท ำลำยควำม
ไวว้ำงใจ  

กำรใหห้รอืรบัสนิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่อำจกระท ำไดใ้นหลำยรปูแบบ เช่น 
 กำรสนบัสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง (Political contributions) 
 กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและกำรเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนุน (Charitable contributions and sponsorships) 
 ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation payments) 
 ของขวญัและค่ำใชจ้่ำยเลีย้งรบัรอง (Gifts and hospitality) 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ”(Political Contributions) หมำยถึง กำรช่วยเหลอืไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้น
กำรเงนิหรอืรปูแบบอื่น เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง ซึง่รวมถงึกำรใหกู้เ้งนิหรอืกำรช่วยเหลอืในรปูแบบอื่น  
  บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

 คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดและอนุมตันิโยบำยต่อต้ำนกำรให้สนิบน
และกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่และก ำกบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนกำรใหส้นิบนและกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ที่
มปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
หลกัจรยิธรรม และฝ่ำยจดักำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรสอบ
ทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรก ำกบัดูแลอย่ำงเพยีงพอ และสอบทำนกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรให้
สนิบนและกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  

 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยต่อตำ้นกำร
ให้สนิบนและกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ไปปฏบิตัิ ในกำรด ำเนินกำรให้มีระบบในกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
ควบคุมดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำมกีำรปฏบิตัติำมนโยบำยน้ีในทุกฝำ่ย 
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 สำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกจิกำรภำยใน มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำน
กำรปฏบิตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมนโยบำย และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำร
ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 พนักงำนต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งกบันโยบำยฉบบัน้ี กรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็กำรฝ่ำฝืนนโยบำย
ฉบบันี้ จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำหรอืผ่ำนช่องทำงกำรแจง้เบำะแสทีก่ ำหนดไว ้ 

นโยบายและแนวทางในการปฏิบติั  
 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 ห้ำมพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยด ำเนินกำร หรอืยอมรบั หรอืเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำรให้สนิบนและกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และใหม้กีำรสอบทำนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชัน่นี้ตำมนโยบำยฉบับนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนให้
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยฉบบันี้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
  แนวทางและขัน้ตอนปฏิบติั 

กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
โดยบรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยในกำรสนับสนุนหรอืใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง และไม่สนับสนุนหรอืส่งเสรมิกจิกรรมของ
พรรคกำรเมอืง ทัง้นี้ กำรใหส้ิง่ของหรอืบรกิำร กำรโฆษณำส่งเสรมิหรอืสนับสนุนพรรคกำรเมอืง รวมถงึ กำรซือ้บตัรเขำ้ชม
งำนทีจ่ดัเพื่อระดมทุนหรอืบรจิำคเงนิใหแ้ก่องคก์รทีม่คีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคกำรเมอืง กำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยี
โดยไม่คดิค่ำบรกิำร รวมทัง้กำรสละเวลำท ำงำนของพนักงำน เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิกำรคำ้ โดยบรษิทัมี
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง ดงันี้ 

 บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิอย่ำงเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝกัใฝ่ทำงกำรเมอืงหรอื
กบันกักำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึ่ง 

 พนกังำนมสีทิธเิสรภีำพในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืง ภำยใตบ้ทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญแต่จะตอ้ง
ไม่อ้ำงควำมเป็นพนักงำนหรอืน ำทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใดๆ ของบรษิัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมอืง หำกเขำ้ร่วมจะตอ้งพงึระมดัระวงัไม่ใหก้ำรด ำเนินกำรใดๆ ท ำใหเ้กดิ
ควำมเขำ้ใจว่ำกระท ำในนำมของบรษิัทฯ อนัจะน ำไปสู่ควำมส ำคญัผดิว่ำบรษิัทฯ ไม่วำงตวัเป็นกลำง
ทำงกำรเมอืง 

 ในกรณีที่บรษิัทฯ มคีวำมประสงค์ที่จะใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเมอืงเพื่อส่งเสรมิระบอบประชำธปิไตย 
กำรสนับสนุนดงักล่ำวจะต้องไม่ขดัต่อหลกักฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งหรือกระท ำไปด้วยควำมคำดหวงัที่จะ
ได้รบักำรปฏบิตัิตอบแทนเป็นพเิศษ ทัง้นี้ในกำรสนับสนุนจะต้องจดัท ำใบบนัทกึค ำขอระบุชื่อผู้รบักำร
สนับสนุนและวตัถุประสงคข์องกำรสนับสนุนพรอ้มแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ

 กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน 
กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล หรอืเงนิสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้อง

มัน่ใจว่ำ เงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสนิบน โดยต้องระบุชื่อผู้ร ับ 
วตัถุประสงคข์องกำรบรจิำคหรอืกำรใหเ้งนิสนับสนุน และต้องสอดคลอ้งกบัจรรยำบรรณ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ของ
บรษิทั หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
หำ้มจ่ำยเงนิค่ำอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐัเพื่อเร่งกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำที่ 
 

การให้หรอืรบัค่าของขวญัค่าบริการและประโยชน์อ่ืนๆ 
กำรให ้กำรรบัของขวญั สทิธพิเิศษ กำรเลีย้งรบัรอง และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ หรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่

มคีวำมชดัเจนสำมำรถท ำไดแ้ละเขำ้ขำ่ยลกัษณะเป็นกจิธุระปกตขิองกำรประกอบธุรกจิหรอืตำมธรรมเนียมปฏบิตั ิ
หรอืตำมกำลเทศะและเทศกำลทอ้งถิ่นและสำกล โดยที่ไม่ไดม้ผีลกระทบกำรด ำเนินกำรของบรษิทัหรอือำจเป็น
ช่องทำงทีเ่ขำ้ข่ำยควำมเสีย่งต่อกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำร
ประกอบธุรกจิ จรรยำบรรณ ระเบยีบ ค ำสัง่และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงนโยบำยควำมขดัแย้งผลประโยชน์
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำร 

ในกำรนี้ ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรก ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำรให ้กำรรบัของขวญั ของก ำนัล หรอื
ประโยชน์อื่นใดอย่ำงชดัเจนเพื่อใหพ้นกังำนทุกคนยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัต่ิอไป 

 การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเส่ียง กระบวนการป้องกนัความเส่ียง และการรายงาน
เหตกุารณ์ท่ีบริษทัอาจเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำย มำตรกำร และกระบวนกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิบนและกำร
ทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถึงกำรพฒันำกระบวนกำรรบัเรื่องร้องเรยีนและแจ้งเบำะแสกำรให้สนิบนและกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้คีวำมสมบรูณ์และมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

 ใหฝ้ำ่ยบรหิำรควำมเสีย่งก ำหนดกระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และจดักำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้รำยงำนผลกำรประเมนิ
ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 

 ให้สำยก ำกับดูแลและตรวจสอบกิจกำรภำยในรำยงำนเหตุกำรณ์ที่บริษัทอำจเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 

 การบริหารด้านทรพัยากรบุคคล 
นโยบำยต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึทุกกระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

เช่น กำรสรรหำ กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรใหค้่ำตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหน่ง เป็นต้น และใหน้ ำนโยบำย
ฉบบันี้มำใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของวนิยัในกำรบรหิำรงำนบุคลำกรของบรษิทัฯ  

ในกำรนี้ ใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้หีลกัสตูรกำรอบรมในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตำมรอบ
ระยะเวลำทีเ่หมำะสมตำมวำระและโอกำสทีบ่รษิทัฯ พงึกระท ำได้ 

การส่ือสารกบัพนักงานและลูกค้า 
ใหบ้รษิทัฯ ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ถงึพนักงำนทุกท่ำน และเผยแพร่ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ ดงันี้ 

 พนักงำนทุกคนจะไดร้บัส ำเนำนโยบำยฉบบันี้ผ่ำนทำงจดหมำยอเิลค็ทรอนิกส ์ (E-Mail) และช่องทำงกำร
สื่อสำรภำยในและภำยนอกของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำทุกท่ำนไดร้บัทรำบ และเขำ้ใจถงึนโยบำยต่อต้ำน
กำรใหส้นิบนและกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ  

 นโยบำยฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรส ำหรับพนักงำนเข้ำใหม่ที่พนักงำนต้องลงนำมรับทรำบ
กฎระเบยีบ และนโยบำยที่เกี่ยวขอ้งก่อนกำรเขำ้รบัต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของ
บรษิทัฯ 
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 ใหบ้รษิทัฯ ประกำศเผยแพร่นโยบำยนี้ไวท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมทัง้สื่อสำรต่อคู่คำ้ของบรษิทัฯ ผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ถงึนโยบำยนี้ 
 จัดให้เป็นหลักสูตรตำมรอบกำรจัดอบรมของบริษัท ในเรื่องกำรให้สินบนและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอรร์ปัชัน่  
การปกป้องดแูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
 บรษิทัฯ ใหค้วำมมัน่ใจกบัพนกังำนว่ำจะไดร้บัควำมเป็นธรรม และควำมคุม้ครองจำกกำรปฏเิสธกำรใหส้นิบน 
หรอืปฏเิสธกำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยเป็นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืกำรแจง้เบำะแสกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำ
กำรปฏเิสธดงักล่ำวจะท ำให้บรษิัทสูญเสยีธุรกจิหรือพลำดโอกำสในทำงธุรกจิ บรษิัทฯ เชื่อว่ำนโยบำยไม่ยอมรบักำรใ ห้
สนิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงสิน้เชงิจะช่วยสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่บรษิทัในระยะยำว 
 หำกพนักงำนถูกขม่ขู ่หรอืคุกคำม จำกสำเหตุกำรไม่ร่วมมอืกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ หรอืร่วมใหเ้บำะแส และใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำ ฝำ่ยบรหิำร หรอืสำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกจิกำรภำยใน
ในทนัท ีและหำกยงัไม่ไดร้บักำรแกไ้ขใหร้ำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนตำมนโยบำยฉบบันี้ 
การฝ่าฝืนนโยบาย 
 บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิัยแก่กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทีฝ่่ำฝืนกำรปฏบิตัติำมนโยบำย
ฉบบันี้ รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงที่เพกิเฉยต่อกำรกระท ำผดิหรอืรบัทรำบว่ำมกีำรกระท ำผดิ ซึ่งมบีทลงโทษทำงวนิัย
จนถึงขัน้ให้ออกจำกงำน และ/หรอืพ้นจำกต ำแหน่ง ทัง้นี้ กำรไม่ได้รบัรู้ถึงนโยบำยฉบบันี้และ/หรอืกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง                  
ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ได้ 
การแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน  
 หำกกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน หรอืบุคคลใดๆ พบขอ้สงสยั หรอืมหีลกัฐำนว่ำมกีรรมกำร ผู้บรหิำร และ
พนกังำนหรอืบุคคลซึง่กระท ำกำรในนำมบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปมสีว่นร่วมในกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ จะตอ้งรำยงำนหรอืแจง้เบำะแส
หรอื ขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ โดยขอ้มลูผูแ้จง้เบำะแสบรษิทัฯ จะต้องเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั โดยบรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูกำร
แจง้นี้เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนและก ำกบักำรปฏบิตังิำนภำยใน หรอืเปิดเผยตำมค ำสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมำย ตำม
ค ำสัง่ศำล และ/หรอื ตำมค ำสัง่ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื หน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทัง้นี้ ผูแ้จง้จะต้องกระท ำกำรโดยสุจรติ หำกบรษิทัฯ พบกำรแจง้เบำะแสโดยทุจรติ หรอืมเีจตนำในกำรกลัน่
แกลง้ใหผู้อ้ื่นไดร้บัควำมเสยีหำย เสือ่มเสยีชื่อเสยีง ฯลฯ นัน้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำมทีเ่หน็ควรต่อไป 
 กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และผูม้สี่วนไดเ้สยี สำมำรถยื่นขอ้รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง หรอืเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ดงันี้ 

ผ่ำนทำงโทรศพัท ์ 02-256-7999  ต่อ 1707 
ผ่ำนทำงโทรสำร  02-256-7888   
ผ่ำนทำง E-mail: CompanySec@cgholdings.co.th 
ผ่ำนทำงจดหมำย โดยระบุชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อร้องเรียน และส่งมำยงั “ผู้รับแจ้ง                    

ขอ้รอ้งเรยีน” ตำมทีอ่ยู่ต่อไปนี้ 
บริษทั คนัทร่ี กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน(  
เลขท่ี 132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวิทยุ   
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
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ผูร้บัแจ้งข้อรอ้งเรียน ตำมขอ้ (4) มดีงันี้ 

   -ประธำนคณะกรรมกำร  หรอื  
   -ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  หรอื 
   -ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอื 
   -ผูบ้รหิำรสำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกจิกำรภำยใน 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสงัคม 
 บรษิัทฯ ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทัง้ยงัมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะแสดงควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี บรษิทัฯ จะพจิำรณำจดัสรรงบประมำณส่วนหนึ่ง เพื่อน ำมำด ำเนินกจิกรรม
ทำงสงัคมโดยเน้นกำรส่งเสรมิดำ้นกำรศกึษำ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรส่งเสรมิคุณภำพชวีติทำงสงัคม ดงัรำยละเอยีด
ปรำกฏตำมรำยงำนในสว่นของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่งส่ิงแวดล้อม 
 ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั 
 ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำรบักำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก และควำม

รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 สง่เสรมิใหพ้นกังำนไดม้โีอกำสแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มระหว่ำงพนักงำน

ดว้ยกนัหรอืระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ  
 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนมกีำรรกัษำสภำพแวดลอ้มและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนใหเ้หมำะสมกบั

สภำพแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
 บรษิทัฯ มนีโยบำยบรหิำรกำรจดักำร โดยมเีป้ำหมำย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 ทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่ อเนื่ องและสม ่ ำเสมอ เพื่อติดตำม

ควำมกำ้วหน้ำ 
 โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดงัรำยละเอยีดปรำกฏตำมรำยงำนในสว่นของควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทั หวงัเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะไดร้บัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และ
สนบัสนุนใหม้กีำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อควำมเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ อย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืโดย
ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝำ่ยไดท้รำบ โดย
ด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตำมวธิกีำรและภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ทัง้นี้ผู้มสี่วนได้เสยีสำมำรถติดต่อและ/หรอืขอขอ้มูลโดยตรงได้ที่สำยเลขำนุกำรบรษิัท หมำยเลขโทรศพัท์ 0-
2256-7999 ต่อ 1707 หรอืที ่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th  
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
การเปิดเผยข้อมูล 

 ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำข้อมูลต่ำงๆ  อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส  รวมถึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
สม ่ำเสมอ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และมกีำรปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

 ก ำหนดใหบุ้คคลหรอืหน่วยงำนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูเท่ำนัน้ เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน นกัวเิครำะหลกัทรพัย ์สือ่มวลชน หรอืองคก์รก ำกบัดแูล 

http://www.cgholdings.co.th/
mailto:CompanySec@cgholdings.co.th
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 ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ จะเปิดเผยอย่ำงสม ่ำเสมอ มดีงันี้ 

 วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ  
 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  
 รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
 งบกำรเงนิและรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ทัง้ปีปจัจุบนัและของปีก่อนหน้ำ 
 แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปีทีส่ำมำรถใหด้ำวน์โหลดได ้
 ขอ้มลูหรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัฯ น ำเสนอต่อนกัวเิครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทุน หรอืสือ่ต่ำงๆ  
 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทัฯ  และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้

รำยใหญ่ 
 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้บงัคบับรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ )ถำ้มี(  
 นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นต่ำงๆ  
 หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รบัควำม

เหน็ชอบจำกกรรมกำร 
 หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รบัควำม

เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

 จรรยำบรรณส ำหรบัพนกังำน และกรรมกำรของบรษิทัฯ รวมถงึจรรยำบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 ขอ้มลูในกำรตดิต่อฝำ่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 ก ำหนดให้จดัท ำงบกำรเงนิ หรอืขอ้มูลทำงกำรเงนิ เพื่อแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร เพื่อประกอบกำร
เปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำส รวมทัง้ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงครบถว้น ถูกต้อง เพยีงพอและ
ทนัเวลำ  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัทรำบโดยทัว่ถงึกนั 

 ก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบบญัชหีรอืงบกำรเงนิ โดยผูต้รวจสอบบญัชภีำยนอกทีม่คีวำมเป็นอสิระ และเปิดเผย
ค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

 บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก เช่น นักวิเครำะห์
หลกัทรพัย ์ทีป่รกึษำกำรลงทุน บรษิทันำยหน้ำคำ้หลกัทรพัย ์สถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื สือ่มวลชน 
และองคก์รก ำกบัดแูลภำยนอก เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน หรอืเพื่อประโยชน์ ใน
ดำ้นอื่นๆ ผ่ำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์หรอืสำยเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย 

 โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมจดักจิกรรม เพื่อชีแ้จงขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกจิและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ แก่
นักวิเครำะห์หลกัทรพัย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มำร่วมงำน ดงันี้  กิจกรรม “Open House” เพื่อให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร และผูบ้รหิำรพบปะนักข่ำว และ นักลงทุน เพื่อชีแ้จง สื่อสำร และสรำ้งควำมเขำ้ใจทีถู่กต้องบนแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั รวม 1 ครัง้ ในวนัที ่16 สงิหำคม 2560  

 ก ำหนดให้เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จรรยำบรรณ
ธุรกจิ และผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว ในรำยงำนประจ ำปี ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และปิดประกำศ ณ 
ทีท่ ำกำรส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำทุกแห่ง 
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 ก ำหนดใหเ้ปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรทุกชุดของบรษิทัฯ จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม จ ำนวน

ครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุม ควำมเหน็ของกรรมกำรจำกกำรท ำหน้ำที ่รวมถงึเปิดเผยนโยบำย
รูปแบบ และลกัษณะของกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กบักรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสูงแต่ละคนในรำยงำน
ประจ ำปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2557 

 ก ำหนดให้กรรมกำรมหีน้ำที่รำยงำนกำรซื้อขำยถือครองหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบรษิัท 
ทรำบสม ่ำเสมอ แมว้่ำจะไม่มคีวำมเคลื่อนไหวในกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด โดยใหถ้อื
ปฏบิตัติำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ .ศ.  2535 ทีก่ ำหนดใหก้รรมกำร
เปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ของตนและคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่งถือหลกัทรพัย์ใน    
บรษิทัฯ ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 หำ้มคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรส และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบริษัท ภำยใน 14 วนั ก่อนมีกำร
เปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี หำกผู้ใดฝ่ำฝืนใหพ้จิำรณำลงโทษตำมขอ้ก ำหนดที่
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
- ระบบสือ่สำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETPortal)  
- หนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 
- www.cgholdings.co.th 
- ฝำ่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

รายงานของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมกำรบรษิัท จะจดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ในเรื่องงบกำรเงนิของบรษิัทฯ 

และเรื่องทีส่ ำคญัต่ำงๆ ตำมขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลกัเกณฑท์ีต่ลำด
หลกัทรพัยฯ์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงำนก ำกบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชใีน
รำยงำนประจ ำปี รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทั 
ได้พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ เช่นเดยีวกนั 
 ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มนีำงจติรมณี สุวรรณพูล ซึ่งเป็นผู้มคีวำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะท ำ
หน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบ                   
งบกำรเงนิ  
 อกีทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ มรีะบบ
ตรวจสอบภำยในทีไ่ดม้ำตรฐำน และมกีำรประเมนิระบบบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ  ทนัสมยั รดักุม เหมำะสมโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะหำรอืและประชุมร่วมกบัสำยก ำกับดูแลและตรวจสอบกจิกำรภำยใน และผูส้อบบญัชภีำยนอก  
เพื่อให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  มีควำมถูกต้องและครบถ้วนและมีกำรจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ โดยในปี  2560 ได้มีกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จ ำนวน 4 ครัง้  
ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมูลที่มคีวำมถูกต้องครบถ้วน  โปร่งใส ทนัเวลำ และ                       
เท่ำเทยีมกนัใหแ้ก่นกัลงทุน ทัง้ในสว่นของกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทัว่ไป รวมถงึขอ้มลูส ำคญัทีม่ผีลกระทบ 
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ต่อมูลค่ำหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของบรษิัทฯ                                                
ที ่www.cgholdings.co.th  
 อกีทัง้เพื่อใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ มคีวำมถูกตอ้งครบถว้น น่ำเชื่อถอื และยงัเป็นกำรป้องกนัขำ่วลอืต่ำงๆ  
บรษิทัฯ มหีน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหข้อ้มูลตอบขอ้ซกัถำม และชีแ้จงขอ้มูลของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อื
หุน้ นักลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูล้งทุนสำมำรถตดิต่อไดท้ี่  ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์นำงสำวกมลพร                       
อ่องเพช็ร หมำยเลขโทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1717 หรอืที ่E-mail address: kamonporn@cgholdings.co.th  
 บริษัทฯ  ได้ก ำหนดให้สำยก ำกบัดูแลและตรวจสอบกิจกำรภำยในเป็นศูนย์กลำงในกำรรบัและพิจำรณำเรื่อง
รอ้งเรยีนและแจง้เบำะแส โดยสำมำรถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสไดท้ี่สำยเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย หมำยเลขโทรศพัท ์
0-2256-7999 ต่อ 1707 หรอืที ่E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 
 

นโยบายการก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยใน  เพื่อใหม้มีำตรกำรป้องกนัและกำรก ำกบัดูแล

กำรใช้ขอ้มูลภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพและป้องกนัมใิห้มกีำรใช้ขอ้มูลภำยในแสวงหำผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรอืเอื้อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทำงมชิอบตลอดจนสอดคลอ้งตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรบรหิำรจดักำรดว้ย
ควำมโปร่งใส โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั  และผูบ้รหิำร รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ มหีน้ำทีต่้องรำยงำนกำรถอื
หลกัทรพัยข์องตน ใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบยีบของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมทีก่ ำหนด 

2. หำ้มคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว) ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ภำยใน 14 วนั ก่อนมกีำรเปิดเผย  
งบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี  

3. ชัน้ควำมลบัของขอ้มูลก ำหนดใหข้อ้มูลภำยในซึง่เป็นควำมลบัทำงธุรกจิต้องไดร้บักำรดูแลปกปิดมใิหร้ัว่ไหล 
ออกไปภำยนอก ควำมลบัของขอ้มูลอำจแบ่งไดเ้ป็นหลำยชัน้ตำมควำมส ำคญั เช่น ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยได ้ขอ้มูล
ปกปิด ข้อมูลลบั และข้อมูลลบัมำก ซึ่งกำรใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่ำเป็นข้อมูลในหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมำยเท่ำนัน้ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่ำเป็นควำมลบัของบริษัทฯ อนัน ำมำซึ่งควำม
เสยีหำยหรอืมผีลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูล
กำรเงนิ กำรปฏบิตังิำน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงำนในอนำคตของบรษิทัฯ และอื่นๆ  ระหว่ำงทีป่ฏบิตังิำนใหบ้รษิทัฯ 
และหลงัจำกพน้สภำพกำรปฏบิตังิำนแลว้ 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลสู่ภำยนอกก ำหนดใหก้ำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในสู่สำธำรณชนต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำก 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ผูบ้รหิำร ฝำ่ยงำน หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยเท่ำนัน้ 

5. ก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำเป็นระเบยีบปฏบิตัวิ่ำดว้ยมำตรกำรป้องกนัและกำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
และจดัใหม้กีำรสือ่สำรเผยแพร่ นโยบำย และกฎระเบยีบดงักล่ำว แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบั
อย่ำงทัว่ถงึทัง้องคก์ร และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบถงึหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีบ่รษิทัฯ 
ก ำหนดไวใ้นนโยบำย และระเบยีบนัน้ ๆ หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ ใหล้งโทษตำมขอ้ก ำหนดที่
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Board Responsibilities) 
คณะกรรมกำรบรษิทั มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และมวีสิยัทศัน์ในกำรก ำหนดนโยบำย  กลยุทธ ์แผน

ธุรกจิ งบประมำณ และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมคีวำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และ                  
ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั  

(1) คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน และไม่มำกกว่ำ 12 ท่ำน โดยต้องเป็น             
ผู้มีทกัษะและประสบกำรณ์หลำกหลำยที่สำมำรถใช้วจิำรณญำณได้อย่ำงเป็นอิสระ  มีควำมเป็นผู้น ำ                     
มีควำมรู้ เพื่อน ำมำหำรอืในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และต้องเป็นผู้มคีุณสมบตัิตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำกภำยนอกซึ่งเ ป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดหรอือย่ำงน้อยจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อใหเ้กดิ
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 

 ทัง้นี้ ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั จะเป็นไปตำมวำระทีก่ ำหนดไว ้มคีวำมโปร่งใส และชดัเจนใน
กำรเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อกำรแต่งตัง้/เลอืกตัง้มปีระวตัขิองกรรมกำรทีม่รีำยละเอยีดเพยีงพอ และบรษิทัฯ 
จะเปิดเผยประวัติของกรรมกำรทุกคนโดยละเอียดและทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรต่อ
สำธำรณชนผ่ำนเวบ็ไซตแ์ละขำ่วสำรของบรษิทัฯ  

 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560  คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 9 คน โดยมกีรรมกำรอสิระ จ ำนวน 4 คน ซึง่
มกีรรมกำรอสิระเป็นผูห้ญงิ 1 คน และบรษิทัฯ มเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัท ำหน้ำทีป่ระสำนงำน
ระหว่ำงกรรมกำรบริษัท กับฝ่ำยจดักำรรวมทัง้ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ                 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และด ำเนินกำรประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั 

(2) กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ บรษิทัฯ ไม่มกีำรจ ำกดัจ ำนวนกรรมกำรอสิระ ผูท้ีด่ ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรอสิระจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม โดยค ำนึงถงึควำมหลำกหลำย
ของทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ รวมทัง้กำรอุทศิเวลำ และ
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำม
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(3) ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอย่ำงชดัเจน และแยกบุคคลที่
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

(4) ก ำหนดนโยบำยและวธิปีฏบิตัใินกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
และผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิัทฯ อย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวนบรษิัทที่
สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้โดยตอ้งผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน 

(5) แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิัท เพื่อท ำหน้ำที่ใหค้ ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑต่์ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
จะต้องทรำบและปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมมติคณะกรรมกำร โดยก ำหนดคุณสมบตัิและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิัทที่เหมำะสมที่จะ
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะเลขำนุกำรบรษิทั และเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัฯ ไว้
ในรำยงำนประจ ำปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิทั จะไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำ
ควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องดำ้นกฎหมำย กำรบญัช ีหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย  
 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรรวมทัง้สิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพื่อควบคุมดูแลบรษิทัฯ ในดำ้นต่ำงๆ ดงัรำยละเอยีดในหวัขอ้โครงสรำ้งกำร
จดักำร 
 ทัง้นี้ ประธำนคณะกรรมกำรต้องไม่เป็นประธำนหรอืสมำชกิในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ นอกจำกนี้ เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสรรหำและ 
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พจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และบรรลุวตัถุประสงคต่์อหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะจดัประชุมอย่ำงน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพจิำรณำหำรอื 
และด ำเนินกำรใดๆ ใหส้ ำเรจ็ลุล่วงตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของตน 
 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
- ภำวะผูน้ ำ วสิยัทศัน์ และควำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจ 

 คณะกรรมกำรบรษิัท มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบสูงสุดในกำรก ำหนดนโยบำย พจิำรณำ  อนุมตัิ และ
ทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน
ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนงำน และงบประมำณอย่ำงมี
ประสทิธิภำพและโปร่งใส นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญั ในเรื่องกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ดี โดยได้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ให้
ควำมเห็นชอบทบทวนประเมนิผลกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเน้นให้
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มีมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสทิธิภำพ รวมทัง้มีกำร
ติดตำมกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ดงันัน้ จึง
จ ำเป็นอย่ำงยิง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั ต้องมภีำวะควำมเป็นผูน้ ำมวีสิยัทศัน์ และมคีวำมเป็นอสิระในกำร
ตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรควบคุมดูแล และ
ป้องกนัมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตำมคู่มอืจรรยำบรรณทำง
ธุรกจิ ดงันี้ 
 จดัโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของบรษิทัฯ และของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่ ี
 ส่งเสรมิให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ ยดึมัน่ในจรรยำบรรณ

วชิำชพี และไม่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตวัเหนือควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ
กำรรกัษำควำมลบัของลูกค้ำ และกำรไม่น ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และลูกค้ำไปเปิดเผยหรือ
น ำไปใช ้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น 

 กำรตัดสนิใจใดๆ ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือกรณีที่มกีำรกระท ำบำงอย่ำงซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ทีแ่ตกต่ำงกนัของผูม้สี่วนได้เสยีในแต่ละกลุ่ม 
คณะกรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยจดักำรจะพจิำรณำปญัหำดงักล่ำวอย่ำงรอบคอบดว้ยควำมระมดัระวงั 
ซื่อสตัย์สุจรติ มเีหตุผล และเป็นอสิระภำยใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็น
ส ำคญัและจะเปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้รำบทุกครัง้ 

 ในกรณีมปีระเดน็ที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืเป็นกำรท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนั หรอื
เป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืเกีย่วโยงกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำ ซึง่กรรมกำรท่ำนใดทีม่สี่วนไดเ้สยีในวำระ
ใด กรรมกำรท่ำนนัน้ต้องเปิดเผยขอ้มูลใหท้ี่ประชุมได้รบัทรำบทนัทแีละจะไม่มสีทิธใินกำรเขำ้ร่วม
ประชุม และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวำระดงักล่ำว 

 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน พงึหลกีเลี่ยงกำรกระท ำที่เป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของ
บรษิัทฯ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรติดต่อกบัผู้เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ เช่น ลูกค้ำ คู่แข่งขนั หรอืจำกกำรใช้
โอกำส หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำรหรอืพนกังำนในกำรหำประโยชน์สว่นตนหรอืกำรท ำ 
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 ธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ หรอืกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบรษิทัฯ  ซึง่ไดส้่งผลกระทบต่อ

กำรปฏบิตังิำนในหน้ำที ่
 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนพงึละเวน้กำรถอืหุน้ในกจิกำรของคู่แขง่ของบรษิทัฯ หำกมผีล

ท ำใหต้อ้งละเวน้กำรกระท ำทีค่วรท ำตำมหน้ำที ่หรอืมผีลกระทบต่อกำรปฏบิตังิำนในหน้ำที ่ในกรณีที่
บุคคลดงักล่ำวได้หุ้นมำก่อนเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืพนักงำนหรอืก่อนที่บรษิัทฯ จะเขำ้ไปท ำ
ธุรกจินัน้หรอืกำรไดม้ำโดยมรดกบุคคลดงักล่ำวตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ทรำบและ
ใหส้ ำเนำสง่สำยก ำกบัดแูลและตรวจสอบกจิกำรภำยในทุกครัง้ 

- จริยธรรมธรุกิจ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดรวมถึงกำรมีระบบกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสทิธภิำพซึง่ปจัจยัทีส่ ำคญัประกำรหน่ึงคอื กำรมจีรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัดงักล่ำวจงึไดจ้ดัท ำขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยำบรรณขึน้ เพื่อมุ่งเน้นถงึกำรมี
จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิและกำรปฏบิตัิตำมขอ้บงัคบัของทำงกำร เพื่อให้กรรมกำร  ผู้บรหิำรและ
พนักงำนทุกคนยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติและเที่ยงธรรม ทัง้กำร
ปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ ลูกคำ้ ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึไดก้ ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัส ำหรบั
ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้สำยก ำกบัดูแลและตรวจสอบกิจกำร
ภำยในท ำหน้ำทีต่ดิตำมและควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมขอ้พงึปฏบิตัดิงักล่ำวเป็นประจ ำ 

- ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในเป็นอย่ำงยิง่ทัง้ในระดบับรหิำรและ
ระดบัปฏบิตังิำนโดยเน้นใหม้คีวำมเพยีงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อป้องกนัควำมเสยีหำย
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบับรษิทัฯ โดยรวมทัง้ดำ้นกำรเงนิ กำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบั
ดแูลกำรปฏบิตังิำน จงึไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ดงันี้ 
 ก ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรของบรษิัทฯ รบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีวำมถูกต้อง

ครบถว้น และทนัเวลำ ทัง้งบกำรเงนิรำยไตรมำส รำยครึง่ปี และรำยปี 
 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเหน็ถึงควำมเพยีงพอของระบบ

ควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
 ก ำหนดใหม้รีะบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ บรษิทัฯ     

มกีำรปฏบิตัิตำมมำตรฐำนและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ภำยใต้กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ก ำหนดภำระหน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของผูบ้รหิำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 ก ำหนดใหม้กีำรควบคุม และตรวจสอบกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหเ้กดิ

ควำมเสยีหำย หรอืมกีำรน ำไปใชห้รอืหำประโยชน์โดยมชิอบ 
 มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล และ

ตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม 
 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อค ำแนะน ำ หรอืขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชอีสิระ และ

ผู้ตรวจสอบจำกองค์กรก ำกับดูแลภำยนอก เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนใหถู้กตอ้งเหมำะสม 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้สำยก ำกบัดูแลและตรวจสอบกิจกำรภำยในรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อควำมเป็นอสิระสำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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 คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยใหด้ ำเนินกำรสรรหำ และคดัเลอืกผูส้อบบญัชภีำยนอกจำกส ำนัก

งำนสอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีง และไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบ
ควำมถูกตอ้งครบถว้นของกำรบนัทกึบญัช ีและกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบันโยบำยกำรบญัช ีพรอ้ม
ทัง้เสนอแนะ และแกไ้ขจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องของกำรบนัทกึบญัชหีรอืระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบรษิทัฯ 

 ก ำหนดนโยบำยดำ้นบรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหฝ้ำ่ยจดักำรเป็นผูป้ฏบิตัติำม
นโยบำยและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ และทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิล
ของกำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละครัง้ และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี และในทุกๆ 
ระยะเวลำทีพ่บว่ำระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลีย่นแปลง รวมถึงใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตอืนภยั
ล่วงหน้ำ และรำยกำรผดิปกตทิัง้หลำย 

 ก ำหนดกลไกก ำกบัดูแลบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บรษิัทฯ โดยพจิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิทั
ร่วมตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้   

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2557 นำยสดำวุธ เตชะอุบล             
นำยสุรพล ขวญัใจธญัญำ และพล.อ. เลศิรตัน์ รตันวำนิช ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในบรษิทัหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ และกำรท ำ
รำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมำย ประกำศ และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้ดีุลยพนิิจใน
กำรพจิำรณำออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของ MFC ในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและด ำเนินธุรกจิ
ตำมปกตขิอง MFC ไดต้ำมแต่จะเหน็สมควร เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และบรษิทัร่วม ทัง้นี้ เมื่อค ำนวณสดัส่วนของ
กรรมกำรของ MFC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ  คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของ MFC (ไม่รวม
กรรมกำรอสิระ) ซึง่มำกกว่ำรอ้ยละ 24.92 อนัเป็นสดัสว่นกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ใน MFC ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง  
 ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 1/2560 บรษิัทฯ ได้พจิำรณำเสนอชื่อบุคคลเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็น
กรรมกำรบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ 
2. นำยฮองไซ ซมิ 
3. ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์  
4. นำยธนโชต ิรุ่งสทิธวิฒัน์ 

 และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกภำคส่วน และเกิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรงำน
ระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ในวนัที ่16 มกรำคม 2560 กรรมกำรของบรษิทัย่อยบำงคนซึ่งเป็นกรรมกำรชุดเดยีวกบั
กรรมกำรของบรษิทัฯ จงึไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อย จ ำนวน 2 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยสดำวุธ เตชะอุบล และ
นำยทอมมี ่เตชะอุบล ดงันัน้ ในปจัจุบนั คณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัย่อย จงึม ี7 ท่ำน ไดแ้ก่  

1. นำยสรุพล ขวญัใจธญัญำ  ประธำนกรรมกำร 
2. พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสน ี  กรรมกำรอสิระ 
3. นำยชำญ  ตุลยำพศิษิฐช์ยั  กรรมกำรอสิระ 
4. นำยฮอง ไซ ซมิ   กรรมกำร 
5. นำยธนโชต ิรุ่งสทิธวิฒัน์  กรรมกำร 
6.  นำยวส ุชวิปรชีำ   กรรมกำรอสิระ 
7. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์  กรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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 ทัง้นี้ เมื่อค ำนวณสดัส่วนของกรรมกำรของบรษิทัย่อยทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดของบรษิทั และกรรมกำรอสิระ คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั  
- คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดวนัและเวลำกำรประชุมวำระปกตล่ิวงหน้ำ ประจ ำปี 2560 จ ำนวนทัง้สิน้ 6 

ครัง้ เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำของตนส ำหรบักำรประชุมทุกครัง้ไดโ้ดยสะดวก อกีทัง้ไดม้ี
กำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น อีกจ ำนวน 1 ครัง้  รวมเป็นกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั จ ำนวนทัง้สิน้ 7 ครัง้ 

- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำ  2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม ประธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรจดัเรื่อง
ทีจ่ะเขำ้วำระกำรประชุม โดยกำรพจิำรณำร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และจะพจิำรณำค ำขอของ
กรรมกำรบำงท่ำนทีจ่ะบรรจุเรื่องอื่นทีส่ ำคญัเป็นวำระในกำรประชุม ทัง้นี้  กรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำม
เป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระในกำรประชุม 

- ประธำนกรรมกำร ด ำเนินกำรจดัสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องหรือเอกสำร 
ขอ้มูล เพื่อกำรอภปิรำย และระยะเวลำมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำยปญัหำในประเดน็ทีส่ ำคญัอย่ำง
รอบคอบโดยทัว่กนั 

- คณะกรรมกำรบรษิัท สนับสนุนให้มกีำรเชญิผู้บริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 
เพื่อให้ขอ้มูล หรอืรำยละเอยีดเพิม่เติมในฐำนะเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมกำร
บรษิทัไดม้โีอกำสรูจ้กักบัผูบ้รหิำรระดบัสงู 

- คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเขำ้ถึง และขอขอ้มูล ค ำปรกึษำ และบรกิำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นเพิม่เตมิได้
จำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืผูบ้รหิำรอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมำย หรอือำจขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำก
ทีป่รกึษำภำยนอกได ้โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูป้ระสำนงำน 

- ฝ่ำยจดักำรและผู้บริหำรระดบัสูง มีหน้ำที่ให้ข้อมูล ค ำปรึกษำ และบริกำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม และ
ทนัเวลำ แก่คณะกรรมกำรบรษิทั        

- ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มดว้ยระเบยีบวำระกำรประชุม และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระให้แก่กรรมกำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 
เพื่อใหก้รรมกำรทุกท่ำนมเีวลำเพยีงพอทีจ่ะศกึษำขอ้มลูต่ำงๆ ก่อนกำรเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ 

- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ได้จดัให้มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน             
ทุกวำระเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนดงักล่ำวทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทั
แลว้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ 

- กรรมกำรทุกคนควรจะเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

- ก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสทีจ่ะประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่อ
อภปิรำยปญัหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝีำ่ยจดักำรร่วมดว้ย และแจง้ให้
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมกำรบรษิทั ไดส้นับสนุนใหม้กีำรประเมนิตนเอง โดยคณะกรรมกำรบรษิทั จะประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน

ด้วยตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัท ร่วมกนัพจิำรณำผลงำน ปญัหำ และอุปสรรค เพื่อกำรปรบัปรุง
แกไ้ขต่อไป ซึง่ในกำรประเมนิผลดงักล่ำวเป็นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 
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- การประเมินคณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้
คณะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
- มีการก าหนดหวัข้อการประเมินในแต่ละด้าน ดงัน้ี 

 โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 
 บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
 กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร 
 ควำมสมัพนัธก์บัฝำ่ยจดักำร 
 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

- วิธีการให้คะแนนการประเมิน 
0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ หรอืไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 
1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็น้อย 
2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 
3 = เหน็ดว้ยค่อนขำ้งมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี
4 = เหน็ดว้ยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อย่ำงดเียีย่ม 

- การวดัผลการประเมิน 
คะแนน (%) เกณฑท่ี์ได้ ค าจ ากดัความ 

90-100 ดเีลศิ มมีำตรฐำน และผลงำนทีสู่งมำก ไม่จ ำเป็นต้องปรบัปรุงกำรปฏบิตัิงำน 
หรอืปรบัปรุงเพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้  

80-89 ดเีกนิควำมคำดหวงั มมีำตรฐำน และผลงำนทีส่งูเกนิควำมคำดหวงั  

70-79 ดเีทยีบเท่ำควำมคำดหวงั มมีำตรฐำน และผลงำนทีด่ตีำมควำมคำดหวงั  

60-69 พอใช ้ มมีำตรฐำน และผลงำนที่เพียงพอต่อกำรปฏิบตัิงำน  แต่ต ่ำกว่ำควำม
คำดหวงั สำมำรถปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ได ้ 

ต ่ำกว่ำ 60 ควรปรบัปรุง 
อย่ำงเร่งด่วน 

มมีำตรฐำนต ่ำกว่ำควำมเพยีงพอในกำรด ำเนินธุรกจิที่มกีำรแข่งขนัสูง 
ควรปรบัปรุงอย่ำงเร่งด่วน  

- การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ       
ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรชุดย่อย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยใชห้ลกัเกณฑก์ำรประเมนิเช่นเดยีวกนักบักำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั
ทัง้คณะ นอกจำกนี้  หวัข้อที่ใช้ในกำรประเมิน จะแตกต่ำงกนัไปตำมบทบำทและหน้ำที่ส ำคญัของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ 

- การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ กำรประเมนิดงักล่ำวจะใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบั 
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กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะและคณะกรรมกำรชุดย่อย นอกจำกนี้ หวัข้อที่ใช้ในกำร
ประเมนิจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. ควำมเป็นผูน้ ำ    6. ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอก 
2. กำรก ำหนดกลยุทธ ์   7. กำรบรหิำรงำนและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร 
3. กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ ์   8. กำรสบืทอดต ำแหน่ง 
4. กำรวำงแผนและผลกำรปฏบิตัทิำงกำรเงนิ 9. ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 
5. ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร   10.  คุณลกัษณะสว่นตวั 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
แบบรำยคณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลงำนของ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ซึง่ไดด้ ำเนินกำรประเมนิกำรท ำงำนในวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2560 ทีผ่่ำนมำ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปรบัปรุงแกไ้ขกำรปฏบิตัใิหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในเรื่องเบี้ยประชุมไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส  ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำว
ไดร้บักำรอนุมตัิจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีกรรมกำรไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีแ่ละมคีวำมรบัผดิชอบเพิม่มำกขึน้ เช่น 
กำรเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้น ทัง้นี้ เป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวนัที่                      
27 เมษำยน 2560 โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมเีจตนำรมณ์ทีจ่ะแสดงควำมโปร่งใส และปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่ ีกรรมกำรทีไ่ดร้บัค่ำตอบแทนจงึงดออกเสยีงในวำระนี้ (จ ำนวน 1,523,254,213 หุน้) 

บรษิทัฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ำทีก่ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิผล
งำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู และก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรอืค่ำจำ้งทีเ่ป็นธรรมและชดัเจนและใหค้วำมเหน็ชอบในกรณีที่
บรษิทัฯ มกีำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงูหรอืพนกังำน และมกีรรมกำรผู ้บรหิำรระดบัสงู
หรอืพนกังำนทีไ่ดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีจ่ะจดัสรร ทัง้นี้ตอ้งไม่มกีรรมกำรที่
จะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกว่ำรอ้ยละ 5 ดงักล่ำว เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทั มนีโยบำยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำร และค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร
ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงันี้  

- ส่งเสรมิใหก้รรมกำรเขำ้อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำรในธุรกจิตวักลำงในตลำด
ทุน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรและสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้น  

- กรรมกำรที่ได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ใหม่ทุกคน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ก่อนปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำร ซึง่บรษิทัฯ 
ไดด้ ำเนินตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวเรยีบรอ้ยแลว้ 

- ผูท้ีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในครัง้แรกจะไดร้บัทรำบขอ้มลูของบรษิทัฯ กฎระเบยีบ และคู่มือกรรมกำร
ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ได้แก่ นำงจิตรมณี        
สวุรรณพลู และดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์
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9.2 บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทัง้หมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีซึง่ไดเ้ปิดเผยรำยชื่อของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่ อยแต่ละชุดไว้
แลว้ในหวัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร โดยขอบเขตหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแต่ละชุดมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
ใหป้ระธำนกรรมกำรมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
- พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และดแูลให้

กรรมกำรบรษิัทได้รบัขอ้มูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลำก่อนกำรประชุม  เพื่อให้
กรรมกำรบรษิทัสำมำรถตดัสนิใจไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

- เป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  
 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมำย  
 จดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และส่งเสรมิให้กรรมกำรบรษิัททุกคนอภิปรำย แลกเปลี่ยน

ควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเตม็ที ่เป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถงึผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทุกฝำ่ยอย่ำงครบถว้น   

 สรุปมตทิีป่ระชุม และสิง่ทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงชดัเจน  
- เป็นผูน้ ำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมำย  โดย

จดัสรรเวลำให้เหมำะสม รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเท่ำเทยีมกนั  และ
ดแูลใหม้กีำรตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส  

- สนับสนุน และเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำล และจรรยำบรรณของบรษิทั 
คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั )มหำชน(  

- เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั กบัฝำ่ยจดักำร และสนบัสนุนกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และฝำ่ยจดักำรตำมนโยบำยของบรษิทั  

- ก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์  

- ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมโีครงสรำ้ง และองคป์ระกอบทีเ่หมำะสม  
- ก ำกบัดูแลใหก้ำรปฏบิตัิหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัโดยรวม คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และ

กรรมกำรบรษิทัแต่ละคน เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิล  
- ก ำกบัดูแลใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัโดยรวม กรรมกำรบรษิทั

รำยบุคคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อน ำผลไปปรบัปรุงกำร
ปฏบิตัหิน้ำที ่และเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถของกรรมกำรบรษิทั  

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั  
- ด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต  ระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส ด ำรงไว้เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
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- ก ำหนดทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิและควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ใหด้ ำเนินกำรถูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดแูลก ำหนด
ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอต่อผู้ถอืหุ้นหรอืบุคคลทีม่สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มด้วยควำม
โปร่งใสเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Governance) 

- จัดให้มีหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร  ทบทวนหลักกำรและ
ประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมหลกักำรดงักล่ำวอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

- พจิำรณำอนุมตัริำยกำรทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั /กำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ/กำรขำย หรอืกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยใ์ด ๆ ออกจำกบญัช ีตลอดจนกำร
เขำ้ท ำรำยกำรใด ๆ ซึง่กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดแูลหรอืระเบยีบ
ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ในเรื่องนัน้ๆ ก ำหนดไวใ้หต้้องไดร้ับกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

- คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร  ผู้บริหำรจ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรให้เป็น
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยในกำรบรหิำรจดักำรตลอดจนกำรควบคุมก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำร
ของบรษิทัใหเ้ป็นบรรลุตำมวตัถุประสงค์ นโยบำย เป้ำหมำย และมคีวำมสอดคล้องตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีก่ ำหนด 

- พจิำรณำอนุมตัิแผนลงทุนของบรษิทัฯ ตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอซึ่งผ่ำนกำรพจิำรณำเหน็ชอบโดย
คณะกรรมกำรกำรลงทุนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรแต่งตัง้ ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิัทได้
อนุมตัินโยบำยกำรลงทุนในหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิงำน กำรบรหิำร และกำร
จดักำรกำรลงทุนของบรษิทัฯ ให้ได้รบัประโยชน์สูงสุด อกีทัง้เป็นกำรจดัระบบควบคุมภำยในทีด่ ี
และมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ 

- พิจำรณำอนุมตัิกำรลงทุนในกำรประกอบธุรกจิหรอืกำรขยำยธุรกจิตลอดจนกำรเขำ้ร่วมทุนกบั                      
ผูป้ระกอบกจิกำรอื่นๆ เพื่อกำรน ำมำใหไ้ดซ้ึง่ผลประโยชน์สงูสุดจำกกำรด ำเนินธุ รกจิของบรษิัทฯ 
และบรษิทัย่อย 

- ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจัดให้มีกำรสื่อสำร
จรรยำบรรณธุรกิจแก่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดจนก ำหนดนโยบำยทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รเกีย่วกบักำรผลกัดนัให้เกดิกำรต่อต้ำนกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงเป็นรปูธรรมและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ 

- จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในทีด่ ีเพื่อกำรปกป้องรกัษำขอ้มูลสำรสนเทศและ
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย ลูกคำ้และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี และเพื่อใหแ้น่ใจได้
ว่ำกำรบนัทกึขอ้มูลทำงบญัชกีำรเงนิเป็นไปอย่ำงถูกต้องเพียงพอและเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ
รำยกำรทำงธุรกจิไดร้บักำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม ซึง่เป็นไปตำมเป้ำหมำยสำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัได้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะประเมนิควำมเพยีงพอและเหมำะสมของ
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปี และใหค้วำมเหน็ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

-      จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนทุกดำ้นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยกำร
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีแ่ต่งตัง้เป็นผูก้ ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ที่ครอบคลุมทุกธุรกรรม และทบทวนประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่
ก ำหนดนัน้ๆ รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

-       รบัผดิชอบในขอ้มลูงบดุล และขอ้มลูทำงกำรเงนิทีป่รำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ  
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-       แต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร และก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบตัิเป็นไปตำม

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีต่ำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดหรอืมอบหมำย 
-     แต่งตัง้และจดัใหม้เีลขำนุกำรบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ถูกต้องเป็นไปตำมทีก่ฎหมำย

ประกำศขอ้บงัคบัของหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำหนด ตลอดจนกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำร
และกำรประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้ย่ำงเหมำะสม รวมถงึกำร
ดแูลและสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกำรรกัษำเอกสำรขอ้มลู
ตลอดจนกำรตดิต่อสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

-     ดูแลให้บรษิัทฯ มรีะบบที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อผู้ถือหุน้  ผู้ลงทุนและผูม้ี
สว่นไดเ้สยีของบรษิทัตลอดจนสำธำรณะชน  

-      ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปีเพื่อกำรพจิำรณำร่วมกนัถงึผล
กำรปฏบิตังิำนและปญัหำเพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขอนัน ำมำซึง่กำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิล 

-       ก ำกบัดูแลบรษิทัย่อยเสมอืนหน่วยงำนหนึ่งของบรษิทัฯ และควบคุมดูแลบรษิทัย่อยใหป้ฏบิตัติำม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่ำงเคร่งครดั 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- สอบทำนใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ

โดยร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงนิ 

- สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

- สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมรีะบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรติดตำมตรวจสอบ
ภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพตลอดจนกำรพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลและตรวจสอบกจิกำรภำยใน และก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิงำนและกำรใหค้วำมเหน็ชอบในกำร
พจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย กำรเลกิจ้ำง และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรสูงสุดของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลและตรวจสอบกจิกำรภำยในตำมทีฝ่ำ่ยจดักำรเสนอ 

- พจิำรณำคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตลอดจนค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดูแลก ำหนด เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมคีวำมถูกต้อง
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

- จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำว ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้รำยงำนดงักล่ำวอย่ำงน้อยใหม้ขีอ้มลูดงันี้ 
 ควำมเหน็เกี่ยวกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

ในควำมถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืได ้
 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  
 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  
 ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรเกีย่วโยงหรอืทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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 ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตอื่นใดที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขต
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

 ปฏบิตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำม
เหน็ชอบ 

โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้  
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- สรรหำและพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบรษิทั กรรมกำร
ชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
โดยใชข้อ้ก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั และกฎเกณฑข์อง
หน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดแูลก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำ และเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ (ตำมแต่ละกรณีทีก่ ำหนดไว)้ 

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีกำรประเมินควำมเป็นอิสระตลอดจน
คุณสมบัติตำมที่หน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลก ำหนดของบุคคลดังกล่ำว เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั  

- พจิำรณำเสนอแนะเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ใน
กรณีเหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นและ/หรอืโดยควำมเหมำะสม 

- สอบทำนแผนและนโยบำยค่ำตอบแทนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมเป้ำหมำย
ประจ ำปีหรือเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีควำมสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

- จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำร
ชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร /กรรมกำรผู้จดักำร เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือกำรให้ควำมเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิ 
(ตำมแต่ละกรณีทีก่ ำหนดไว)้ 

- พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร /
กรรมกำรผูจ้ดักำร โดยพิจำรณำถงึควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ เพื่อกำรดงึดูด 
รกัษำ และ/หรอืจูงใจบุคคลที่มคีุณภำพเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำให้ควำม
เหน็ชอบ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 

- สอบทำนผลตอบแทนส ำหรบัพนักงำนบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
เพื่ออนุมตักิ่อนกำรจดัสรรเป็นค่ำตอบแทนรำยปีใหแ้ก่พนกังำน 

- พิจำรณำสอบทำนสญัญำค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษส ำหรบัผู้บริหำร และพนักงำนใน
ต ำแหน่งส ำคญั (ถ้ำม)ี รวมถึงขอ้ตกลงในกำรว่ำจ้ำง ค่ำชดเชยต่อผู้มอี ำนำจในกำรจดักำร เพื่อ
เสนอต่อผูบ้รหิำร 

โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้  

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- ก ำหนดขอบเขตนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนกำรเสนอแนะแนวปฏบิตัขิอ้แนะน ำในเรื่องของกำรก ำกบักจิกำรทีด่ี
ตำมหลกับรรษทัภบิำลใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั 
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- ติดตำมดูแลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท และฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ และหน่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดแูลก ำหนด 

- พจิำรณำทบทวนแนวปฏบิตัิด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยใหม้คีวำม
เป็นสำกลทนัสมยัอย่ำงต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อกำรพจิำรณำปรบัปรุง 

- พจิำรณำทบทวนควำมเป็นอสิระของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้กำรมผีลประโยชน์ขดัแยง้ทีอ่ำจ
เกดิขึน้ในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่

- เสนอแนะแนวทำงกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย
รวมถึงกำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมนิใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบ
กำรพจิำรณำปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน 

- พิจำรณำทบทวนแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  เป็นประจ ำทุกปี 

โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยด ำเนินกำรให้มีกลยุทธ์

นโยบำยมำตรฐำน และรวมถงึมำตรกำรในกำรควบคุมควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ เกดิประสทิธภิำพสงูสดุภำยใตค้วำมเสีย่งทีค่วบคุม
ไดอ้ย่ำงมรีะบบ 

- พจิำรณำก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมควำมเสีย่งและขัน้ตอนวธิปีฏบิตัขิองหน่วยงำนต่ำงๆ ของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของหน่วยงำนนัน้ๆ และ
รวมถึงกำรติดตำมและควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ ก ำหนด
ตลอดจนสอดคลอ้งตำมหลกักำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงทีห่น่วยงำนทำงกำรทีก่ ำกบัดแูล
ก ำหนด 

- สอบทำนใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยและกระบวนกำรขัน้ตอนทีเ่พยีงพอในกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทัง้ปจัจยัทีเ่กดิจำกภำยนอกและภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ควำมเสี่ยงนัน้ๆ ตลอดจนวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกดิขึน้กบับรษิัทฯ เพื่อน ำไปสู่กำรจดักำร
ควำมเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิำพ 

- ควบคุมดแูลประเมนิประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของฝำ่ยงำนต่ำงๆ และสอบทำน
ให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมโีครงสร้ำงพืน้ฐำนทรพัยำกรและระบบงำนที่เพยีงพอในกำรช่วยให้
กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอยู่ในระดบัทีร่บัได ้

- ทบทวนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององค์กรเป็นครัง้ครำวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่ำงๆ ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนกำรมอบหมำยใหบุ้คคลใดหรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผูด้แูล
และบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมควำมเหมำะสมและรำยงำน
ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทรำบ 

- จดัท ำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมทัง้
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรส ำหรบัปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบ 

- ปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืงำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยและคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งมคีวำมเหน็ชอบ 
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โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุน 

- พจิำรณำก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ แผนกำรลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยสอดคล้อง
เป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด ซึง่พจิำรณำธุรกจิหรอืกจิกำรทีเ่หน็ควรเขำ้รว่ม
ลงทุนตำมกรอบนโยบำยของบรษิัทฯ อนุมตัิ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัท ได้อนุมตัินโยบำยกำร
ลงทุนในหลกัทรพัย ์ระเบยีบที ่1/2558 ลงวนัที ่15 พฤษภำคม 2558 เพื่อใหฝ้ำ่ยจดักำรน ำไปเป็น
แนวทำงปฏบิตัต่ิอไป 

- ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหม้คีวำมเหมำะสมสอดคลอ้ง
กับสภำวกำรณ์ลงทุน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

- พิจำรณำทบทวนนโยบำยและมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมส ำหรบักำรลงทุนของ 
บรษิทัฯ ภำยใตน้โยบำยของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

- ก ำกบัดูแลเป้ำหมำย กลยุทธ์และนโยบำยหลกัในกำรลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกรอบ
นโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

- พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแผนกำรลงทุนประจ ำปีที่ฝ่ำยจดักำรหรอืฝ่ำยกำรลงทุนของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ

- พิจำรณำศึกษำข้อมูลของธุรกิจหรือกิจกำรที่ควรเข้ำไปลงทุนตำมกรอบนโยบำยของบริษัทฯ 
เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ผลประโยชน์สงูสุดในกำรลงทุนนัน้ๆ ของบรษิทัฯ และเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั 
พจิำรณำอนุมตั ิ

- มอี ำนำจในกำรพจิำรณำเชญิหรอืว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญเป็นทีป่รกึษำใน
กำรเขำ้ร่วมลงทุนดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ   

- พจิำรณำใหค้วำมเหน็เสนอตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรเขำ้เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
ทีจ่ะเขำ้ไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อกำรพจิำรณำอนุมตัใิหค้วำมเหน็ชอบ 

- ก ำกบัดูแลและควบคุมกำรบรหิำรกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด และ
รำยงำนผลกำรลงทุนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

- พจิำรณำกำรเพิม่เงนิลงทุนหรอืลดเงนิลงทุนหรอืกำรยกเลกิกำรลงทุนของบรษิทัฯ ที่ได้เขำ้ร่วม
ลงทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

- ปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืด ำเนินกำรใดๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมคณะกรรมกำรกำรลงทุน จ ำนวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- ร่วมพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงกำรด ำเนินกำรธุรกจิและนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจน
แผนงำนกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เสนอคณะกรรมกำรบรษิทั  

- พจิำรณำอนุมตัติดิตำม ควบคุมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนกำรงำน
และกลยุทธก์ำรลงทุนตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

- พจิำรณำกลัน่กรองงบประมำณประจ ำปี ตำมทีฝ่ำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืบรษิทั
ในเครอืจดัท ำ และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิโดยผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั  
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- พจิำรณำสัง่กำร/ประสำนงำนเพื่อกำรมอบหมำยนโยบำยหรอืแผนงำนตำมแผนกลยุทธธ์ุรกจิที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัแิลว้ ใหผู้บ้รหิำรและบรษิทัย่อยรบัไปปฏบิตัติำมขอบเขต หน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบ 

- พจิำรณำก ำหนดกระบวนกำรตดิตำม ตรวจสอบ และกำรควบคุมก ำกบักจิกำร กำรบรหิำรควำม
เสีย่ง ตลอดจนกำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยจดักำร และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยของบรษิทัฯ ทีก่ ำหนด  

- พจิำรณำและใหค้ ำแนะน ำ ปรกึษำหำรอื และขอ้เสนอแนะในกำรก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำ 
รวมถงึกำรสง่เสรมิพฒันำปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

- ร่วมพจิำรณำ ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรก ำหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในกำรปฏบิตัิงำนต่ำง ๆ              
ทีส่ ำคญัของบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมนโยบำยของบรษิทัฯ ทีก่ ำหนดไว ้ 

- ใหม้อี ำนำจ ออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ บนัทกึต่ำงๆ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนมคีวำมเหมำะสม และ
สอดคลอ้งเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบรษิัทเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแล และวนิัยกำร
ท ำงำนภำยในขององคก์ร  

- พจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ยบุคลำกร กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรพจิำรณำควำมด ีควำมชอบ 
และค่ำตอบแทนของผู้บรหิำรของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำ
อนุมตั ิโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

- ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใด ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย หรอืเหน็ควร    
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

การสรรหากรรมการบริษทัฯ   
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพจิำรณำควำม

เหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรษิัท และก ำหนดคุณสมบตัิที่เหมำะสมของกรรมกำรและ
ผู้บรหิำรระดบัสูงและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูง  รวมทัง้ประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของกรรมกำรทีค่รบก ำหนดวำระ และผูบ้รหิำรระดบัสงู ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ไดก้ ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึ่ง
มคีะแนนเสยีงหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ.  2535 โดยในขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมกำร ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้ก ำหนดเรื่องเกี่ยวกบักำรเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่ง
สำมำรถสรุปสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญัไดด้งันี้ 

 ก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัฯ มไีม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย กรรมกำรบรษิัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด ้

 ผูท้ีจ่ะเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ไดต้อ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัดิงันี้ 
-    ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิตภิำวะ 
-    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
-    ไม่เคยรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึที่สุดใหจ้ ำคุกในควำมผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ทีไ่ด้กระท ำโดย

ทุจรติ 
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรอืปลดออกจำกรำชกำรหรอืองคก์ำรหรอืหน่วยงำนของรฐั  ฐำนทุจรติ

ต่อหน้ำที ่
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 กรรมกำรคนใดเมื่อไดร้บัเลอืกตัง้แลว้ปรำกฏว่ำขำดคุณสมบตัดิงักล่ำวมำขำ้งตน้ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ลงมตใิหถ้อดถอนเสยีจำกกรรมกำรย่อมพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรทนัท ีกรรมกำรคนใดจะลำออกจำก
ต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบรษิัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ กรรมกำร     
ซึง่ลำออกดงักล่ำวนัน้จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบยีนทรำบดว้ยกไ็ด ้

 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทั ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
- ผูถ้อืหุน้หนึ่งคนมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
-  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร

ได ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใด
ไม่ได ้ 

-  บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี ทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดั
ลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำน
ทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัเลือกให้กลบัเขำ้มำรบั
ต ำแหน่งอกีได ้กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิัทฯ 
นัน้ ให้จบัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจำก
ต ำแหน่ง 

 นอกจำกกรรมกำรจะพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้กรรมกำรจะพน้ต ำแหน่งเมื่อ 
- เสยีชวีติ 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำ

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
- ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
- ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทัฯ โดยกำรลำออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัที่
ใบลำออกไปถงึบรษิทัฯ กรรมกำรซึง่ลำออกอำจแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบยีนทรำบดว้ยกไ็ด้ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธิออกเสยีงและมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกัด และกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป  
เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว
จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน มติของ
คณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 
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 กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลอืน้อยกว่ำจ ำนวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม  ให้กรรมกำรที่เหลอือยู่
กระท ำกำรในนำมของคณะกรรมกำรไดแ้ต่เฉพำะกำรจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร
แทนต ำแหน่งทีว่่ำงทัง้หมดเท่ำนัน้ กำรประชุมใหก้ระท ำภำยในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัทีจ่ ำนวนกรรมกำร
ว่ำงลงเหลอืน้อยกว่ำจ ำนวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่งจะ
อยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน 

 ในกรณีทีก่รรมกำรพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รกัษำกำร
ในต ำแหน่ง เพื่อด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ต่อไปเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่เขำ้
รบัหน้ำที ่เวน้แต่ศำลจะมคี ำสัง่เป็นอย่ำงอื่นทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่ง โดยบรษิทัฯ ตอ้งจดั
ใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมกำรชุดใหม่ภำยในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง
โดยสง่หนงัสอืนดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุม 

 กรรมกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรในวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละสิบของก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ทัง้นี้
ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมกำรและใหค้ณะกรรมกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิค่ำจำ้ง เบีย้ประชุม ค่ำพำหนะ 
สวสัดกิำร และค่ำตอบแทนอื่นตลอดจนมสีทิธเิบกิเงนิค่ำรบัรองและค่ำใชจ้่ำยใดๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักำร
ท ำงำนตำมระเบยีบของบรษิทัฯ และไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้มำจำก
พนักงำนหรอืลูกจำ้งของบรษิทัฯ ในอนัทีจ่ะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะทีเ่ป็นพนกังำน
หรอืลกูจำ้งของบรษิทัฯ   

  ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนเป็นประธำนกรรมกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้  รองประธำน
กรรมกำรมหีน้ำทีต่ำมขอ้บงัคบัในกจิกำรซึง่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตอ้งมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
จงึจะครบองค์ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ใน
กรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธำน
กรรมกำรอยู่ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนทีป่ระชุม แต่ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำรหรอืมแีต่
ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดใ้หก้รรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนทีป่ระชุม กำรวนิิจฉัยชีข้ำดของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคน
หนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนนเว้น แต่กรรมกำรซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชีข้ำด 

 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุมเว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษำสทิธิและ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้กไ็ด้ 

  ในกำรด ำเนินกจิกำรบรษิัทฯ กรรมกำรต้องปฏบิตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษำ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ   

  หำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ 
หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั
หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัอื่นใดทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำง 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 81 

เดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ ไม่ว่ำเขำ้ท ำเพื่อประโยชน์ตนเองหรอืประโยชน์ผูอ้ืน่
เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมกำรผูน้ัน้ 

  กรรมกำรต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ในกรณีทีก่รรมกำรมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดย
ออ้มในสญัญำใดทีบ่รษิทัฯ ท ำขึน้ หรอืในกรณีทีจ่ ำนวนหุน้หรอืหุน้กูข้องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืที่
กรรมกำรถอือยู่มจี ำนวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

  คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกนัอย่ำงน้อยสำมเดอืนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของ
บรษิัทฯ หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงหรอื ณ สถำนที่อื่นใด โดยกำรก ำหนดวนัเวลำและสถำนทีเ่ ป็นไปตำม
ดุลยพนิิจของประธำนกรรมกำร กรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปอำจร้องขอให้ประธำนกรรมกำรเรยีก
ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีนี้ให้ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยใน 14 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอ 

 ในกำรลงชื่อผูกพนับรษิทัฯ ให้ประธำนกรรมกำรหรอืประธำนกรรมกำรบรหิำรคนใดคนหนึ่งลงลำยมอื
ชื่อและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัหรอืกรรมกำรอื่นสองคนลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบรษิทั คณะกรรมกำรมอี ำนำจพจิำรณำก ำหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ ได ้

 กรรมกำรคนใดซื้อทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หรอืขำยทรพัย์สนิให้แก่บรษิัทฯ หรอืกระท ำธุรกจิอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่ำกระท ำในนำมของตนหรือของบุคคลอื่นถ้ำมิได้รับควำมยินยอมจำก
คณะกรรมกำรแลว้ กำรซือ้ขำยหรอืกระท ำธุรกจินัน้ไม่มผีลผกูพนับรษิทัฯ   

 ใหก้รรมกำรแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยมชิกัชำ้เมื่อถอืหุน้ หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืโดย
ระบุจ ำนวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้ หรอืลดลงในระหว่ำงรอบปีบญัช ี

 การสรรหากรรมการอิสระ 
ส ำหรับกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแต่งตัง้ตำมคุณสมบตัิซึ่งเป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและมหีน้ำที่ในลกัษณะเดยีวกบัทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่ำดว้ยคุณสมบตัแิละนิยำมของกรรมกำรอสิระ ดงันี้ 

 ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบักรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำนลกูจำ้งพนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
ได้รบักำรแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมกำรอสิระทีเ่คยเป็นขำ้รำชกำร
หรอืทีป่รกึษำของสว่นรำชกำร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ   

 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่เคยหรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รำยใหญ่
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรญำณอย่ำงอสิระของตน
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั 
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บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุมหรอืหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัช ีซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้รบัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่นีัยผู้มอี ำนำจ
ควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

 ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนีัยในห้ำงหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำนที่
ปรึกษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิัทฯ 
หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) 

ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรนัน้ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรรหำบุคคลเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ
ต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ โดยต้องจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิของกรรมกำรที่
ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจ ำเป็นที่ยังขำด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบและโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ตอ้งค ำนึงถงึควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity) ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
บรษิัทมรีะดบักำรศกึษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะวชิำชพี ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และมคีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น                 
มภีำวะควำมเป็นผูน้ ำ วสิยัทศัน์กวำ้งไกล อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั รวมถงึคุณธรรมและจรยิธรรม 
โดยมใิหม้ขีอ้จ ำกดัทำงเชือ้ชำต ิภำษำ และเพศแต่อย่ำงใด 

 

นโยบายก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 
เพื่อส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัท                        

จงึเหน็สมควรก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัแต่ละคนด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นรวมไม่เกนิ 5 บรษิทั 
 

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เพื่อส่งเสรมิใหป้ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรอุทศิเวลำในกำรปฏิบตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทั

จงึเหน็สมควรก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นรวมไม่เกนิ 5 บรษิทั 
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นโยบายการเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิัท มกีำรประชุมเป็นประจ ำทุก 3 เดอืน และอำจมกีำรจดักำรประชุมพเิศษเพิม่เติมตำมควำม

จ ำเป็น และเพื่อสง่เสรมิใหก้รรมกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำรบรษิทั จงึเหน็สมควร
ก ำหนดใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรลงมตใินแต่ละครัง้ ต้องมคีณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 
3 จงึจะครบองคป์ระชุม และกรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมทัง้ปี 
โดยบรษิัทได้ก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทไวล่้วงหน้ำตลอดทัง้ปี และจะมกีำรจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม
พรอ้มระเบยีบวำระก่อนประชุมล่วงหน้ำ 5 วนัท ำกำร เพื่อใหก้รรมกำรไดม้เีวลำในกำรศกึษำมำก่อนล่วงหน้ำ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร ได้แก่ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถประชุม
ระหว่ำงกนัเองตำมควำมเหมำะสม เพื่ออภปิรำยปญัหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจโดยไม่มฝีำ่ยจดักำรเขำ้
ร่วมประชุมดว้ย 

ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นทีท่ ำใหก้รรมกำรคนใดไม่สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในครัง้ใดได ้ใหก้รรมกำร
คนนัน้แจง้เหตุจ ำเป็นดงักล่ำวต่อประธำนกรรมกำรในโอกำสแรก และก่อนกำรประชุมในครัง้นัน้ 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
คณะกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดใหม้นีโยบำยกำรควบคุมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขำ้

ไปลงทุน เพื่อให้มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีด่โีปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และสำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรบรหิำรงำนที่
บรษิทัฯ ทีเ่ขำ้ไปลงทุนนัน้ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเสมอืนว่ำเป็นฝำ่ยงำนหรอืหน่วยงำนหน่ึงในองคก์รของบรษิทัฯ  อกีทัง้ยงั
สำมำรถตดิตำมกำรบรหิำร และกำรด ำเนินงำนของกจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทุน เพื่อดูแลรกัษำซึ่งผลประโยชน์ในกำรลงทุนของ
บรษิทัฯ และเพิม่มลูค่ำและควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ ได ้ 

โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย เพื่อตดิตำมผลประกอบกำร และ
ใหข้อ้เสนอทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัย่อย ก ำหนดใหบ้รษิทัย่อยใชห้ลกัเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรขำ้งต้นใน
ลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ รวมถงึก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัเกบ็ขอ้มลู และกำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อย เพื่อให้
บรษิัทฯ สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมได้ทนัก ำหนด ทัง้นี้ บุคคลดงักล่ำวต้องได้รบัอนุมัตคิวำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรตำมขอ้ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
การอนุมติัรายการ  

ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่26 มกรำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขอ ำนำจในกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วกบัค่ำใชจ้่ำยและกำรซือ้ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตำมประกำศ ฉบบัที ่2/2558 เรื่อง อ ำนำจในกำรอนุมตัิ
รำยกำรทีเ่กีย่วกบัค่ำใชจ้่ำยและกำรซือ้ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ทั ้งนี้
โดยมผีลใชบ้งัคบันบัแต่วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2559 เป็นตน้ไป ดงัมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

- ค่ำใช้จ่ำย หรอืรำยกำรซือ้ทรพัยส์นิทีม่ใีนงบประมำณประจ ำปี ซึ่งได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ 
มอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูอ้นุมตัริำยกำร 

- ค่ำใช้จ่ำย หรอืรำยกำรซื้อทรพัยส์นิทีไ่ม่มใีนงบประมำณหรอืเกนิงบประมำณประจ ำปี วงเงนิไม่เกนิ 3 ล้ำนบำท 
มอบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัท หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูอ้นุมตัริำยกำร หำกวงเงนิเกนิกว่ำ 3 
ลำ้นบำท ตอ้งด ำเนินกำรขออนุมตังิบประมำณเพิม่เตมิต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

- ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัผลตอบแทนพนักงำน ยกเวน้ค่ำใชจ้่ำยทีม่กีำรก ำหนดไวต้ำมระเบยีบสวสัดกิำร หรอืระเบยีบ
อื่นใดของบรษิทัฯ ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูอ้นุมตัริำยกำร ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้อี ำนำจอนุมตั ิ
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- ค่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นไปตำมระเบยีบทำงกำรและ/หรอืหน่วยงำนทีค่วบคุมดูแลในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ 
ใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และขออนุมตัต่ิอประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

- ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ประจ ำ โดยจ่ำยจำกเงนิสดย่อยจ ำนวนไม่เกนิ 1,000 บำท มอบหมำยใหผู้บ้รหิำรสงูสุดของสำย
งำนเป็นผูอ้นุมตัริำยกำร 

- กำรจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในกำรลงทุน ให้ฝ่ำยกำรลงทุนน ำเสนอ เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรกำรลงทุน และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

- กำรท ำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ประกำศ กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ได้อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ                  

ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2559 และ 2560 โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 

ค่ำสอบบญัช ี 1 ลำ้นบำท 1.18 ลำ้นบำท 

ค่ำบรกิำรอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 1 ลำ้นบำท 1.18 ลำ้นบำท 
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสนับสนุนกำรมสี่วนร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
โดยบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำกำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรมภำยใตห้ลกับรรษทัภบิำลทีด่จีะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ทุกท่ำน 

อย่ำงไรกต็ำม กำรด ำเนินธุรกจิย่อมมจีุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรผลตอบแทนจำกกำรลงทุน คอื ก ำไรและต้องกำร
ควำมมัน่คง ควำมกำ้วหน้ำหรอืกำรเจรญิเตบิโต กำรทีธุ่รกจิจะเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืไดน้ัน้ไม่ใช่อยู่ทีผ่ลประโยชน์หรอืก ำไรของ
องค์กรเพียงอย่ำงเดยีว แต่จ ำเป็นจะต้องค ำนึงถึงกำรคืนก ำไรในสิง่ที่ดีงำมสู่สงัคมควบคู่กนัไปด้วย กำรด ำเนินธุรกจิที่
ค ำนึงถงึสงัคมภำยใตจ้รยิธรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ยี่อมน ำไปสู่กำรด ำเนินธุรกจิทีป่ระสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื 

ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นควรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีนโยบำยและกำร
ด ำเนินงำนดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หลัก

จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และหลักเกณฑ์ตำมหลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด มีควำมโปร่งใส ชัดเจนและ
สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนสำกล โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์อื่นทีอ่ำจไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนที่ไม่ถูกต้อง โดยบรษิทัฯ ปฏบิตัิ
ตำมแนวทำงต่อไปนี้ 

-  สรำ้งกรอบควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ใหป้ระพฤตติำมกรอบกตกิำกำรแขง่ขนั 
ทีด่ ียดึหลกัควำมถูกต้อง เป็นธรรม ตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ อำท ิหลกีเลีย่งวธิกีำรไม่สุจรติเพื่อท ำลำย
คู่แขง่ ไม่เอำรดัเอำเปรยีบต่อพนกังำนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  

-  กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิกบักจิกำรคู่ค้ำให้สอดคล้องตำมกฎหมำย และขอ้ตกลงที่ก ำหนดร่วมกนั
อย่ำงเคร่งครดั ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิทีีไ่ม่สจุรติ ไม่พยำยำมท ำลำยชื่อเสยีง
ของคู่แขง่ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย 

-  กำรเรยีกเกบ็ค่ำนำยหน้ำกบัลูกค้ำทัว่ไปจะต้องปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำย
หลกัทรพัยท์ีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติภำยในองค์กร โดยมกีำรทบทวนนโยบำยมำตรกำรกำรก ำหนดกระบวนกำรภำยในและกำรประเมนิควำมเสีย่งทีม่ี
ประสทิธิภำพและเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทได้ด ำเนินกำร
ทบทวนนโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิำงๆ จ ำนวน 2 ครัง้ ในกำรประชุมครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2560 และครัง้ที ่
5/2560 เมื่อวนัที ่15 สงิหำคม 2560 ตำมโครงสรำ้งองคก์รและหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีรวมถงึแสดงเจตนำรมณ์ในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่และกำรรบั - ใหส้นิบนทุกรปูแบบ ดงันี้ 
ก ำหนดนโยบำย ระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ตำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ โดยให้
ผูบ้รหิำร พนกังำน และบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั  
 
 
 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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      บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยสรปุ ดงัน้ี 

 นโยบำยป้องกนักำรมอบหรอืรบัของก ำนลั ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด เช่น กำรเลีย้งรบัรองหรอืค่ำใชจ้่ำยที่เกนิ
ขอบเขตจ ำกดัซึง่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ จำกลกูคำ้และผูท้ีบ่รษิทัท ำธุรกจิดว้ย 

 นโยบำยกำรป้องกนักำรตดิสนิบนทุกรปูแบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรอืเพื่อควำมสมัพนัธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิทุก
ชนิดไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

 นโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ภำยใตก้ฎระเบยีบและขัน้ตอนปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

 นโยบำยสง่เสรมิกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมกำรฉ้อโกงและไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนทีม่ี
ลกัษณะเป็นกำรล่วงละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

 นโยบำยกำรก ำหนดใหเ้งนิบรจิำคเพื่อกำรกุศลและเงนิสนับสนุนทุกประเภท ควรเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้อง
ตำมกฎหมำยในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกจิกรรมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ดงันี้  
 บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรอบรมพนักงำน CGH และพนักงำนบำงส่วนของบรษิทัย่อย ในหลกัสตูร “นโยบำยต่อตำ้นกำร

ใหส้นิบนและทุจรติคอรร์ปัชัน่และนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง” ในวนัที ่15 กนัยำยน 2560 

 บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชกิของส ำนักงำนองค์กรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นกำรร่วมแสดงพลงั
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และในกำรนี้ ทำงบรษิทัฯ ไดส้่งพนักงำนเขำ้ร่วมงำนวนัต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ ภำยใต้
แนวคดิ “รฐับำลใหม่! คอรร์ปัชนัเก่ำ?” ในวนัพุธที ่6 กนัยำยน 2560 

 

 
 

 เมื่อวนัที ่29 กนัยำยน 2560 บรษิทัฯ ไดย้ื่นขอรบัรอง คู่มอืต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทั
คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจรติ เพื่อยกระดบัมำตรฐำนกระบวนกำรท ำงำนของ ผูบ้รหิำร และพนักงำนใหอ้ยู่ภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีต่อตำ้นกำรตดิสนิบน และทุจรติทุกรปูแบบอย่ำงเคร่งครดั เพื่อร่วมเป็นสว่นหนึ่งในกำรขบัเคลื่อนสงัคม 
และประเทศชำตต่ิอไป  
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 พล.ต.อ วรีพงษ์ ชื่นภกัด ีเขำ้รบักำรฝึกอบรมหลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide จดัขึน้โดยสมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

8.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัฯ สนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยปฏบิตัต่ิอลูกคำ้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกคนอย่ำงเสมอ

ภำคและเป็นธรรม รวมถงึสนบัสนุนกำรพฒันำเพื่อควำมกำ้วหน้ำของพนกังำนทุกระดบัชัน้ ตำมควำมเหมำะสม ดงันี้ 
 จดัใหม้สีวสัดกิำรทีเ่หมำะสม เช่น สวสัดกิำรเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีพนักงำน สวสัดกิำรกำรรกัษำพยำบำล

และกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวสัดกิำรดำ้นกำรประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ สวสัดกิำรกรณีพนักงำนเสยีชวีติ 
สวสัดกิำรดำ้นฌำปนกจิสงเครำะหส์ ำหรบัพนกังำนและครอบครวั สวสัดกิำรเงนิช่วยเหลอืกำรคลอดบุตร 

 กำรปฏบิตัิต่อพนักงำนอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
หน้ำทีร่บัผดิชอบและผลกำรปฏบิตังิำนแต่ละคน โดยน ำระบบ KPI มำใชใ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนซึง่
สง่ผลต่อกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนและอตัรำกำรจ่ำยเงนิโบนสัประจ ำปีและกำรปรบัเลื่อนต ำแหน่ง 

 บรษิัทฯ ได้จดังำน (1) “ผู้บรหิำรพบพนักงำน” เพื่อเปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดแ้สดงควำมคดิเหน็ นวตักรรม
ใหม่หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์กบัองคก์รต่อผูบ้รหิำรไดโ้ดยตรงเป็นประจ ำทุก 3 เดอืน เพื่อใหพ้นกังำน
ได้รับกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday ทุกเย็นวันศุกร์ (3) 
Corporate Lunch (4) งำนเลีย้งส ำหรบัวนัเกดิพนักงำน (5) งำนเลีย้งสงัสรรคเ์น่ืองในวนัปีใหม่เพื่อสรำ้งควำม
สำมคัคใีนหมู่พนักงำนและเปิดโอกำสใหผู้้บรหิำรและพนักงำนไดพู้ดคุยกนันอกเวลำท ำงำน อนัเป็นกำรลด
ช่องว่ำงในกำรท ำงำนระหว่ำงระดบัผูบ้รหิำรและพนักงำนท ำใหเ้กดิกำรประสำนงำนไดด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นกำร
สรำ้งขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน อนัก่อใหเ้กดิควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองคก์รอย่ำงต่อเน่ือง 

 บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ได้สนับสนุนกจิกรรมเพื่อสร้ำงก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบัพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น  
กำรจดัโปรโมชัน่ใหก้บัเจำ้หน้ำทีก่ำรตลำดทีม่กีำรเปิดบญัชลีูกคำ้สงูสุดและยอดกำรซือ้ขำยทัง้หลกัทรพัยแ์ละ
ตรำสำรอนุพนัธ ์และจดักจิกรรมขอบคุณพนกังำน “Staff Party” เป็นประจ ำทุกปี  

 มกีำรสรรหำบุคลำกรและกำรจำ้งงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมผ่ำนกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรที่ชดัเจนและ
ค ำนึงถึงหลกัสทิธิมนุษยชนและสทิธิแรงงำนโดยไม่น ำควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชื้อชำติ เพศ อำยุ ศำสนำ 
สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำตติระกลู มำเป็นอุปสรรคในกำรจำ้งงำน 

 สนับสนุนใหเ้กดิควำมคดิสรำ้งสรรคใ์หม่ๆ และควำมสำมคัค ีควำมเป็นน ้ำหนึ่งใจเดยีวกนั รวมถงึสง่เสรมิกำร
เคำรพสทิธสิว่นบุคคล ไม่กล่ำวรำ้ยผูอ้ื่น 

 ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัและสขุภำพอนำมยัของพนกังำนในสถำนทีท่ ำงำน ใหม้คีวำมสะอำดและเป็น
ระเบยีบ เช่น โครงกำร 5ส กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี ตูย้ำสำมญัประจ ำส ำนกังำน  

 ให้ควำมส ำคญัในกำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำนให้มคีุณภำพอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหพ้นกังำนพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถและทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ของบรษิทั
หลกัทรพัยฯ์ เพื่อรองรบักำรเจรญิเตบิโตทำงธุรกจิภำยใตก้ำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ตลอดเวลำ  
 

4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
 บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำโดยกำรเอำใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของ

ลกูคำ้ น ำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีด่อีย่ำงมคีุณภำพ รวมถงึดแูลขอ้มลูต่ำงๆ ของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั มกีำรปฏบิตัทิี่ 
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ชดัเจนและเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิต่อลกูคำ้ทุกรำย รวมทัง้พฒันำรปูแบบและช่องทำงกำรใหบ้รกิำร น ำเสนอผลติภณัฑ์
ทีห่ลำกหลำย โดยยดึถอืขอ้มลูทีค่รบถว้นถูกตอ้ง เหมำะสม และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิรวมถงึควำมรวดเรว็ทนัต่อเหตุกำรณ์
เพื่อสง่มอบกำรบรกิำรทีด่ใีหแ้ก่ลกูคำ้ 

 อกีทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำผลประโยชน์และควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละสจุรติ นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมช่องทำงในกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแส
จำกลูกคำ้ คู่คำ้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีและก ำหนดขัน้ตอนปฏบิตัทิีช่ดัเจนเพื่อกำรปฏบิตังิำนที่รวดเรว็ ยุตธิรรมและเชื่อถอืได้ 
รวมทัง้ไดเ้ขำ้ร่วมกระบวนกำรระงบัขอ้พพิำทดว้ยวธิอีนุญำโตตุลำกำรทีจ่ดัขึน้โดยส ำนกังำน ก.ล.ต.  

 

5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 แม้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มำกนักแต่บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึง
ควำมส ำคญัของกำรบรหิำรกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงรูคุ้ณค่ำ และลดกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยบรษิทัฯ 
ไดม้นีโยบำยสง่เสรมิใหม้กีำรใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมพนกังำนในเรื่องสิง่แวดลอ้มดงันี้ 

1. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั 
2. ส่งเสรมิและรณรงคใ์หพ้นักงำนร่วมกนัประหยดัไฟฟ้ำ รกัษำสภำพแวดลอ้ม และปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนให้

เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ  
3. ตระหนกัถงึกำรใชน้ ้ำอย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยมกีำรตรวจสอบท่อประปำ และมำตรวดัน ้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
4. ฝึกอบรมหลกัสตูร “กำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรและสิง่แวดลอ้มเพื่อเสรมิสรำ้งจติส ำนึกดำ้นกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม” 

ให้กับพนักงำนในองค์กร โดยเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ  เพื่อรักษำ
สิง่แวดลอ้ม เช่น กำรใชน้ ้ำอย่ำงรูคุ้ณค่ำ กำรจดักำรขยะในส ำนกังำน กำรใชพ้ลงังำนอย่ำงรูคุ้ณค่ำดว้ยกำรลด
กำรสญูเสยีพลงังำน รวมถงึแนวทำงในกำรด ำรงชวีติเพื่อสิง่แวดลอ้ม กำรลดใชส้ำรพษิในบำ้นและทีท่ ำงำน 
ฯลฯ 

6. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบของกำรดูแลชุมชนผ่ำนกิจกรรมที่สอดคล้องกบัมำตรกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยเน้นกำรสง่เสรมิดำ้นกำรศกึษำ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำและกำรส่งเสรมิคุณภำพชวีติทำงสงัคม ใน
ปี 2560 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำโครงกำรส่งเสรมิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมภำยใตแ้นวคดิว่ำบรษิทัฯ จะเตบิโต
ไปพรอ้มกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีดงันี้ 
ด้านการศึกษา 

 นโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำสงัคมควบคู่ไปกบักำร
ด ำเนินงำนและพฒันำธุรกจิอยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำซึง่ถอืเป็นสว่นส ำคญัทีช่่วยพฒันำเยำวชน
ไทยใหม้ศีกัยภำพและคุณภำพพรอ้มเป็นพลงัขบัเคลื่อนประเทศชำตต่ิอไปในอนำคต และเพื่อสำนต่อพระรำชปณิธำนของ
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดชฯ ในกำรสง่เสรมิใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึไดร้เิริม่โครงกำร 
“เอดูเคชัน่ ออน วลิส ์บำย ซจีเีอช (Education on Wheels by CGH)” ซึ่งเป็นโครงกำรพฒันำทกัษะกำรเรยีนรู้สำยอำชพี
ระดบัชัน้ประถมศกึษำตอนปลำยขึน้ โดยไดล้งนำมบนัทกึควำมร่วมมอื (MOU) กบั ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พื้นฐำน (สพฐ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ (สอศ.) กระทรวงศกึษำธกิำร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำร
พฒันำควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชพีของเยำวชน เพิม่พนูควำมรูแ้ละขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำสำยอำชพีทัว่ประเทศ 
พรอ้มทัง้เพิม่ปรมิำณของนักเรยีนในสำยอำชพีทีม่คีุณภำพเพื่อรองรบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศไทยทีจ่ะ
ขยำยตวัมำกขึน้ในอนำคต” 
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โดยโครงกำร “เอดูเคชัน่ ออน วิลส์ บำย ซีจีเอช (Education on Wheels by CGH)” เป็นโครงกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถและขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษำตอนปลำยทัว่ประเทศโดยเฉพำะโรงเรยีนไอซยี ู
(ICU) หรือโรงเรียนที่ประสบปญัหำวกิฤติทำงกำรศึกษำและสนับสนุนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ของรฐับำล        
โดยเกิดจำก   ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ภำยใต้แนวคิด “กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำอย่ำงยัง่ยืน - 
Sustainable Education Investment” เพื่อเพิม่โอกำสทำงกำรศกึษำเกี่ยวกบัสำยอำชพีให้แก่เยำวชนผู้ขำดแคลนทัง้ด้ำน
อุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอน โดยแบ่งเนื้อหำกำรเรยีนรูเ้ป็น 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 

 ดำ้นงำนช่ำงทัว่ไป: หลกักำรดูแลรกัษำและซ่อมบ ำรุงทรพัยำกรภำยในโรงเรยีนเบือ้งตน้โดยเฉพำะทำงดำ้นช่ำง
ประปำและช่ำงไม ้ช่วยใหน้ักเรยีนสำมำรถน ำทรพัยำกรทีม่อียู่กลบัมำใชง้ำนให้เกดิประโยชน์สงูสุด ส่งเสรมิสงัคมแห่งกำร
เรยีนรูแ้ละพฒันำทกัษะ ควำมสำมำรถอย่ำงยัง่ยนื 

 ดำ้นคอมพวิเตอร:์  สรำ้งพืน้ฐำนควำมรูท้ำงดำ้นคอมพวิเตอร ์เรยีนรูก้ำรใชง้ำน กำรดแูลรกัษำ และกำรซ่อมแซม
เบือ้งต้นเพื่อใหน้้องๆ นักเรยีนสำมำรถแกไ้ขและใชง้ำนคอมพวิเตอรท์ีม่อียู่อย่ำงจ ำกดัใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสุด เนื่องจำก
คอมพวิเตอรเ์ป็นอกีหนึ่งช่องทำงแห่งกำรเรยีนรู ้คน้ควำ้ขอ้มูลของนกัเรยีน 

 ด้ำนเกษตรกรรม: หลกักำรปลูกพืชผกัสวนครวัภำยในพื้นที่จ ำกดั โดยใช้วสัดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวในกำร
เพำะปลูก ซึง่นอกจำกน้องๆ นักเรยีนจะสำมำรถน ำมำเป็นวตัถุดบิในกำรปรุงอำหำรกลำงวนั แลว้ ถ้ำมผีลผลติเกนิควำม
ตอ้งกำร น้องๆนกัเรยีนยงัสำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยสรำ้งรำยไดเ้ขำ้โรงเรยีนไดอ้กีดว้ย  

โดยทุกดำ้นกำรฝึกทกัษะจะอยู่ภำยใต้หลกัสตูรทีพ่ฒันำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ (สอศ.) ทีจ่ะท ำ
หน้ำทีค่ดัเลอืกนักเรยีนในระดบัประกำศนียบตัรวชิำชพี (ปวช.) และประกำศนียบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) มำฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่ควำมรูด้ำ้นอำชวีศกึษำและพฒันำทกัษะ กำรสอน ก่อนจะลงพืน้ทีเ่พื่อถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละกำรปฏบิตัใิหแ้ก่นกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษำตอนปลำยจำก 50 โรงเรยีนทัว่ประเทศ นอกจำกนี้โครงกำรนี้ยงัเป็นกำรฝึกอบรมรวมถงึกำรพฒันำ
นักเรียนอำชีวศึกษำ ให้เติบโตเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดีในอนำคตในทำงอ้อมอีกด้วย  ส ำหรบัโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

 โรงเรยีนในจงัหวดันครปฐม 7 โรงเรยีน 

 โรงเรยีนในจงัหวดักำญจนบุร ี7 โรงเรยีน  

 โรงเรยีนในจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 6 โรงเรยีน  

 โรงเรยีนในจงัหวดัน่ำน 7 โรงเรยีน  

 โรงเรยีนในจงัหวดัพะเยำ 8 โรงเรยีน 

 โรงเรยีนในจงัหวดัหนองคำย 7 โรงเรยีน  

 โรงเรยีนในจงัหวดัหนองบวัล ำภู 8 โรงเรยีน 
ส ำหรบัระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเริม่ตัง้แต่เดอืนมถุินำยนแลว้เสรจ็สิน้ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2560 และมกีำรจดัชัว่โมงกำร
เรยีนกำรสอน ดงันี้ 
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ทัง้นี้โครงกำรฯ นี้มกีำรวดัผลกำรเรยีนกำรสอนโดยวธิที ำแบบทดสอบวดัควำมรูห้ลงัจำกกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรม 

โดยในแต่ละดำ้นมผีลกำรเรยีนรู ้ดงันี้ 
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ด้านการท านุบ ารงุศาสนา 

 ในวันที่ 15 ตุลำคม 2560 ร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมคัคี ณ วัดสนัติธรรมบรรพต (ภูน้อย) อ ำเภอนำกลำง จังหวดั
หนองบวัล ำภู   

 ในวนัที ่21 ตุลำคม 2560 ร่วมท ำบุญทอดกฐนิสำมคัค ีณ วดัพระอนิทรแ์ปลงอง อ ำเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  

 ในวนัที ่21 ตุลำคม 2560 ร่วมถวำยผำ้พระกฐนิพระรำชทำน โดยเสดจ็พระรำชกุศลในสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำ-
ลงกรณ บดินทรเทพยำงกูร ร่วมกบัส ำนักงำนเลขำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ณ พระอำรำมหลวง วดัธรรมบูชำ 
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี  

 ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 ร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน โดยเสด็จพระรำชกุศลในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั       
มหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยำงกูร ร่วมกบักระทรวงกำรคลงัและสรรพำกร ประจ ำปี 2560 ณ วดัไตรมติรวทิยำรำม 
เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหำนคร   
 

ด้านการส่งเสริมคณุภาพสงัคม 

 ในวนัที ่20 มกรำคม 2560 ร่วมเป็นเจำ้ภำพในกำรจดัพธิบี ำเพญ็พระรำชกุศล 100 วนั สวดพระอภธิรรมพระบรมศพ
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มหติลำธเิบศรรำมำธบิดจีกัรนีฤบดนิทร สยำมนิทรำธริำชบรมนำถ-
บพติร ณ วดัยำนนำวำ ถนนเจรญิกรุง กรุงเทพมหำนคร 

 ในวนัที ่28 สงิหำคม 2560 ร่วมเป็นเจำ้ภำพกำรพธิบี ำเพญ็พระรำชกุศลถวำยพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหำภูมพิลอดุลยเดชมหติลำธเิบศรรำมำธบิดจีกัรนีฤบดนิทร สยำมนิทรำธริำชบรมนำถบพติร ณ พระบรมมหำรำชวงั 
กรุงเทพมหำนคร 
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1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระ ท ำหน้ำทีพ่จิำรณำทบทวนควำมเพยีงพอ
ของระบบควบคุมภำยใน ในแต่ละขัน้ตอนกำรท ำงำน เพื่อกำรรำยงำนกำรตรวจสอบ ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน และกำร
เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง โดยมกีำรทบทวนกำรปฏบิตังิำน และพฒันำระบบงำนของสำยก ำกบั
ดแูลและตรวจสอบกจิกำรภำยในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนกำรประชุมร่วมกบัฝำ่ยจดักำรและ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เพื่อป้องกนัควำมผดิพลำดและปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ย่ำงมมีำตรฐำนและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดย
บรษิทัฯ มนีโยบำยจดักำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2560 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดม้กีำรประชุม รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน  และแบบประเมินควำม
เพยีงพอระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ โดยมกีรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย โดยพจิำรณำจำกขอ้มลู
และรำยงำนต่ำงๆ  รวมถึงกำรซกัถำมจำกฝ่ำยจดักำรเกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบ ทัง้ 5 ด้ำน คอื ด้ำนองค์กรและ
สภำพแวดล้อม ด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ด้ำนกำรควบคุมกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำร ด้ำนระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรข้อมูล และด้ำนระบบกำรติดตำม ซึ่งภำยหลงัจำกกำรประเมินแล้วคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ          
มีระบบกำรควบคุมภำยในในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำง            
เพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ส ำหรบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัคอื นำยวลัลภ วไิลวรวทิย์ บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั  
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินรำยไตรมำส และประจ ำปี 2560 ไม่ได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชีว่ำบริษัท              
มขีอ้บกพร่องใดๆ เกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยใน 

นอกจำกนี้บรษิัทฯ ได้ก ำหนดกลไกก ำกบัดูแลบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม โดยจดัส่งตวัแทนของบรษิทัเขำ้ร่วม
เป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ เพื่อควบคุมกำรบรหิำร และตดิตำมดแูลผลกำรด ำเนินงำน
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดม้กีำรก ำหนดแนวทำงป้องกนัและบรรเทำควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มธุรกจิ เพื่อหลกีเลีย่งควำมเสยีหำยหรอืควำมสญูเสยีทีอ่ำจจะเกดิขึน้ รวมถงึกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรควำม
เสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ หรอือย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัท ำประกนัควำมรบัผดิของกรรมกำร พนกังำน
และบรษิทัในวงเงนิ 100,000,000 บำท เพื่อป้องกนัและบรรเทำควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้

2. หวัหน้างานสายก ากบัดแูลและหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน 

สำยก ำกบัดูแลและตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษัทฯ ท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลฝ่ำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ธุรกรรมของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยและนโยบำยทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมถงึ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ และเป็นทีป่รกึษำในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2560 ไดแ้ต่งตัง้ให ้นำยพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวเพื่อก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง รวมไปถึงนโยบำยของบรษิัทฯ             
อย่ำงเคร่งครดั 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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 บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรอืบรษิทัต่ำงๆ ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบับรษิทัต่ำงๆ ในกลุ่มบรษิทัโดยกำรมผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัหรอืมกีรรมกำรร่วมกนั 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัท่ีส าคญัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ มีดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนัตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2559 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 189,562,641 122,803,750 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นไปตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ รำคำตลำดซึง่เป็น
อตัรำเดยีวกบัทีค่ดิกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 76,010,073 8,318,730 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 841,914 373,788 

คำ่ธรรมเนียมและบรกิำรจ่ำย 19,535,553 6,702,858 

ดอกเบีย้รบั 189,506 135,574 

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ 468,126 373,788 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 3,463,422,524 3,463,249,978 กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ย 5,000,000 400,000,000 กำรกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ยเป็นกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิซึง่
เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ย ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 9,902,055 1,345,753 

เงนิปนัผลรบั 97,728,944 200,586,573 เงนิปนัผลรบัเป็นไปตำมกำรลงทุนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลจำ่ย 273 453 เงนิปนัผลจำ่ยเป็นไปตำมมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

12. รายการระหว่างกนั 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนัตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2559 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอม็ 
เอฟซ ีจ ำกดั )มหำชน(  
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 675,007,169 648,905,950 กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลรบั 47,811,796 49,340,775 เงนิปนัผลรบัเป็นไปตำมกำรลงทุนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลจำ่ย 1,192,820 2,188,527 เงนิปนัผลจำ่ยเป็นไปตำมมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 56,753 67,690 คำ่จดักำรกองทุน เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ  

คำ่ธรรมเนียมและบรกิำร 950,792 715,325 

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น 266,738 185,308 

บรษิทั ผำแดงอนิดสัทร ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 827,441,950 827,441,950 กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลรบั 56,499,900 7,642,280 เงนิปนัผลรบัเป็นไปตำมกำรลงทุนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปนัผลจำ่ย 437,967 200,059 เงนิปนัผลจำ่ยเป็นไปตำมมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 821,379,627 กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิลงทุนเผื่อขำย 985,233,060 - 

เงนิปนัผลจำ่ย 4,245,934 7,040,843 เงนิปนัผลจำ่ยเป็นไปตำมมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จ ำกดั เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 25,000,000 25,000,000 กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ 

บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จ ำกดั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 311,100 310,500 กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิอง
บรษิทัฯ บรษิทั เกง็ก ิพำวเวอร ์วนั จ ำกดั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 2,640,260 2,639,660 

บรษิทั เทค รฟีอรม์ จ ำกดั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 629,160 797,640 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนัตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2559 

บรษิทั โซลำร ์เทคนิค จ ำกดั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 629,160 797,640 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัท่ีส าคญัของบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ มีดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนัตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2559 
นำยเบน เตชะอุบล คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 6,640 75,261 กำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นไป เพื่อกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ และสญัญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทัย่อย 
และมกีำรก ำหนดอตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด  

ลูกหน้ีธรุกจิหลกัทรพัยส์ทุธ ิ 2,523,935 2,377,308 
  ดอกเบีย้รบั 146,627 605,091 
นำยทอมมี ่เตชะอุบล คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 185,902 202,005 

คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ 

416,716 - 

 ลูกหน้ีธรุกจิหลกัทรพัยส์ทุธ ิ 16,777,309 - 
ดอกเบีย้รบั 320,310 - 

กองทุนรวมที่บริหำรโดยบริษัท ที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์  74,039,866 81,578,666 
 เงนิลงทุนสทุธ ิ 62,192,546 60,850,762 กำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ  

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์  เงนิฝำกในนำมบรษิทัเพื่อลูกคำ้ 5,479 50,125,977 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไป เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ซึง่เป็นไปตำม
กำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย และมกีำรก ำหนดอตัรำรำคำให้
เป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด  

จ ำกดั (มหำชน) ดอกเบีย้จำ่ย 306,256 633,466 

บรษิทั อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั  คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น  1,365,600 1,333,821 คำ่เช่ำโกดงั  เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ซงิเสยีนเยอะเป้ำ จ ำกดั  คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น 925,550 925,550 คำ่โฆษณำ เพื่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัยอ่ย 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนัตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2559 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอม็ 
เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 คำ่นำยหน้ำจำกกำรเป็นตวัแทนซื้อ    
      ขำยหน่วยลงทุน 

479,314 377,163 กำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรเป็นตวัแทนซื้อขำยหน่วยลงทุน ซึ่ง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีำรก ำหนด
อตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 
 

 คำ่ธรรมเนียมและบรกิำร 308,110 281,252 
 
 

ค่ำธรรมเนียมรับที่ปรึกษำกำรลงทุน เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของบริษทัย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำให้เป็นไปตำม
อตัรำรำคำตลำด 

คำ่ธรรมเนียมและบรกิำร 103,500 102,900 คำ่ธรรมเนียมรบักำรใหบ้รกิำรเป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

 คำ่ธรรมเนียมและบรกิำรจ่ำย 217,636 - ค่ำจดักำรกองทุนจ่ำยเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทั
ยอ่ย 

บ ริษัท  ผ ำ แ ด ง อิ น ดัส ท รี  จ ำ กั ด 
(มหำชน) และบรษิทัในเครอื 

เจำ้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์ 195,963,289 206,497,922 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรซือ้ขำยตรำสำรหน้ี ซึง่เป็นไปตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทัย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำให้
เป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

เงนิปนัผลรบั - 2,260,000 เงนิปนัผลรบัเป็นไปตำมกำรลงทุนตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย 
ตรำสำรหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มือื่น 89,616,530 - กำรท ำรำยกำรตรำสำรหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นเป็นไปตำมกำร

ด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทัย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำให้
เป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

 ดอกเบีย้จำ่ย 1,064,511 - 

บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

 เงนิฝำกในนำมบรษิทัเพื่อลูกคำ้ 40,069,134 13,767,073 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัย่อย และมี
กำรก ำหนดอตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

 คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 8,479,418 6,728,197 
คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ 

1,121,510 
- 
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ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนัตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2559 
 ลูกหน้ีธรุกจิหลกัทรพัย ์ 21,391,371 7,003,662 
 เจำ้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์ 97,925,719 2,342,124 
 ดอกเบีย้จำ่ย 180,707 140,824 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่ 16,265,843 401,347,945 

 
กำรใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัใหญ่เป็นกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำง
กำรเงนิ ซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัใหญ่และ
บรษิทัยอ่ย และมกีำรก ำหนดอตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด ดอกเบีย้รบั 9,917,898 1,378,630 

 คำ่ธรรมเนียมและบรกิำร 8,884,800 - 
 

คำ่ธรรมเนียมรบักำรเป็นตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้เป็นไปตำม
กำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ และมกีำรก ำหนดอตัรำรำคำให้
เป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

เจำ้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์ 51,566,870 106,694,553 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรซือ้ขำยตรำสำรหน้ี ซึง่เป็นไปตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทัย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำให้
เป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

ลูกหน้ีธรุกจิหลกัทรพัย ์ 50,974,988 - 

 เงนิปนัผลรบั 273 453 เงนิปนัผลรบัเป็นไปตำมกำรลงทุนของบรษิทัยอ่ย  
 เงนิปนัผลจำ่ย 97,728,944 200,586,573 เงนิปนัผลจำ่ยเป็นไปตำมมตอินุมตัจิำกที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี

ของบรษิทัยอ่ย  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำทุกรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ใชน้โยบำยรำคำและเงือ่นไขกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกนัเป็นไปตำมเงือ่นไข เช่น  เ ดยีวกบัธุรกจิปกตทิัว่ไป มคีวำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล รวมทัง้มี
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กตอ้งครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 
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  บรษิัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำมประกำศของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นในกำร
เขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำร โดยพจิำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร
ด ำเนินกำรคำ้ปกตใินตลำดและมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก  
 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดั
ให้มีผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไป
ประกอบกำรใหค้วำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื      
ผูถ้อืหุน้ ตำมแต่กรณีซึง่ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยีในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  
 นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูในกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ของสนิทรพัย์ที่ส ำคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ ตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
ตลอดจนรวมถงึมำตรฐำนบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคมนกับญัช ีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอำจมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต โดยหำกเป็นรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปกบับุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัให้มเีงื่อนไขต่ำงๆ เป็นไปตำมลกัษณะกำร
ด ำเนินกำรคำ้ปกตใินรำคำตลำด ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก ซึง่เป็นไปตำมหลกักำรที่
คณะกรรมกำรบรษิัทอนุมตัิไว้แล้วตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และให้ปฏบิตัิตำม
สญัญำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครดั พร้อมทัง้ ก ำหนดรำคำ และเงื่อนไขรำยกำรต่ำงๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่
ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์  

ทัง้นี้ เนื่องจำกมบีุคคลที่เขำ้ข่ำยบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เพิม่ขึน้  ท ำให้ปรมิำณกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึน้ในอนำคตของบรษิัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ อำจจะเพิม่ขึน้ภำยหลงัจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งแลว้เสรจ็ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัสว่นใหญ่จะเป็นธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์  

อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีทีม่กีำรเขำ้ท ำรำยกำรใหม่ หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงของรำคำและเงื่อนไขทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิ 
สำยก ำกบัดูแลและตรวจสอบกจิกำรภำยในจะท ำหน้ำทีต่รวจสอบขอ้มูลและจดัท ำรำยงำน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
พจิำรณำ และให้ควำมเหน็ถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทุกๆ  ไตรมำส 
ส ำหรบัในกรณีรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตแิละรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
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งบการเงิน 
13.1 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ปี 2560 นำยวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 6797 บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ  
สอบบญัช ีจ ำกดั 

ปี 2559 และปี 2558 นำยชวำลำ เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 4301 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัช ีจ ำกดั 

13.2  สรปุรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ปี 2560 : ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วำมเหน็ในรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2559 : ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วำมเหน็ในรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2558 : ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วำมเหน็ในรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข 

 

13.3   ค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) 

 1.1 ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
-   ปี 2560 บริษัทฯ ได้รบัอนุมตัิตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2559 เป็นเงนิจ ำนวน 1.18 ลำ้นบำท 

-   ปี 2559 บริษัทฯ ได้รบัอนุมตัิตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2559 เป็นเงนิจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 

- ปี 2558 บริษัทฯ ได้รบัอนุมตัิตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2558 เป็นเงนิจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 

 1.2 ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 
-   ปี 2560 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัิตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีำก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย  โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2560 เป็นเงนิจ ำนวน 2.32 ลำ้นบำท 

-   ปี 2559 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัิตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีำก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย  โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2559 เป็นเงนิจ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
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-    ปี 2558 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัติำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีำก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย  โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2558 เป็นเงนิจ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท 

 1.3  ค่ำบรกิำรอื่น (Non Audit Fee) 
  - ไม่ม ี- 

 

13.4   งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน   

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 1,236,650,168 14.05 1,480,778,898 18.68 1,471,718,445 21.24 

เงนิลงทนุชัว่ครำว 3,125,103,946 35.50 1,972,029,814 24.88 1,199,059,939 17.31 

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 67,507,410 0.77 112,669,546 1.42 77,804,084 1.12 

ลูกหนี้ส ำนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 440,349,433 5.00 866,529,737 10.93 46,596,468 0.67 

ลูกหนี้ธรุกจิหลกัทรพัย ์ 722,323,919 8.20 452,024,236 5.70 1,241,190,339 17.91 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - - - 2,501,691 0.04 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 5,591,934,876 63.52 4,884,032,231 61.63 4,038,870,966 58.29 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       

เงนิลงทนุเผื่อขำย 1,131,327,322 12.85 259,261,232 3.27 316,499,534 4.57 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1,677,881,395 19.06 2,356,418,849 29.73 2,105,960,716 30.39 

เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 5,488,750 0.06 5,488,750 0.07 20,265,204 0.29 

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 101,276,414 1.15 125,416,567 1.58 140,230,038 2.02 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 106,603,085 1.21 104,479,469 1.32 102,408,524 1.48 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 98,674,661 1.12 103,731,849 1.31 106,711,815 1.54 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 90,541,722 1.03 86,382,153 1.09 97,934,651 1.41 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,211,793,349 36.48 3,041,178,869 38.37 2,890,010,482 41.71 

รวมสินทรพัย ์ 8,803,728,225 100.00 7,925,211,100 100.00 6,928,881,448 100.00 
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หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน       

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น 114,722,321 1.30 88,023,860 1.11 124,880,505 1.80 

เจำ้หนี้ส ำนกัหกับญัชแีละบรษิทั
หลกัทรพัย ์ - - 44,607,750 0.56 235,432,799 3.40 

เจำ้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,255,813,366 14.26 1,747,949,290 22.06 674,374,173 9.73 

ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มือื่น 144,215,456 1.64 - - - - 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 262,800 0.00 6,898,662 0.09 - - 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 1,515,013,943 17.21 1,887,479,562 23.82 1,034,687,477 14.93 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน       

ตรำสำรหนี้-หุน้กู ้ 1,079,800,000 12.27 - - - - 

ประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบั
ผลประโยชน์ของพนกังำน 17,472,190 0.20 12,930,291 0.16 49,214,920 0.71 

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 2,655,447 0.04 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,819,018 0.02 3,313,503 0.04 2,900,668 0.04 

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 1,099,091,208 12.48 16,243,794 0.20 54,771,035 0.79 

รวมหน้ีสิน 2,614,105,151 29.69 1,903,723,356 24.02 1,089,458,512 15.72 
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หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ( 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน       

หุน้สำมญั 6,075,927,916 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

 
6,075,927,916 

 
 

6,075,927,916 
   

หุน้สำมญั 7,015,571,370 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

    
 

7,015,571,370 
 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้       

หุน้สำมญั 4,336,768,278 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ช ำระครบแลว้ 

 
4,336,768,278 

 
49.26 

 
4,336,768,278 

 
54.72 

 
4,336,768,278 

 
62.59 

หุน้สำมญัทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) 

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 668,977,138 7.60 668,977,138 8.44 668,977,138 9.65 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 32,878,735 0.37 (21,779,738) (0.27) (1,703,300) (0.02) 

ก ำไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 144,519,183 1.64 137,020,743 1.73 117,530,063 1.70 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 987,126,368 11.21 880,636,165 11.11 697,317,879 10.06 

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 6,170,259,852 70.09 6,001,612,736 75.73 5,818,880,208 83.98 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 19,363,222 0.22 19,875,008 0.25 20,542,728 0.30 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 6,189,623,074 70.31 6,021,487,744 75.98 5,839,422,936 84.28 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 8,803,728,225 100.00 7,925,211,100 100.00 6,928,881,448 100.00 

หมำยเหต:ุ  เพื่อประกอบในกำรอำ่นงบกำรเงนิรวม โดยควรอำ่นคู่กบั “งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560”  
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

รายได้       

รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 214,219,937 25.19 541,614,653 39.92 867,145,686 73.12 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 52,131,088 6.13 79,064,695 5.83 60,636,783 5.11 

รำยไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัย ์ 14,274,809 1.68 34,881,568 2.57 46,334,794 3.91 

รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล 59,513,311 7.00 77,461,729 5.71 63,166,408 5.33 

ก ำไรจำกเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ์ 220,746,723 25.95 167,152,484 12.32 114,263,126 9.64 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 243,063,723 28.58 134,744,849 9.93 18,386,210 1.55 

รำยไดจ้ำกกำรขำยธุกจินำยหน้ำซื้อขำย       

หลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วน - - 306,002,957 22.56 - - 

ก ำไรจำกกกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม       

เป็นเงนิลงทุนเผือ่ขำย 21,612,253 2.54 - - - - 

รำยไดอ้ื่น 24,945,596 2.93 15,713,518 1.16 15,943,893 1.34 

รวมรายได้ 850,507,440 100.00 1,356,636,453 100.00 1,185,876,900 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 345,806,059 40.66 542,371,846 39.98 669,226,592 56.43 
ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรจ่ำย 67,106,054 7.89 109,397,514 8.06 101,779,176 8.58 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 11,624,630 1.37 11,268,766 0.83 19,650,346 1.66 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น 192,075,267 1.29 255,776,625 0.92 281,863,532 (0.30) 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 10,952,493 22.58 12,503,674 18.85 (3,501,740) 23.77 

รวมค่าใช้จ่าย 627,564,503 73.79 931,318,425 68.65 1,069,017,906 90.15 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 222,942,937 26.21 425,318,028 31.35 116,858,994 9.85 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษเีงนิได ้ 11,688,395 1.37 (33,248,282) (2.45) (56,140,381) (4.73) 

ก าไรส าหรบัปี 234,631,332 27.59 392,069,746 28.90 60,718,613 5.12 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสุทธจิำกภำษ ี 54,660,315 6.43 (9,028,519) (0.67) 517,242 0.04 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 289,291,647 34.01 383,041,227 28.23 61,235,855 5.16 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 106 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 

การแบง่ปันก าไรส าหรบัปี       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 234,315,235 27.55 391,333,066 28.85 60,188,160 5.08 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 316,097 0.04 736,680 0.05 530,453 0.04 

ก าไรส าหรบัปี 234,631,332 27.59 392,069,746 28.90 60,718,613 5.12 

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี          

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 288,973,708 33.98 382,230,120 28.17 60,753,173 5.12 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 317,939 0.04 811,107 0.06 482,682 0.04 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 289,291,647 34.01 383,041,227 28.23 61,235,855 5.16 

ก าไรต่อหุ้นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่                

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 0.0540   0.0902    0.0166    

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0540    0.0902    0.0166    
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13.5  อตัราส่วนทางการเงิน 
 

 ปี  2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร        

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ % 84.30 90.00  89.46  

อตัรำก ำไรสุทธ ิ % 27.55 28.82 5.06 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 7.68  6.62  1.30  

อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน % 18.13  10.21  11.68  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน        

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % 5.94 5.73 1.84  
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.20 0.18  0.19  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โนยบายทางการเงิน        

อตัรำสว่นสนิทรพัยส์ภำพคล่องต่อเงนิกู้ เท่ำ 4.57 * * 
อตัรำสว่นสนิทรพัยก์่อรำยไดต่้อเงนิกู้ เท่ำ 4.43 * * 
อตัรำสว่นสนิทรพัยส์ภำพคล่องต่อสนิทรพัยร์วม % 63.52  60.94  42.11  

อตัรำสว่นสนิทรพัยก์่อรำยไดต่้อสนิทรพัยร์วม % 61.62  73.91  78.41  

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.42 0.32  0.19  

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผล %      40.01** 25.21**    -    

อตัราส่วนอ่ืน        

อตัรำสว่นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต่์อสนิทรพัย์ % 67.47  57.27  55.41  
เงนิกองทุนสภำพคล่องสุทธขิองบรษิทัย่อย % 132.40  93.10  216.39  
ข้อมลูต่อหุ้น        

ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ข ัน้พืน้ฐำน บำท 0.0540 0.0902 0.0166 
เงนิปนัผลต่อหุน้ บำท 0.0277 0.0460    -    
มลูค่ำตำมบญัชต่ีอหุน้ บำท 1.42  1.38  1.37  

อตัราการเจริญเติบโต        
สนิทรพัยร์วม % 11.09 14.38 20.35  
หนี้สนิรวม % 37.32 74.74  (52.00) 
รำยไดธุ้รกจิหลกัทรพัย ์ % (35.29) (21.83)  (11.55) 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน % (32.62) (12.88)  (5.52) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ % (40.12) 545.70  (84.19) 

 
   * ไมส่ำมำรถค ำนวณได ้เนื่องจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไมม่เีงนิกูย้มืในงบกำรเงนิรวม 
   ** อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลเฉพำะของบรษิทัฯ 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของบรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) มดีงันี้ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 2560 2559 2558 

สนิทรพัยร์วม  8,803.73 7,925.21 6,928.88 
หนี้สนิรวม 2,614.11 1,903.72 1,089.46 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 6,189.62 6,021.49 5,839.42 
รำยไดร้วม 850.51 1,356.64 1,185.88 
ค่ำใชจ้่ำยรวม 627.56     931.32 1,069.02 
ก ำไรสุทธ ิ 234.63     392.07       60.72 

    
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั    
อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 27.55 28.82 5.06  
อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องตวัต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 63.52 60.94 42.11 
อตัราสว่นสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 61.62 73.91 78.41 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.42 0.32 0.19 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
แหล่งทีม่ำของรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำนำยหน้ำ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำร ก ำไรจำกเงนิ
ลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ ์รำยได้ดอกเบีย้และเงนิปนัผล ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์และส่วนแบ่งก ำไรจำก
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม โดยสดัสว่นของรำยไดห้ลกัแต่ละประเภท รวมถงึกำรเตบิโตแสดงไดด้งันี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2559 2558 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำ  214.22   25.19   541.63   39.92   867.15  73.12 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร    52.13   6.13   79.06   5.83   60.64  5.11 
รำยไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัย์  14.28   1.68   34.88   2.57   46.33  3.91 
ก ำไรจำกเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ์  59.51   7.00   77.46   5.71   63.17  5.33 
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล  220.75   25.96   167.15   12.32   114.26  9.64 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  243.06   28.58   134.74   9.93   18.39  1.55 
รำยไดจ้ำกกำรขำยธุกจินำยหน้ำซื้อขำย 
    หลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วน 

  
-    

  
  -    

 
 306.00  

 
 22.56  

 
 -    

 
 -    

ก ำไรจำกกกำรจดัประเภทเงนิลงทุนใน 
    บรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนเผือ่ขำย 

 
 21.61  

 
 2.54  

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

รำยไดอ้ื่น  24.95   2.93   15.71   1.16   15.94  1.34 
รวม  850.51   100.00   1,356.63   100.00   1,185.88  100.00 

1 14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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บริษัทฯ ประสบผลส ำเร็จจำกกำร
ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ข อ ง บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ คันทรี่  กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) โดยกำรโอนขำยธุรกจิกำร
เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัยร์ำย
ย่ อ ย บ ำ ง ส่ ว น  ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ 
รับรู้รำยได้จำกธุรกรรมดังกล่ำว 
เป็นเงนิจ ำนวน 306.00 ลำ้นบำท ใน
ไตรมำสที่  3 ปี  2559 จำกกรำฟ
ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ น ำ ย ห น้ ำ  แ ล ะ
ค่ ำธรรมเนี ยมและบริกำรของ        
บริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจำก
ไตรมำสที ่2 ปี 2560 ทีผ่่ำนมำ 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต
แลว้ มดีงันี้ 

หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2559 เปลีย่นแปลง รอ้ยละ 
รำยได ้ 607.44 1,221.90 (614.46) (50.29) 

ค่ำใชจ้่ำย 627.56 931.32 (303.76) (32.62) 

สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 243.06 134.74 108.32 80.39 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 222.94 425.32 (202.38) (47.58) 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษเีงนิได ้ 11.69 (33.25) 44.94 (135.16) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 234.63 392.07 (157.44) (40.16) 

 

 

 

196.43 

146.46 132.39 

60.25 63.73 
44.58 48.81 57.10 

32.45 

24.19 
1.73 

34.54 
10.12 

4.28 6.89 
27.95 

ไตรมำสที ่1/ 
2559

ไตรมำสที ่
2/2559

ไตรมำสที ่
3/2559

ไตรมำสที ่
4/2559

ไตรมำสที ่
1/2560

ไตรมำสที ่
2/2560

ไตรมำสที ่
3/2560

ไตรมำสที ่
4/2560

ค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนียมและบรกิำร
หน่วย: ลำ้นบำท
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บริษัทฯ มีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 234.63 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 157.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.16 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซึง่มกี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 392.07 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัของกำรเปลีย่นแปลงทีม่สีำระส ำคญัมดีงันี้ 

1. บรษิัทฯ มรีำยได้จ ำนวน 607.44 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 614.46 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 50.29 จำกจ ำนวน 
1,221.90 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

- บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำนำยหน้ำลดลง จ ำนวน 327.41 ล้ำนบำท และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลกัทรพัย์ ลดลงจ ำนวน 20.61 ล้ำนบำท ส่วนหนึ่งเนื่องจำกกำรขำยธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วนใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่งส ำเรจ็ และรบัรูร้ำยไดจ้ำกธุรกรรมดงักล่ำว
ในไตรมำสที ่3 ปีก่อน เป็นเงนิจ ำนวน 306.00 ลำ้นบำท รวมทัง้มลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ฉลีย่ต่อวนั
ของบรษิทัย่อยลดลง 
- รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรลดลง จ ำนวน 26.93 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำที่
ปรึกษำทำงกำรเงินลดลง จ ำนวน 31.55 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีรำยได้จำกกำรจัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ จ ำนวน 13.08 ลำ้นบำท 
- ก ำไรจำกเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพนัธเ์พิม่ขึน้ จ ำนวน 53.60 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเนื่องจำกบรษิทัฯ มี
ก ำไรจำกเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ จ ำนวน 120.70 ลำ้นบำท แมว้่ำบรษิทัฯ จะมกี ำไรจำกตรำสำรอนุพนัธ ์และ
รำยไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล ลดลง 67.1 ลำ้นบำท และจ ำนวน 017.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

2. บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยรวม จ ำนวน 627.56 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 303.76 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 32.62 จำก
จ ำนวน 931.32 โดยสำเหตุหลกัเน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรโอนเจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด และทรพัยส์นิของสำขำบำงสว่นของ
บรษิทัย่อยใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง ในไตรมำสที ่3 ปีก่อน สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 
และ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์ ลดลงจ ำนวน 196.56 ล้ำนบำท และจ ำนวน 55.24 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั รวมทัง้บรษิทัฯ มคี่ำธรรมเนียมและบรกิำรจ่ำยลดลง จ ำนวน 42.29 ลำ้นบำท 

 
3. บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ ำนวน 243.06 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 108.32 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

80.39 เน่ืองจำกบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ มกี ำไรสทุธสิ ำหรบัปีเพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ดงันี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงินรวม 
  2560  2559 
  ส่วนแบ่งก ำไร 

จำกเงนิลงทุนตำม 
วธิสี่วนไดเ้สยี 

 รอ้ยละของ 
รำยไดร้วม 

 

 สว่นแบง่ก ำไร 
จำกเงนิลงทุนตำม 
วธิสีว่นไดเ้สยี 

 รอ้ยละของ 
รำยไดร้วม 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  35.53  4.2  46.51  3.4 
บรษิทั ผำแดงอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน)  227.75  26.8  112.43  8.3 
บรษิทั คนัทรี ่กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  (20.22)  (2.4)  (24.20)  (1.8) 

รวม   243.06    134.74   
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4. บริษัทฯ มีรำยได้ภำษีเงนิได้ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 11.69 ล้ำนบำท ลดลง 44.94 หรอื      
รอ้ยละ 135.16 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซึง่มคี่ำใชจ้ำ่ยทำงภำษเีงนิได ้จ ำนวน 33.25 บำท ทัง้นี้ บรษิทัใชอ้ตัรำภำษี
รอ้ยละ 20 ในกำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ค่ำใชจ้่ำย
ภำษีเงนิได้ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษีบวกกลบัด้วยรำยกำรซึ่งไม่ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยและหกัรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยที่
ไดร้บักำรยกเวน้ทำงภำษตีำมประมวลรษัฎำกร 

 
5. บรษิทัฯ มกี ำไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) จ ำนวน 234.32 ลำ้นบำท (คดิเป็นก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 0.0540 บำท) 

ลดลงจ ำนวน 157.01 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 40.12 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่กี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 391.33 ลำ้นบำท      
(คดิเป็นก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 0.0902 บำท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 เปล่ียนแปลง รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 8,803.73 7,925.21 878.52 11.09 
     
หนี้สนิรวม 2,614.11 1,903.72 710.39 37.32 
รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 6,170.26 6,001.61 168.65 2.81 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 19.36 19.88 (0.52) (2.62) 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,189.62 6,021.49 168.13 2.79 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 8,803.73 7,925.21 878.52 11.09 

สินทรพัยร์วม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้จ ำนวน 8,803.73 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 878.52 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 11.09 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมปีก่อนจ ำนวน 7,925.21 ลำ้นบำท 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั สรุปไดด้งันี้ 

     หน่วย: ล้านบาท 

 สินทรพัยท่ี์ส าคญั 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,236.65  14.05  1,480.78 18.68  
เงนิลงทุนชัว่ครำว เงนิลงทุนเผื่อขำย และเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 4,261.92  48.41  2,236.78 28.22  
ลูกหน้ีส ำนักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 440.35  5.00  866.53 10.93  
ลูกหน้ีธรุกจิหลกัทรพัย ์ 722.32  8.20  452.02 5.70  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,677.88  19.06  2,356.42 29.73  
อื่นๆ 464.61  5.28  532.68 6.72  
รวม 8,803.73  100.00  7,925.21  100.00  
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1. ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 1,236.65 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 
244.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16.49 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ซึง่โดยส่วนใหญ่เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
และเงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ อยู่ในรปูเงนิสด และเงนิฝำกระยะสัน้ เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรน ำมำใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส ำหรบักำรด ำเนินงำนประจ ำวนั 

2. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชัว่ครำว เงินลงทุนเผื่อขำย และเงินลงทุนระยะยำวอื่น จ ำนวน 
4,261.92 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 2,025.14 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 90.54 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียดของเงินลงทุน 2560 2559 
เงินลงทุนชัว่คราว   
หน่วยลงทุน 46.4 170.48 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 1,108.53 393.19 
ตรำสำรหนี้  1,901.22  1,261.15 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 14.71 33.44 
ตรำสำรหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก ำหนด  -    59.53 
เงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิ  54.24 54.24 
เงินลงทุนเผื่อขาย   
เงนิลงทุนเผือ่ขำย  1,131.33  259.26 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    
เงนิลงทุนทัว่ไป 5.49 5.49 
รวม 4,261.92 2,236.78 

 

เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์                
จดทะเบียน ตรำสำรหนี้ และหน่วย
ลงทุนทีอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด  

บริษัทฯ ได้จดัให้มคีณะกรรมกำรกำร
ลงทุนดูแลกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์เพื่อ
บัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งท ำ
หน้ำทีใ่นกำรก ำหนดแนวทำงกำรลงทุน
อย่ำงรอบคอบ พร้อมทัง้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้ร ับรู้ค่ำเผื่อกำรปรับ
มลูค่ำและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำไวค้รบถว้น
ตำมมำตรฐำนบญัชี และประกำศของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 
3. ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯ มลีูกหนี้ส ำนักหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย์ จ ำนวน 440.35 ล้ำนบำท ลดลง

จ ำนวน 426.18 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 49.18 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยลกูหนี้ส ำนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์
เป็นยอดมลูค่ำขำยสทุธขิองลกูคำ้และบญัชบีรษิทัย่อยในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี 

4. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำนวน 722.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 270.33       
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 59.80 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อ         
ซื้อหลกัทรพัย์ จ ำนวน 232.70 ล้ำนบำท โดยลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์เป็นยอดมูลค่ำซื้อสุทธขิองลูกค้ำในระยะเวลำ        
3 วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
ส ำหรบันโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ บรษิัทย่อยมนีโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยกำรประเมนิ
ฐำนะลูกหนี้แต่ละรำย ซึง่กำรประเมนิน้ีรวมถงึกำรพจิำรณำควำมเสีย่งในกำรเรยีกช ำระและมูลค่ำของหลกัประกนัทีใ่ชค้ ้ำ
ประกนั บรษิทัย่อยตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเมื่อหนี้นัน้มหีลกัประกนัไม่เพยีงพอ หรอืมโีอกำสทีลู่กหนี้จะช ำระเงนิตน้และ
ดอกเบี้ยคืนไม่ครบจ ำนวน ทัง้นี้ ยังได้ปฏิบัติกำรจัดชัน้หนี้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศของส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ . 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2543 และ กธ. 5/2544        
ลงวนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2544  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บรษิัทย่อยได้บนัทกึตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรบัมูลหนี้ที่จดัชัน้สงสยัจะสญู      
ทัง้จ ำนวนแลว้จ ำนวน 375.78 ลำ้นบำท และจ ำนวน 364.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้จ ำนวน 2,614.11 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 710.39 ลำ้นบำท  หรอื
รอ้ยละ 37.32 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหนี้สนิรวมปีก่อน จ ำนวน 1,903.72 ลำ้นบำท 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั สรุปไดด้งันี้ 
      หน่วย : ล้านบาท 

หน้ีสินท่ีส าคญั 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 114.99 4.40 94.92 4.99 

ตรำสำรหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มือื่น 144.22 5.52 - - 

เจำ้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์ 1,255.81 48.04 1,747.95 91.82 

ตรำสำรหน้ี – หุน้กู้ 1,079.80 41.31 - - 

อื่นๆ 19.29 0.74 60.85 3.20 

รวม 2,614.11 100.00 1,903.72 100.00 

 
1. ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 114.99 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 

20.07 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 21.14 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยของบรษิทัฯ 
ได้แก่ ภำษีเงนิได้ค้ำงจ่ำย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด / ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรบรหิำรทมีค้ำหลกัทรพัย์ และ
ส ำนกังำนสำขำคำ้งจ่ำย 

2. ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มตีรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกู้ยมือื่น – ตัว๋แลกเงนิ จ ำนวน 144.22 ลำ้นบำท อำยุ
ไม่เกนิ 1 ปี อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.2-3.5 ต่อปี 

3. ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีเจ้ำหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์ จ ำนวน 1,255.81 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 492.14      
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 28.16 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยเจำ้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยเ์ป็นยอดมลูค่ำขำยสุทธขิองลกูคำ้
ในระยะเวลำ 3 วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี 
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4. เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2560 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและมผีูแ้ทนผูถ้อื
หุ้นกู้ จ ำนวน 1,079.80 ล้ำนบำท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรองรบักำรขยำยกำรลงทุนของบรษิัท ช ำระคนืเงนิต้นครัง้
เดียวทัง้จ ำนวนในวนัที่ 1 มิถุนำยน 2563 โดยมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่เท่ำกบัร้อยละ 6.25 ต่อปี ช ำระดอกเบี้ยทุก ๆ         
3 เดอืน ในวนัที ่1 มนีำคม วนัที ่1 มถุินำยน วนัที ่1 กนัยำยน และวนัที ่1 ธนัวำคม ของทุกปีตลอดอำยุของหุน้กู ้

ทัง้นี้ บรษิัทได้น ำหุน้กู้ดงักล่ำวไปขึน้ทะเบยีนกบัสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยและจดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2560 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมจ ำนวน 6,189.62 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ จ ำนวน 168.13 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 2.79 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 6,021.49 ลำ้นบำท 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัใหญ่ 

ส่วนได้เสียท่ี
ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 

รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกรำคม 2560   6,001.61   19.88   6,021.49  

เปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมจำกกำรซื้อ 
   หุน้สำมญัของบรษิทัย่อยเพิม่ 

 0.01   (0.19)  (0.18) 

เงนิปนัผลจ่ำย  (120.30)  (0.67)  (120.97) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี  288.94   0.34   289.28  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  6,170.26   19.36   6,189.62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 115 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
แหล่งทีม่ำของเงนิทุนในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มำจำกเงนิทุนของบรษิทัฯ นอกจำกนี้  บรษิทัฯ มวีงเงนิ
สนิเชื่อที่ได้รบัจำกธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและรองรบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
ส ำหรบัอตัรำส่วนเงนิกองทุนสภำพคล่องสุทธขิองบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีสดัส่วนร้อยละ 
132.40 และร้อยละ 93.10 ตำมล ำดบั ซึ่งมอีตัรำส่วนอยู่ในระดบัที่สูงมำก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรำขัน้ต ่ำที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ก ำหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัยต์อ้งด ำรงไวท้ีร่อ้ยละ 7 

กล่าวโดยสรปุ   
บริษัทฯ จดัเป็นบริษัทที่มฐีำนะกำรเงนิที่แขง็แกร่งและมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิสูง โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 1,236.65 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 13.98 ของสนิทรพัย์รวม) 
นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนสนิทรพัย์คล่องตวัต่อสนิทรพัย์รวมที่ร้อยละ 63.52 มอีตัรำส่วนสนิทรพัย์ก่อรำยได้ต่อ
สนิทรพัยร์วมทีร่อ้ยละ 61.62  มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.42 เท่ำ  

บรษิทัฯ มแีผนกลยุทธห์ลกั 3 ดำ้นทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิสูค่วำมส ำเรจ็ ไดแ้ก่  

1) กำรบรหิำรสนิทรพัยท์ีม่อียู่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
2) กำรปรบัโครงสรำ้งบรษิทัในเครอืโดยเน้นควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลตอบแทนทีด่ยีิง่ขึน้  
3) กำรเขำ้ซือ้กจิกำรทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตสงู  

 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 แมว้่ำบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธ ิลดลงจ ำนวน 157.44 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเนื่องจำก
บรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัยล์ดลง จ ำนวน 327.41 ลำ้นบำท รวมทัง้กำรลดลงของรำยไดท้ีเ่กดิขึน้ครัง้
เดียวจำกกำรขำยธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์รำยย่อยบำงส่วน จ ำนวน 306.00 ล้ำนบำท ให้แก่บรษิัท
หลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่งในไตรมำสที ่3 ปีก่อน อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นก ำไรสทุธทิีใ่กลเ้คยีงกบัปีก่อน โดยส ำหรบัปี 
2560 และ 2559 มอีตัรำสว่นก ำไรสทุธเิท่ำกบัรอ้ยละ 27.55 ลำ้นบำท และรอ้ยละ 28.82 ลำ้นบำท 
 
 

บรษิทัฯ ยงัคงมกีำรลงทุนทีห่ลำกหลำยและด ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีำยได้
จำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 243.06 ล้ำนบำท หรอื     
รอ้ยละ 80.39 นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมกี ำไรจำกกำรลงทุนในเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ ์จ ำนวน 53.60 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 32.07 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  
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บรษิัทฯ  ได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แล้ว และด้วยควำมระมดัระวงั บรษิัทฯ       

ขอรบัรองว่ำ ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 

 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มูลทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน ในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยแลว้ 

(2) บรษิัทฯ ได้จดัให้มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่ำได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคญั         
ทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมระบบ
ดงักล่ำว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมระบบดงักล่ำว และ
ขำ้พเจ้ำได้แจ้งขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัช ี
และกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ     
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทฯ ได้รบัรองควำมถูกต้องแลว้ 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยให้ นำยพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใด   
ไม่มลีำยมอืชื่อของนำยพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ก ำกบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่ำมใิช่ขอ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
    

 (1)  นำยทอมมี ่ เตชะอุบล กรรมกำร และ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

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

    
 (2)  ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต ์ กรรมกำร .......................................... 
    

ผูร้บัมอบอ ำนำจ : นำยพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ    เลขำนุกำรบรษิทั .......................................... 
    

 
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทั



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง
(1) นายสดาวธุ เตชะอบุล 65 - บณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธุรกจิ) 13.94 บดิาของ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   มหาวทิยาลยัเคนชงิตนั แคลฟิอรเ์นยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา นายทอมมี่ 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร
(แต่งตัง้เมือ่ 15/05/57) - ประกาศนยีบตัร (ดา้นการคา้) โรงเรยีนเดวดิส์  เตชะอุบล 2557 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

  ไบรต์ตนั สหราชอาณาจกัร (ประธาน 2555 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ เจา้หน้าที่บรหิาร) 2553 - ก.ย. 2560 รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 8 แห่ง
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
  (วตท.) รุน่ที่ 12/2554 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีโซนเวนเจอร์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บบีที ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 7/2559 2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร ชมรมส่งเสรมิการคา้สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจนีกบั ชมรม

- หลกัสตูร Global Business Leaders (GBL) (รุน่ที่ 2/2560) นานาชาต ิ(องคก์รของประเทศจนี)
  สถาบนั Lead Business Institute 2553 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์

- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2553 - ปจัจุบนั นายกสมาคม สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย สมาคม- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2552 - ม.ค. 2560 กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ

• สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที่ 12/2554
• สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 7/2559

  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 66/2550) 2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไร่เตชะอุบล พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 14/2559) 2537 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุป๊ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
(2) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 66 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) สาขาวชิา 10 หุ้น - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- รองประธานกรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 15/05/57)   การเงนิ มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ. ไทรทนั โฮลดิง้ บรษิทัโฮลดิง้
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั  2557 - ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานกรรมการการลงทนุ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ และประธานกรรมการการลงทุน

  สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา และกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
- Securitization โดย Fannie Mae of USA 2546 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคนู เวลิดไ์วด ์กรุป๊ (ประเทศไทย) สนิคา้อุตสาหกรรม
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
  (วตท.) (รุน่ที่ 11/2553) 2559 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
- Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) 2553 - 2555 กรรมการ ประธานอนุกรรมการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั บรหิารความเสีย่ง และอนุกรรมการวนิยั
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2553 - 2555 กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที่ 14/2547)   2549 - 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  หลกัสตูร  DCP Program (รุน่ที่ 44/2547)   
  หลกัสตูร  RCP Program (รุน่ที่ 32/2556)   
  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ที่ 8/2558)   

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(3) นายทอมม่ี เตชะอบุล 34 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) สถาบนับณัฑติ 4.97 บุตรของ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)  บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นายสดาวธุ 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยันวิเซาธ์เวลส ์ เตชะอุบล ผลตอบแทน

- กรรมการการลงทนุ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   ประเทศออสเตรเลยี (ประธานกรรมการ 2557 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
- พาณชิยศาสตรบณัฑติ เอกดา้นการเงนิ (เกยีรตนิยิม) และประธาน กรรมการการลงทุน
  มหาวทิยาลยันวิเซาธ์เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี กรรมการบรหิาร) 2557 - ปจัจุบนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
- หลกัสตูรกลยุทธ์การบรหิารธุรกจิ อสงัหารมิทรพัย์ 2553 – 2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกจิ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
  (รุน่ที่ 40) โดยสมาคมผูบ้รหิารธุรกจิ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง
  อสงัหารมิทรพัย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิแคปปิตอล พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั พลงังาน
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2555 - ม.ค. 2560 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที่ 88/2554) 2553 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 13/2559) 2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไร่เตชะอุบล อสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุป๊ อสงัหารมิทรพัย์
(4) นายเดช น าศิริกลุ 82 - มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนอสัสมัชญั - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   บางรกั 2557 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- กรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั ค่าตอบแทน และกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดี

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2536 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธาน ี โรงพยาบาล
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 98/2555) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง
  ค่าตอบแทน  (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 225/2559) 2553 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยูนกิกา้ อสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 5/2558) 2549 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
และรองประธานกรรมการ

2537 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยูเนยีนเพาเวอรพ์รอพเพอรต์ี้ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
2532 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ออ้มน้อยคอมเพลก็ อสงัหารมิทรพัย์
2525 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. D.U.K อสงัหารมิทรพัย์

(5) พลต ารวจเอกวีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 59 - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประธานกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีและกรรมการ

- ประธานกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2552 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมน้ท์ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    กรรมการบรษิทัไทย (IOD)
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน

   (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 86/2553) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง
  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 146/2554) ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ฟูสนิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ (ประเทศไทย) ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหลก็และนอกกลุ่มเหลก็
  หลกัสตูร ACP Program (รุน่ที่ 34/2554) 20 ม.ค. 2560 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สเตรกา บรกิารรบัเหมาขุดเจาะวางท่อใตด้นิใน

  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ที่ 12/2554) แนวราบโดยไมเ่ปิดหน้าดนิ (Horizontal

  หลกัสตูร RCC Program (รุน่ที่ 13/2554) Directional Drilling: HDD)

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 8/2558) ปจัจุบนั ที่ปรกึษาพเิศษ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2559 - 2560 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2558 - 2559 ผูบ้ญัชาการ ต ารวจภธูรภาค 9 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2557 - 2558 ผูบ้ญัชาการ ต ารวจภธูรภาค 7 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2556 - 2557 รองผูบ้ญัชาการ ต ารวจภธูรภาค 4 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2555 - 2556 รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย

2555 รองผูบ้ญัชาการ ต ารวจภธูรภาค 8 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2554 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ

2554 - 2556 ที่ปรกึษากฎหมาย และการบรหิาร บมจ. ปอแกว้ วศิวกรรม อสงัหารมิทรพัย์
2554 - 2556 กรรมการ บมจ. ไทยฮัว้ยางพารา ผูผ้ลติและส่งออกยางพารา

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า ธุรกจิสิง่พมิพ์
2553 - 2555 รองผูบ้ญัชาการ ต ารวจภธูรภาค 1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2552 - 2553 รองผูบ้ญัชาการ ส านกังบประมาณและการเงนิ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย

(6) นายนิพนธ ์วิสิษฐยทุธศาสตร์ 78 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2553 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนดค์าแนล แลนด์ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (รุน่ที่ 12) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2542 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชยั กรุป๊ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
  ธรรมศาสตร ์เพือ่สงัคม (รุน่ที่ 2) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- ประกาศนยีบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิาร 2554 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  พฒันาเมอืง (รุน่ที่ 3)
- ประกาศนยีบตัร Asian Disaster 
  Preparedness Center (ADPC)
- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน 
  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 7/2559
- AC HOT UPDATE เตรยีมรบัมอื CG ยุคใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที่ 43/2548)
  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ที่ 5/2558)

(7) นางจิตรมณี สวุรรณพลู 64 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - -

- กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 11 พ.ย. 2559 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2558 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส์ ใหบ้รกิารจดัการระบบโลจสิตกิส ์

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ เอกการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
- AC HOT UPDATE เตรยีมรบัมอื CG ยุคใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี 2557 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ อสงัหารมิทรพัย์
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2558 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ ใหบ้รหิารอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่

  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 197/2557) เป็นสมาชกิในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

2558 - ปจัจุบนั ที่ปรกึษากติตมิศกัดิ ์ คณะกรรมาธกิาร การเศรษฐกจิการเงนิ และการคลงั สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

2557 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ มลูนธิพิฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพือ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พฒันาคนใหม้คีวามซื่อสตัย์สุจรติและท า

ประโยชน์เพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

(8) นายพิสทุธ์ิ วิริยะเมตตากลุ 36 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ 0.12 - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 28/07/58)   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรน์ยัสเตท ลองบชี 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เทพารกัษ์พฒันาการ อสงัหารมิทรพัย์
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2555 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ซเีอม็ท ีเน็ทเวริค์ โซลูช ัน่ ตดิตัง้ระบบสือ่สารสนเทศ
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. รชัดาออฟฟิส บลิดิง้ อสงัหารมิทรพัย์
  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 178/2556)
  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ที่ 31/2559)

(9) ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต์ 37 - Doctor of Philosophy in Finance, University of - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 4/5/59)   Essex, 2008 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- Master of Science in Finance, University of ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง
   Essex, 2004 1 พ.ย. 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ และการธนาคาร 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิแคปปิตอล พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2011 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั พลงังาน

- CFA Level III, CFA Institute 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. ซนั เชน้จ์ พลงังาน

- Tone at the Top Series “Operatings    2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. เทค รฟีอรม์ พลงังาน

  Transparent Business in asia” (รุน่ที่ 3/2559) 2557 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บจก. เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์ ผลติและจ าหน่ายลูกถว้ยไฟฟ้า

- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)
  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 113/2557)
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 19/2560)

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง



รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์
ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

(1) นายอรรณพ เกษตระทตั 35 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ - - 2558 - ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 - 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการ บจก.ซมัซุง อเิลคทรคิ (ประเทศไทย) เทคโนโลยี

(2) นายกววีฒัน์ โพธานนัท์ 39 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ - - 2558 - ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - 2557 ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

(3) นายธนโชต ิรุ่งสทิธวิฒัน์ 30 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ - - 2558 - ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558 ผูอ้ านวยการ ธนาคารซไีอเอม็บี ธุรกจิการเงนิ

2553 - 2557 ผูอ้ านวยการ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ ธุรกจิการเงนิ

(4) นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ* 26 นิตศิาสตรบณัฑติ - - 2560 - ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - 2560 ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

(5) นายบุญส่ง ส านึก 36 บญัชบีณัฑติ สาขาการบญัชี - - 2559 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโส บมจ.คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2555 - 2558 ผูจ้ดัการ ฝา่ยบญัช ีและการเงนิ บมจ.หลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) ธุรกจิการเงนิ

2554 - 2555 ผูช้่วยผูจ้ดัการตรวจสอบบญัช ี บจก.ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ชยัยศ (สอบบญัช)ี ตรวจสอบบญัชี

หมายเหต ุ:  *ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป



กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจควบคมุบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

บมจ. หลกัทรพัย ์
คนัทร่ี กรุป๊

บจก. เกง็กิ 
แคปปิตอล

บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนเอม็เอฟซี

บมจ. ผาแดงอินดสัทรี
บมจ. คนัทร่ี กรุป๊ 
ดีเวลลอปเม้นท์

(1) นาย สดาวุธ เตชะอุบล xxxx - -            /// , xxx   /// , xxx -

(2) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา  xx xxxx -    ///  , // - -
(3) นาย เดช น าศริกิุล /// - - - - -
(4) นาย นิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศาสตร์ /// - - - - -
(5) พลต ารวจเอกวรีพงษ์ ชืน่ภกัดี /// - - - - ///
(6) นาง จติรมณี สุวรรณพลู /// - - - - -
(7) นาย ทอมมี ่ เตชะอุบล /// , x -  ///   -  /// , // -
(8) นาย พสิุทธิ ์ วริยิะเมตตากุล /// - - - - -
(9) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ /// /// , x  ///   - - -
(10) นาย กววีฒัน์ โพธานนัท์ / - - - - -

(11) นาย อรรณพ เกษตระทตั / - - - - -
(12) นาย ธนโชต ิ รุ่งสทิธวิฒัน์ / /// , // - - - -
(13) นาย พทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ* / -  ///   - - -
(14) นาย บุญส่ง ส านึก / - - - - -

xxxx    = ประธานกรรมการ
                  xxx = ประธานกรรมการบรหิาร
                   xx = รองประธานกรรมการ
                    x = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

 ///    = กรรมการ
//    = กรรมการบรหิาร

                   / = ผูบ้รหิาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

ช่ือ – นามสกลุ
บมจ. คนัทร่ี กรุป๊ 

โฮลด้ิงส์

บริษทัย่อย

หมายเหตุ * ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560

บริษทัร่วม



ช่ือ-นามสกลุ :   นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (อายุ 26 ปี)
สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทั   ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ และผูบ้ริหาร : ไมม่ี

วฒิุทางการศึกษา : -  นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม :
ปี 2558 เจาะลกึเกณฑป์ระเมนิ CG Report
ปี 2559 หลกัสตูรเลขานุการบรษิทั สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์การท างาน :
2560 - ปจัจุบนั - ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั* บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์
2558 - 2560 - ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป

หมายเหตุ : *ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูอ้ านวยการ สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัฯ มผีลเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560

อ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั
1 ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

และดแูลใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 
2 ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ และผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัติาม
3 จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั
4 จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัทิีด่ ี
5 บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมการ
6 จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ
7 ด าเนนิการใหก้รรมการ และผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด
8 เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิารตามทีก่ฎหมายก าหนด
9 ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล
10 ประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล
11 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย



บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊
1 นายสรุพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ
2 พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายชาญ ตุลยาพศิษิฐช์ยั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
4 นายวส ุ ชวิปรชีา* กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
5 นายฮองไซ   ซมิ กรรมการ

6 ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

7 นายธนโชติ รุง่สทิธวิฒัน์** กรรมการ

หมายเหต ุ   *ไดแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2560
               **ไดแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย

ช่ือ - นามสกลุ



1) คณะกรรมการบริษทั

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ

(2) พล.ต.อ. สมชาย วาณชิเสนี กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐ์ชยั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

(4) นาย วสุ ชวิปรชีา* กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

(5) นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ

(6) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

(7) นาย ธนโชต ิรุ่งสทิธวิฒัน์** กรรมการ

* แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2560
** แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

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

(2) นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐ์ชยั กรรมการตรวจสอบ

(3) นาย วสุ ชวิปรชีา* กรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหาร

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ ประธานกรรมการบรหิาร

(2) นาย ธนโชต ิรุ่งสทิธวิฒัน์* กรรมการบรหิาร

(3) นาง วรพรรณ คงเสรี กรรมการบรหิาร

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย ชาญ ตุลยาพศิษิฐ์ชยั ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา

(2) พล.ต.อ. สมชาย วาณชิเสนี กรรมการ

(3) นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย ชาญ  ตุลยาพศิษิฐ์ชยั ประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

(2) พล.ต.อ. สมชาย วาณชิเสนี กรรมการ

(3) นาย ฮองไซ ซมิ กรรมการ

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการลงทุน (รกัษาการ)

(2) น.ส. อรยิา โฆษติวงษา กรรมการ

(3) น.ส. ณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ดงันี้

โดยม ีนายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

 * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2560

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้

6) คณะกรรมการลงทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่านดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

 * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560

4) คณะอนุกรรมการสรรหา
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานสายก ากบัดแูล

และหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบติังานของบริษทัฯ (compliance)



หวัข้อ ข้อมูล

ช่ือ – นามสกลุ นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ สายก ากบัดแูล (รกัษาการ)

อายุ 26 ปี

คณุวฒิุทางการศึกษา นติศิาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม ปี 2558   เจาะลกึเกณฑป์ระเมนิ CG Report

ปี 2559   หลกัสตูรเลขานุการบรษิทั สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประวติัการท างาน ปี 2560 - ปจัจุบนั : ผูอ้ านวยการ สายก ากบัดแูล (รกัษาการ)

                         บมจ . คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

ปี 2560 - ปจัจุบนั : ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั 

                         บมจ . คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์

ปี 2558 - 2560    : ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั

                          บมจ . คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์

สดัส่วนการถอืหุ้น ไมม่ี

ระยะเวลาของสญัญาจ้าง ไมม่กี าหนดระยะเวลา
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหวัหน้างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสงัเขป

ก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 1. ก ากบัดแูลการด าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายประกาศขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตามทีห่น่วยงาน

   ทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนด ตลอดจนพฒันาระบบงานต่างๆ เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ และ

   เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด

2. จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ

3. ใหค้วามเหน็ / ค าแนะน าเกีย่วกบัเกณฑก์ารปฏบิตัต่ิางๆ ทีห่น่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนดต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 

    และหน่วยงานต่างๆ ภายในของบรษิทัฯ

4. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั

5. สนบัสนุนและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลเมือ่มกีารรอ้งขอในกรณต่ีางๆ 

6. เสรมิสรา้งและพฒันาบุคลากรสายก ากบัดแูลใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจต่อการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ

7. ด าเนนิกจิกรรมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานสายก ากบัดแูล 

และหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบติังานของบริษทัฯ (compliance)
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

ไม่มี
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  อ่ืน ๆ 

ไม่มี
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