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บรษิทั คนัทร ีกรุป๊ โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัฯ หรอื CGH) จดทะเบยีนก่อตงัเป็นบรษิทัมหาชน เมอืวนัท ี

15 พฤษภาคม 2557 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิทมีรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอนืเป็นหลกั (Holding Company) ซงึมธุีรกจิ

หลกั คอื ธุรกจิการเง ิน ปัจจุบนับรษิัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 6,143,905,902 บาท และทุนชําระแล้ว 4,336,906,384 บาท     

โดยภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งของกจิการแล้ว บรษิัทฯ มีบรษิัทหลกัทรพัย์ คนัทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บรษิัท

หลกัทรพัยฯ์  หรอื บรษิทัยอ่ย หรอื CGS) เป็นบรษิทัยอ่ยทเีป็นบรษิทัหลกั บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จาํกดั เป็นบรษิทัยอ่ย 

โดยมบีรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) (MFC) บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) (PDI) 

และบรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั (มหาชน) (CGD) เป็นบรษิทัรว่ม  

บริษัทหลักทร ัพย์ คนัทร ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เดิมชือ “บริษัท แอ๊ดคินซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด” โดย            

จดทะเบยีนก่อตงัในปี 2509 ต่อมาไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ในปี 2517 หุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าวไดร้บั

อนุมตัใิหเ้ป็นหลกัทรพัยร์บัอนุญาตในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2534 ต่อมาในปี 2552 บรษิทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเปลียน

ชอืเป็น “บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)”    

เมอืวนัท ี29 เมษายน 2557 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มมีตอินุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการผา่นการขออนุมตัติ่อที

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 โดยภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักลา่ว บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตงั “บรษิทั 

คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน)” ใหเ้ป็นบรษิทัโฮลดงิซงึเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สามญัของบรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ เมอืวนัท ี8 มกราคม 2558 เพอืเพมิโอกาสในการเพมิศกัยภาพและพฒันาขยายธรุกจิ เพอืการเตบิโตในอนาคต 

อกีทงัเพมิความคล่องตวั และความยดืหยุ่นในการดําเนินธุรกจิใหม่ๆ อย่างต่อเนืองเพอืรองรบัความเปลยีนแปลงอย่าง

รวดเรว็ โดยบรษิทัฯ ไดท้าํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ในอตัราการแลกหลกัทรพัยเ์ท่ากบั      1 

หุน้สามญัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ  โดยหลงัจากบรษิทัฯ ทําคาํเสนอซอืเป็นผลสาํเรจ็ บรษิทัฯ  

ไดก้ลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย 

วิสยัทศัน์  

เราจะเป็นบริษทัลงทนุทีหลากหลายและเติบโตอย่างรวดเรว็และยงัยืนทีสดุแห่งหนึงของประเทศไทย 

“เราตงัปณิธานว่าจะเป็นบรษิทัลงทุนทหีลากหลายและเตบิโตอยา่งรวดเรว็และยงัยนืทสีุดแห่งหนึงของประเทศ

ไทย เรามนัใจเพราะมเีครอืข่ายกวา้งขวาง ประกอบกบัองคค์วามรูด้า้นการตลาดทเีขม้แขง็ ทําใหต้ดัสนิใจดา้นการลงทุนได้

แม่นยาํ ยงิไปกว่านนั เรามบีรษิทัในเครอืทอีํานวย (เออื) ประโยชน์ซงึกนัและกนั และเมอืมาผนึกกําลงัรว่มกนั กท็ําใหผ้ล

การดาํเนินงานโดยรวมของบรษิทัยงิเจรญิขนึไปอกี” 

พนัธกิจ  

การรงัสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยงัยืนให้กบัผู้ถือหุ้น เรามุ่งมนัทีจะสร้างความสาํเรจ็โดยเริมจาก

รากฐานสาํคญัทีมนัคงและแขง็แกร่ง 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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โดยมกีลยทุธด์งัต่อไปนี : 

การครอบครองกจิการอยา่งมกีลยทุธ ์

• แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาศยัเครือข่ายของกลุ่มบริษัทในเคร ือทีมีรากฐาน

แขง็แกรง่ 

•  กระจายการลงทุนในอตุสาหกรรมตามเป้าหมายและกลยทุธท์กีาํหนดไว ้เพอืลดความเสยีงแต่ในขณะเดยีวกนั 

สามารถเพมิผลตอบแทนอยา่งสงูสุดไดอ้กีดว้ย 

• ใชท้รพัยากรทมีอียูท่งัในสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืเพอืเออืหนุนซงึกนัและกนัทาํใหไ้ดร้บัขอ้มลูเชงิลกึ 

ในการแสวงหาขอ้ตกลงการลงทุนทยีงัยนืและมนัคง 

เสรมิสรา้งการเตบิโตอยา่งยงัยนื 

• ดว้ยทมีงานทมีคีวามเป็นมืออาชีพ กระบวนการทํางานทรีดักุม รวมทงัประสบการณ์จากทวัทงัภูมภิาคและ

อุตสาหกรรมต่างๆ ลว้นช่วยใหเ้รามศีกัยภาพในการปฏบิตังิานทมีนัคง และวางแผนเชงิกลยทุธ ์พรอ้มบรหิาร

บรษิทัในเครอืใหม้กีจิการเตบิโตอยา่งยงัยนืและไดร้บัผลกาํไรอยา่งสมาํเสมอ 

• ผนึกศักยภาพและทรัพยากรทังหมดทีมีในการจัดการสินทรัพย์ทียงัไม่ปรากฏ เพือนํามาใช้ให้ก่อเกิด

ผลประโยชน์อยา่งสงูสดุ 
 

เป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจ 

บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ จํากดั (มหาชน) มีวสิยัทศัน์มุ่งมันทจีะเป็นผู้นําในธุรกิจโฮลดงิในประเทศไทย           

ทมีุ่งเน้นการสร้างรากฐานทมีนัคงและแขง็แกร่ง โดยบรษิทัฯ มบีุคลากรทมีีศกัยภาพในการดําเนินงานประกอบไปด้วย 

ผูเ้ชยีวชาญในหลากหลายสาขา ซงึสามารถบรหิารการลงทุนในธุรกจิทหีลากหลายเพอืสรา้งผลตอบแทนสงูกว่า อกีทงัยงัมี

บริษัทในเครือทเีป็นผู้เชียวชาญในกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ หลายประเภท และมีสภาพคล่องสูง เช่น ธุรกิจหลักทร ัพย์ 

อสงัหารมิทรพัย ์บรหิารการลงทุน และพลงังาน ซงึทําใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสในการลงทุนทงัในระยะสนัและระยะยาวในกลุ่ม

ธุรกจิต่างๆ รวมถงึกลุ่มธุรกจิเกดิใหม่ไดอ้ยา่งหลากหลายเพอืกา้วสู่ความเป็นผูนํ้าในธุรกจิ บรษิทัฯ มนีโยบายหลกัในการ

สรา้งผลตอบแทนทดีใีนการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อยา่งต่อเนืองและยงัยนื โดยมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ

และเกดิประโยชน์สงูสุด รวมทงัมกีารบรหิารจดัการตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เสรมิสรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัฯ พรอ้มทงั 

แสวงหาช่องทางและโอกาสทางธุรกจิโดยการขยายการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ทสีามารถสรา้งผลตอบแทนและผลกําไรใน

ระดบัความเสยีงทเีหมาะสมอยา่งต่อเนืองเพอืเสรมิสรา้งการเตบิโตอยา่งยงัยนื 

 

กลยทุธใ์นการดาํเนินการ 

บรษิทัฯ มกีลยทุธใ์นการดาํเนินการโดยการลงทุนทงัในระยะสนัและระยะยาว การลงทนุระยะสนัเน้นกลุ่มธุรกจิที

สร้างรายได้สูง ในขณะเดยีวกันการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ จะเน้นกลุ่มบริษัททีมีรายได้มนัคง ทังนีเพือให้บริษทัฯ  

สามารถเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างมนัคงและสรา้งผลตอบแทนทดีแีก่ผูถ้อืหุน้ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีอนืๆ โดยการลงทุนทงัสอง

แบบอยูภ่ายใต้การบรหิารงานทยีดึการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ทมีีอยู่แลว้ใหเ้ตม็ศกัยภาพเพอืสรา้งรายได ้การแสวงหา

โครงการใหม่ในฐานธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ รวมทงั การเพมิประสทิธภิาพภายในองคก์รใหพ้รอ้มขบัเคลอืนกลยทุธ์ธุรกจิของ

องคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทวีางไว ้

ในดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ มกีลยทุธ์เพอืเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกจิหลกัทรพัยซ์งึเป็นธุรกิจหลกั

ของบรษิทัฯ โดยใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารพรอ้มนําเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้
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ทนัสมยั มคีวามคล่องตวัในการใหบ้รกิารและตอบสนองความต้องการของลูกคา้มากขนึ รวมถงึ การพฒันาขอ้มูลขา่วสาร

ดา้นงานวจิยัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ แก่ลูกคา้ในสภาวะการแข่งขนัในธุรกจิหลกัทรพัยท์มีีความรุนแรงมากขนึ รวมถงึค่า

นายหน้าซอืขายหลกัทรพัยท์มีแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนือง 

นอกจากนี เพอืเป็นการลดความเสยีงจากการพงึพารายไดค้่าธรรมเนียมซอืขายหลกัทรพัย์และสามารถรกัษา

ฐานรายไดข้องบรษิทัฯ ใหม้เีสถยีรภาพ รวมทงั การสรา้งรายไดเ้พมิเตมิในสภาวะทมีกีารแขง่ขนัรนุแรงในธุรกจิหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ มแีผนงานขยายธุรกรรมการประกอบธรุกจิไปยงัธุรกจิอนืเพมิเตมิเพอืเป็นการขยายฐานรายไดน้อกเหนือจากธุรกจิ

นายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์เช่น การซอืขายหลกัทรพัยเ์พอืบญัชบีรษิทั การทําธุรกรรมดา้นตราสารหนี การเพมิสดัส่วน

ลกูคา้สถาบนัทงัในและต่างประเทศ การทําธุรกรรมดา้นกองทุนส่วนบุคคล รวมถงึการเน้นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีมี

อยู่ให้มปีระสทิธิภาพและลดต้นทุนในการดําเนินงาน เพอืให้บรษิัทฯ สามารถรกัษาระดบัรายได้และผลกําไรให้ดอีย่าง

ต่อเนืองและเตบิโตอยา่งมนัคง 

 

1.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญัในช่วง 3 ปีทีผ่านมา 

    ปี พฒันาการทีสาํคญั 

 2559  ยา้ยทีตงัสํานักงานแห่งใหญ่ เป็นเลขที 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3 ชนั 20 ถนนวทิยุ แขวง

ลมุพนีิ  

เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ตงัแต่วนัท ี1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้มา 

 จดทะเบยีนจดัตงั บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จํากดั เมอืวนัท ี  กุมภาพนัธ ์2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

100,000,000 บาท 

 แต่งตงันายสุรพล ขวญัใจธญัญา ดาํรงตําแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการ (ไม่มอีาํนาจ

ในการจดัการ) และดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์ เป็นกรรมการ (มอีาํนาจในการจดัการ) โดยมผีลตงัแต่

วนัท ี4 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้มา 

 ปัจจุบนัชอืและจํานวนกรรมการ ซงึมอีํานาจลงลายมอืชอืแทนบรษิทั ไดแ้ก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล 

ลงลายมือชือ และประทับตราสําคญัของบริษัท หรือนายทอมมี เตชะอุบล และ ดร.วีรพัฒน์                      

เพชรคปุต ์ลงลายมอืชอืรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 ยกเลกิโครงการออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก ่กรรมการ ผูบ้รหิาร  

พนกังาน และ/หรอื ทปีรกึษาของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (CGH-ESOP 1) 

 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 7,015,571,370 บาท เป็น 5,553,543,822 

บาท โดยการตดัหุน้ทยีงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ จํานวน 1,462,027,548 หุน้ มลูคา่ทตีราไว้

หุ้นละ 1 บาท และแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิ้อ 4 ของบรษิทัฯ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนจํานวน 92,384,094 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ละ  บาท เพอื

รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั 

(มหาชน) ครงัท ี1 (CGH - W1)  

 ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน

430,000,000 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ  บาท เพอืรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุน

ใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั (Private Placement) พรอ้มทงัเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  
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    ปี พฒันาการทีสาํคญั 

 เพมิทุนจดทะเบยีนจากเดมิ จํานวน 5,553,543,822 บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยการออก

หุน้สามญัเพมิทนุจาํนวน 522,384,094 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ  บาท และแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอื

บรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 เพมิสดัส่วนการลงทุนในบรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) จน ณ สนิปี 2559 บรษิทัฯ  ถอื

หุน้ในสดัสว่น 24.9% ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตงั นางจติรมณ ีสวุรรณพลู เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

แทนทนีายปิตนิันท์ มตธินวรุิฬห ์ซงึไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

ในวนัท ี11 พฤศจกิายน 2559  

 ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,075,927,916 บาท และทนุชาํระแลว้ 4,336,768,278  บาท 

2560  นายสมคาด สืบตระกูล ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และ

กรรมการคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ในวนัท ี27 กุมภาพนัธ ์2560  

 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 6,075,927,916 บาท เป็น 4,336,768,278  

บาท โดยการตดัหุน้ทยีงัไม่ไดอ้อกจําหน่ายของบรษิทัฯ จํานวน 430,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว้

หุน้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 เพมิทุนจดทะเบยีนจากเดมิ จํานวน 4,336,768,278  บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยการออก

หุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 430,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอื

บรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,075,927,916 บาท และทนุชาํระแลว้ 4,336,768,278  บาท 

 จดทะเบยีนเปลยีนชอืบรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จาํกดั เป็น บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จาํกดั เมือวนัท ี

17 พฤษภาคม 2560 

 ออกและเสนอขายหลกัทรพัยแ์บบ 69-DEBT-II&HNW ประเภทหุน้กูช้นิดระบุชอืผูถ้อืไม่ด้อยสทิธ ิ

ไม่มปีระกนั และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จํานวน 1,500 ลา้นบาท มูลค่าใบละ  บาท เพอืรองรบัการ

ออกและเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมรีะยะเวลาการถอืครอง 2 ปี 6 

เดอืน อตัราดอกเบยีคงท ี6.25% ต่อปี  ทุก 3 เดอืน นับจากวนัทอีอกหุน้กู ้ซงึกําหนดราคาอยู่ท ี

1,000 บาทต่อหน่วย มลูคา่การจองซอืขนัตาํ 100,000 บาท และทวคีณูครงัละ 100,000 บาท 

2561  ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 6,075,927,916 บาท เป็น 4,698,271,244 

บาท โดยการตดัหุน้ทยีงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบรษิทัฯ จาํนวน 1,377,656,672 หุน้ มลูคา่ทตีราไว้

หุน้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี3 (CGH-W3) จาํนวนไม่

เกนิ 1,445,634,658 หน่วย เพอืจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

 เพมิทุนจดทะเบยีนจากทุนจดทะเบยีนเดมิ ,698,271,244 บาท เป็น 6,143,905,902 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1,445,634,658 หุ้นมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข

เพมิเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัฯ 

 ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 6,143,905,902 บาท และทุนชาํระแลว้ 4,336,906,384 บาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) มโีครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

สาํหรบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประจาํปี  แบ่งการดาํเนินงานออกเป็นดงันี 

 

บริษทั คนัทรี กรุป๊ โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนและมีบริษัทหลกัเป็นบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ โดยบรษิัทฯ จะ

ประกอบธรุกจิดงัต่อไปนี 

 ประกอบธรุกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอนืเป็นหลกั 

 จดัหาเงนิทุน เพอืดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

 ลงทุนในธรุกจิใหม่ๆ ทงัในและต่างประเทศทงัทเีกยีวขอ้งและไม่เกยีวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ เพอืประโยชน์ในการบรหิาร

สภาพคล่องเพอืเพมิมลูคา่ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

 ให้การสนับสนุนด้านอนืๆ แก่บริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ จะใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจากบริษัท 

หลกัทรพัยฯ์ (Outsourcing) เพอืเป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรทมีีอยู่ของบรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้กดิ

ประโยชน์อยา่งเตม็ท ีโดยบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะใหค้าํแนะนําและบรกิารสนับสนุนแก่บรษิทัฯ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดั

เฉพาะการใหค้าํแนะนําและบรกิารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 การใหบ้รกิารในดา้นการบรหิารความเสยีง 

 การใหบ้รกิารในดา้นระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

นอกจากนี บรษิทัฯ ไดจ้ดัตงัหน่วยงานเพอืควบคมุนโยบายการลงทุนและนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทดี ีหรอืธุรกจิที

บรษิทัฯ เขา้ไปลงทุนเพอืเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กยีวกบัการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยบรษิทั

ยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ จะดาํเนินงานทรีบัผดิชอบภายใตน้โยบายและหลกัเกณฑก์ารดาํเนนิธรุกจิทกีาํหนดโดยบรษิทัฯ  
 

บริษทัย่อย 

บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุป๊ จาํกดั )มหาชน(  

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนเปลยีนชอืจาก “บรษิทั แอ๊ดคนิซนั เอน็เตอรไ์พรส ์จํากดั” 

ในปี 2552 ซงึไดเ้รมิดาํเนินธุรกจิในปี 2509 และไดร้บัการอนุมตัเิป็นสมาชกิหมายเลข 3 ใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ในปี 2517 

อกีทงัหุน้สามญัของบรษิทัดงักลา่วไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นหลกัทรพัยร์บัอนุญาตในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2534  
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ทงันี บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้พกิถอนหุน้ของบรษิทัออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมอืวนัท ี

8 มกราคม 2558 เพอืนําบรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จํากดั (มหาชน) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แทน โดยมีทุนจด

ทะเบยีน 2,589,743,484 บาท เรยีกชําระเตม็มูลค่าแลว้และหลงัจากบรษิทัฯ ทําคาํเสนอซอืเป็นผลสาํเรจ็ บรษิทัฯ ไดก้ลายเป็นผู้

ถอืหุน้รายใหญโ่ดยถอืหุน้ทงัหมดรอ้ยละ 99.30 ของหุน้ทจีําหน่ายแลว้ทงัหมด 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธรุกจิหลกัประเภทธรุกจิหลกัทรพัย ์โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิ 

8 ประเภทดงัต่อไปนี 

 การเป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์

 การคา้หลกัทรพัย ์

 การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 การเป็นทปีรกึษาการลงทุน 

 การจดัการกองทนุรวม 

 การจดัการกองทนุสว่นบุคคล 

 กจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

 การจดัการเงนิรว่มทนุ 

นอกจากนนั ยงัไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิสญัญาซอืขายลว่งหน้าและอยูใ่นรายชอืบรษิทัทเีป็นทปีรกึษาทางการเงนิที

ไดร้บัการเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. อกีดว้ย 

 

บริษทั เกง็กิ แคปปิตอล จาํกดั  

 บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จํากดั ได้จดทะเบียนจัดตงับรษิัทเมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 25,000,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการผลติและจําหน่าย

พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั ขณะนียงัไม่ไดป้ระกอบธรุกจิแต่อยา่งใด 
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 

 

 

2.2  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิทมีรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอนืเป็นหลกั (Holding Company) โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย ์

คนัทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ซงึเป็นบรษิทัย่อยทปีระกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ โดยธุรกจิของ

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดงัน ี

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัหลกัทรพัย)์ ประกอบธุรกจิหลกัประเภทธุรกจิหลกัทรพัย ์

โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ใหป้ระกอบธรุกจิ 8 ประเภทดงัต่อไปน ี

1. การเป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์

2. การคา้หลกัทรพัย ์

3. การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

4. การเป็นทปีรกึษาการลงทุน 

5. การจดัการกองทนุรวม 

6. การจดัการกองทนุสว่นบุคคล 

7. การยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

8. การจดัการเงนิรว่มลงทุน 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2560 2559 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

รายไดค้่านายหน้า 300.17 48.69 214.22 25.19  541.63 39.92 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร   75.63  12.27 52.13 6.13 79.06 5.83 

รายไดด้อกเบยีเงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย ์ 28.63 4.64  14.28 1.68  34.88 2.57 

กําไรจากเงนิลงทนุและตราสารอนุพนัธ ์ 56.19 9.11  59.51  7.00 77.46 5.71 

รายไดด้อกเบยีและเงนิปันผล 106.14 17.22 220.75 25.95  167.15 12.32 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 34.38 5.58  243.06  28.58 134.74 9.93 

รายไดจ้ากการขายธุรกจินายหน้าซอืขาย    

หลกัทรพัยร์ายย่อยบางสว่น 

- - 

 

- 

  

-  306.00 22.56 

กําไรจากกการจดัประเภทเงนิลงทนุในบรษิทั

รว่มเป็นเงนิลงทนุเผอืขาย 

- 

  

-   

21.61 

 

2.54 

-   -   

รายไดอ้นื 15.35 2.49 24.95 2.93 15.71 1.16 

รวม 616.51 100.00  850.51 100.00   1,356.63 100.00 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
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รวมทงับรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซอืขายลว่งหน้า แบบ ส-1ใหป้ระกอบธรุกจิ 4 

ประเภทดงัต่อไปนี 

1. การเป็นตวัแทนซอืขายสญัญาซอืขายลว่งหน้า  

2. การเป็นผูค้า้สญัญาซอืขายลว่งหน้า 

3. การเป็นทปีรกึษาสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

4. การเป็นผูจ้ดัการเงนิทนุสญัญาซอืขายลว่งหน้า 

 

นอกจากนัน ยงัไดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิสญัญาซือขายล่วงหน้า และอยู่ในรายชือบรษิัททีเป็นทปีรกึษา

ทางการเงนิทไีดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 

1. ธรุกิจค้าหลกัทรพัย ์

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายลงทุนในหลกัทรพัยท์งัประเภทตราสารทุน และตราสารหนี โดยมวีตัถุประสงค์

เพอืการคา้ และเพอืการลงทุน โดยจดัใหม้คีณะกรรมการการลงทุน ทาํหน้าทกีาํหนดแนวทางหลกัเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัิ

เกยีวกบัการลงทนุทชีดัเจน ซงึการลงทนุแต่ละประเภทจะมกีารกาํหนดวงเงนิ และเงอืนไขการลงทุน 

 

. ธรุกิจการเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายเลข  ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซอืขาย

หลกัทรพัย์ โดยเป็นตวัแทนซึงทําหน้าทเีป็นนายหน้าในการซือขายหลกัทรพัย์ให้กบัลูกคา้ทงับุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

สถาบนัการเงนิต่างๆ รวมถงึกองทุน และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ทงัภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมี

สํานักงานสาขาทีให้บรกิารแก่นักลงทุนทงัในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค มีทมีงานดา้นการตลาด ทีมงานวเิคราะห์

หลกัทรพัยท์มีคีณุภาพ มปีระสบการณ์ พรอ้มใหค้าํปรกึษาแกน่ักลงทุน ทงัดา้นปัจจยัพนืฐานและปัจจยัทางเทคนิค 

นอกจากนี ลูกคา้ยงัสามารถส่งคาํสงัซือขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถงึบทวเิคราะห ์

และแหล่งข้อมูลต่างๆ สําหรบันักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่านทางแอพลิเคชนัโทรศพัท์มือถือ  

ทงัระบบปฏบิตักิาร IOS และ Android เพอืความสะดวกรวดเรว็ต่อการตดัสนิใจการลงทุน  นักลงทุนสามารถเปิดบญัชซีือ

ขายหลกัทรพัยผ์่านบรษิทั  ประเภท ไดแ้ก่ บญัชเีงนิสด (Cash) บญัชทีวีางเงนิไวก้บับรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ลว่งหน้า เพอืการ

ชาํระราคาเตม็จาํนวน (Cash Balance) และบญัชเีงนิกูย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance)  

โดย ณ วนัท ี  ธนัวาคม  มบีญัชลีกูคา้ จาํนวน ,  บญัช ีโดยเป็นบญัชทีมีกีารซอืขาย (Active) อยู่

ทงัสนิ ,  บญัช ี

 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีว่นแบ่งตลาดและมูลคา่การซอืขายหลกัทรพัยใ์นระยะ 3 ปีทผีา่นมา ปรากฏตามตาราง

ต่อไปนี 
                            หน่วย : ล้านบาท 

มูลคาการซื้อขาย ป 2561 ป 2560 ป 2559 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 27,640,439.54 23,304,622.95 24,519,544.99 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 619,715.89 1,150,873.16 1,112,973.03 

มลูคา่การซือขายของบริษทั

หลกัทรพัยฯ์ 

275,797.92 185,243.91 388,773.74 

สว่นแบง่ตลาด (ร้อยละ) 1.11 0.85 1.69 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 10 

 

นโยบายการรบัลกูค้าและการอนุมติัวงเงินซือขายหลกัทรพัยใ์ห้ลกูค้า 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารกาํหนดนโยบายเกยีวกบัความเหมาะสมในการรบัลูกคา้ และพจิารณาวงเงนิใหก้บั

ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมของฐานะทางการเงนิ เพือประเมินการบริการทีจะนําเสนอแก่ลูกค้าแต่ละรายให้

เหมาะสมทสีดุ รวมทงัเป็นการควบคมุและป้องกนัความเสยีงในการทําธุรกรรมเกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ให้

อยู่ในระดบัทเีหมาะสม โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์การเปิดบัญช ีการพจิารณาอนุมตัิวงเงนิ และการตรวจสอบเพอืทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลกูคา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึไดก้าํหนดใหผู้แ้นะนําการลงทนุผูซ้งึดแูลลกูคา้มหีน้าทตีอ้งทาํความ

รูจ้กัลกูคา้ และประเมนิก่อนการนําเสนอบรกิาร  เพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงนิ ขอ้จาํกดัของลูกคา้

ทงัในดา้นการลงทุน เงอืนไข และรปูแบบการลงทุน 

ทงันี ไดใ้หค้วามสําคญัในการกําหนดนโยบายการรบัลูกค้า และอนุมตัิวงเงนิโดยมีวธิปีฏบิตัทิีชดัเจนตาม

กฎระเบยีบของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึมกีารเตรยีมการสาํหรบันโยบายเพอืรองรบัมาตรการการ

ป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลกัทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงนิ และสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ซงึเป็นมาตรการ

สาํคญัรองรบันโยบายหลกัของการกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของทางการในการพจิารณาการรบัลกูคา้  

 

อาํนาจอนุมติั 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้าํหนดผูม้อีํานาจอนุมตักิารเปิดบญัชแีละอนุมตัวิงเงนิซือขายหลกัทรพัย ์เพอืให้การ

พจิารณามคีวามถกูตอ้งเหมาะสมรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ดงัตารางต่อไปนี 
 

วงเงินอนุมติั ผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ไม่เกนิ 2 ลา้นบาท ผูจ้ดัการสายธุรกจิคา้หลกัทรพัย ์หรอืผูบ้รหิารสูงสดุของสาขา หรอืสงูกว่า 

ไม่เกนิ 20 ลา้นบาท ผูบ้รหิารสูงสดุสายตราสารทนุ ตราสารอนุพนัธ ์หรอืสงูกว่า 

ไม่เกนิ 30 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการตราสารทนุ ตราสารอนุพนัธ ์หรอืสูงกว่า 

ไมเ่กนิ 150 ลา้นบาท คณะกรรมการพจิารณาวงเงนิซอืขายหลกัทรพัย ์หรอืสูงกว่า 

150 ลา้นบาทขนึไป คณะกรรมการบรหิาร 
 

คณะกรรมการพจิารณาวงเงนิซอืขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย 

1. ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2. ประธานเจา้หน้าทฝ่ีายปฏบิตักิาร 

3. ผูบ้รหิารสงูสดุของสายตราสารทุน 

4. ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์

5. ผูบ้รหิารสงูสดุของสายบรหิารความเสยีง 

การอนุมตัขิองคณะกรรมการพจิารณาวงเงนิใหถ้อืเป็นมต ิเมอืกรรมการมกีารลงมตเิหน็ชอบร่วมกนัไม่น้อย

กว่าครงึหนึงของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 

นโยบายการกาํหนด Margin ของหลกัทรพัย ์

    นโยบายการกําหนดอัตรา Margin ของหลกัทรัพย์ โดยจะกําหนดรายชือหลกัทรัพย์ทีอนุญาตให้ซือ โดย

พิจารณาหลกัทรัพย์ทีมีผลประกอบการดี และมีสภาพคล่องในการซือขาย บริษัทหลกัทรัพย์ฯ มีการประกาศรายชือ

หลกัทรพัยท์อีนุญาตใหซ้อืพรอ้มอตัรา Margin เรมิตน้ของแต่ละหลกัทรพัย ์ตามช่องทางการสอืสารของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 

โดยเป็นไปตามกาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการบรหิารความเสยีงทําหน้าทพีจิารณาเกณฑ์การกําหนดรายชอืหลกัทรพัย์และ

อตัรา Margin เรมิตน้ เพอืใหล้กูคา้สามารถซอืหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิใหกู้ย้มืในบญัช ีMargin ในระบบ Credit Balance และได้



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 11 

มอบหมายใหค้ณะทาํงานในการกาํหนดอตัรามารจ์นิเรมิตน้เป็นผูพ้จิารณาอตัรา Margin แต่ละหลกัทรพัยโ์ดยคณะกรรมการ

ดงักล่าวประกอบดว้ย ) ประธานเจา้หน้าทฝ่ีายปฏบิตักิาร ) ผูบ้รหิารสงูสุดสายวเิคราะหห์ลกัทรพัยร์ายย่อย ) ผูบ้รหิาร

สงูสดุของสายบรหิารความเสยีง ใหถ้อืเป็นมต ิเมอืกรรมการลงมตเิหน็ชอบรว่มกนัไม่น้อยกวา่กงึหนึงของกรรมการดงักล่าว

ในการพจิารณาเป็นกรณีใหท้นัต่อเหตุการณ์และจะทําการทบทวนอตัรามารจ์นิเรมิตน้อยา่งน้อยไตรมาสละ  ครงัเสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงเพอืพจิารณาอนุมตั ิ

 

         ทงันี  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มหีลกัเกณฑใ์นการกาํหนดอตัรามาร์จนิเรมิตน้ โดยแบง่เป็นกลุ่มตามระดบัความ

เสยีง ดงันี 
 

กลุ่ม Initial Margin Rate (%) 

A 50 

B 60 

C 70 

F 100 

N 100 

  
หมายเหตุ : -หุน้ทอียู่ในกลุ่ม A, B, C, F จดัเป็นหุน้ทสีามารถซอืขายได้ และนํามาเป็นหลกัประกนัได้ (Marginable Securities) ตามอตัราใน

ตารางขา้งตน้ 

   -หุน้ทอียูใ่นกลุ่ม N จดัเป็นหุน้ทไีมใ่หซ้อืในบญัชมีารจ์นิ และไม่รบัเป็นหลกัประกนั (Non - Marginable Securities) 

 

3. ธรุกิจการซือขายสญัญาล่วงหน้า 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ใหป้ระกอบธุกจิการเป็นตวัแทนซอืขายสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้า โดยเริมทําการซือขายในวันที 22 กันยายน 2551 ในฐานะตัวแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหน้า บริษัท                

หลกัทรพัย์ฯ ไดใ้ห้บริการรบัส่งคําสงัซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า ผ่านทางผูแ้นะนําการลงทุน และไดพ้ฒันาระบบให้

สามารถรองรบัคาํสงัซอืขาย ผา่นชอ่งทางอนืๆ เช่น การรบัคาํสงัซอืขายผา่นอนิเทอรเ์น็ต และผูแ้นะนําการลงทุนของ บรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ ในทุกสาขาทวัประเทศ  

โดย ณ วนัท ี  ธนัวาคม  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสี่วนแบ่งการตลาดเป็นรอ้ยละ .  ทงันี ในปี  

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารขยายงานธุรกรรม Block Trade ในสนิคา้ Single Stock Futures และไดม้กีารประชาสมัพนัธ์

อย่างต่อเนือง ทงัการจดัสมัมนาให้ความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดสญัญาซือขายล่วงหน้าภายในบริษทัหลกัทรพัย์ฯ 

ใหแ้ก่ผูแ้นะนําการลงทุน พรอ้มทงัจดัสมัมนาอบรมใหลู้กคา้ และร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการส่งเสรมิความรู ้โดยจดั

สมัมนาทบีรษิทัหลกัทรพัยฯ์  และอาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้บันักลงทุนตลอดทงัปี 

ในปี  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มเีป้าหมายในการเพมิส่วนแบ่งการตลาดสาํหรบัธุรกิจซอืขายสญัญาซือขาย

ล่วงหน้าเป็นร้อยละ .  จึงมแีผนงานในการขยายฐานลูกคา้รายย่อยทวัไปใหเ้พมิขนึ และเพมิปรมิาณของผูแ้นะนําการ

ลงทุนธรุกจิซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้าใหม้ากขนึตามลาํดบั เพอืรองรบัการเตบิโตของตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้าทจีะมี

สนิคา้ใหม่เกดิขนึอกีในอนาคต ซงึจะเป็นช่องทางในการเพมิส่วนแบ่งการตลาดใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ในปี  และปี

ต่อไป 

  

4.  ธรุกิจทีปรึกษาการลงทุน 

                  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญาตในการเป็นทปีรกึษาทางการลงทุนจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการใหค้าํแนะนํา

ทีเหมาะสมกบัลูกคา้เกยีวกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์ มีลกัษณะชใีห้เห็นถงึคุณค่าหรอืความเหมาะสมของการลงทุนใน

หลกัทรพัยน์ันๆ โดยประเมนิจากวตัถุประสงคใ์นการลงทุน ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัความเสยีง ประสบการณ์การลงทุน 
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ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเง ิน ความต้องการ ข้อจํากัดในการลงทุน และระดับความเสียงทีลูกค้ายอมรบัได้                        

ซงึดาํเนินการจดัทาํขอ้มลูใหบ้รกิารคาํแนะนําการลงทนุแก่ลกูคา้ต่อไป  

 

5.  ธรุกิจวาณิชธนกิจ 

  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นหนึงในผูนํ้าใหบ้รกิารงานดา้นวาณิชธนกจิทเีป็นทรีูจ้กัอยา่งกวา้งขวาง โดยมทีมีงานทมีี

ประสบการณ์ และความเชยีวชาญ ทาํใหเ้ป็นทยีอมรบั และไดร้บัความไวว้างใจในบรกิารจากลูกคา้เป็นอยา่งด ีทมีงานวาณชิ

ธนกจิใหค้าํแนะนําเชงิกลยทุธ ์แนวทางการดาํเนินการดา้นการเงนิทเีหมาะสมแก่ลกูคา้ รวมถงึการใหค้าํปรกึษาในการควบ

รวมกจิการ การจดัหาเงนิทุน และแนวทางการจดัการความเสยีงทอีาจเกดิขนึ 

 ความชาํนาญของทมีงานเป็นแรงผลกัดนัทสีาํคญัททีาํให ้บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ สามารถใหบ้รกิารทหีลากหลาย อาท ิ

การควบรวมและซอืกจิการโดยบรษิทัขา้มชาต ิ(Cross-Border Merger) การใหค้าํแนะนําและการจดัโครงสรา้งบรษิทัทีจะ

เสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน การจดัหาเงนิทุนเพอืนําไปชาํระคนืเงนิกูย้มืเดมิจากสถาบนัการเงนิ โดยทมีงานวาณิชธน

กจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิทหีลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ทงัลกูคา้ประเภทบรษิทั และ

ลกูคา้ทเีป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

             5.1 การเป็นทีปรึกษาทางการเงิน 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้รมิจดัตงัสายงานวาณิชธนกจิ ตงัแต่เดอืนธนัวาคม 2549 เป็นต้นมา โดยไดเ้ขา้เป็น

สมาชกิชมรมวาณิชธนกจิเมอืวนัท ี23 มกราคม 2550 และไดร้บัใบอนุญาตอย่างต่อเนืองในการเป็นทปีรกึษาทางการเงนิ

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตงัแต่วนัท ี21 มนีาคม 2560 ถงึวนัท ี20 มนีาคม 2565 ปัจจุบนั มทีมีวาณิชธนกจิทมีคีวามสามารถ    

มปีระสบการณ์ทคีรอบคลุมงานดา้นวาณิชธนกจิ และพรอ้มทจีะใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ตงัแต่ขนาดเลก็ ขนาดกลาง จนถงึขนาด

ใหญ่ทงัใน และต่างประเทศ โดยการใหบ้รกิารดา้นวาณิชธนกจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ การควบรวมกจิการ (M&A) 

การให้คาํปรกึษาในการออกและเสนอขายตราสารหนี และตราสารทุน การใหบ้รกิารครอบคลุมแก่ลูกคา้ในหลากหลาย

อตุสาหกรรมในภมูภิาค ทงัลกูคา้ประเภทบรษิทั และลกูคา้ทเีป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

การใหบ้รกิารดา้นวาณิชธนกจิ ครอบคลุมถงึการซอื การควบรวมกจิการ การขายกจิการทงัขายกจิการใหผู้้

ลงทุนทสีนใจ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การเสาะหาผูล้งทุนทีเหมาะสมเขา้ร่วมทุนในกจิการ การวเิคราะห์ภาวะการ

แข่งขนัของกจิการ การจดัโครงสรา้งทางการเงนิทเีหมาะสม และการใหค้าํแนะนําในดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

ด้านการให้บริการในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเง ิน ทีมงานวาณิชธนกิจของ บริษัท

หลกัทรพัยฯ์ มคีวามสมัพนัธ์ทดีกีบัลูกคา้ในภูมิภาคทมีีความต้องการแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ และใหค้าํแนะนํา

เกยีวกบัระดบัการกูย้มื โครงสรา้งและรปูแบบการกูย้มืทเีหมาะสม  

การใหบ้รกิารดา้นตราสารทุน ทมีงานวาณชิธนกจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิารในดา้นการออกและเสนอ

ขายหุ้นต่อประชาชน การออกและเสนอขายหลกัทรพัย์แปลงสภาพ การสํารวจความต้องการในการลงทุนและจองซือ

หลกัทรพัย ์ 

ทมีงานวาณิชธนกจิของ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มกีารสรา้งความสมัพนัธท์ดีกีบัลกูคา้ผ่านการใหบ้รกิาร และการ

สง่มอบงานอยา่งต่อเนือง 

การให้บรกิารงานทปีรกึษาทางการเงนิครอบคลุมการให้คําปรกึษาดา้นต่าง ๆ แก่บริษทัทวัไป อีกทงัให้

ความสาํคญัในดา้นการบรกิาร และการรกัษาความสมัพนัธท์ีดกีบัลูกคา้อย่างสมําเสมอ พรอ้มทงัการใหค้าํแนะนําอย่างมือ

อาชพี สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อลูกคา้ งานท ีบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิารอยู่สามารถ

จาํแนกไดพ้อสงัเขป ดงันี 
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การเป็นทปีรกึษาในการนําหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การเป็นทปีรกึษาในการออกหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี : หุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิและประเภทตราสารทุน : 

หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิ 

การเป็นทปีรกึษาดา้นการควบรวมกจิการทงัใน และต่างประเทศ รวมถงึ การควบรวมและซอืกจิการโดย

บรษิทัขา้มชาต ิ(Cross-Border M&A) 

การเป็นทปีรกึษาในการประเมนิมลูคา่กจิการ การปรบัปรงุโครงสรา้งทุนและโครงสรา้งทางการเงนิ 

การเป็นทปีรกึษาในการจดัหาผูร้ว่มทุน 

การเป็นทปีรกึษาทางการเงนิอสิระในการใหค้วามเหน็ต่าง ๆ  

งานดา้นวาณชิธนกจิอนืๆ เช่น การเป็นทปีร ึกษาในการปรบัโครงสรา้งหนีและฟืนฟูกจิการ เป็นตน้  

 

5.2  การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัใบอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดั

จําหน่ายหลกัทรพัยใ์นการประกอบธุรกจิดงักล่าวเมอืวนัท ี19 พฤศจกิายน 2551 โดยเป็นธุรกจิทตี่อเนืองจากการเป็นที

ปรกึษาทางการเงนิ และการเขา้ร่วมกบัสถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์นืในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ซงึอาจเป็น

ทงัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย  (Lead Underwriter) ผูร้่วมจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

(Co-Underwriter) 

 

6.  ธรุกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

เมอืวนัท ี12 กรกฎาคม 2553 โดยลูกค้าของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ สามารถทจีะนําหลกัทรพัย์ทปีลอดภาระมาใหย้มืได้ทงั

พอรต์การลงทุน ทงันี ลกูคา้จะไดร้บัรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมในการใหย้มืหลกัทรพัย ์และในสว่นของลูกคา้ททีาํการขอยมื

หลกัทรพัยจ์ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยมืหลกัทรพัย ์โดยบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายขนัตอนธุรกรรมการยมืและ

ใหย้มืหลกัทรพัยด์งัน ี

.  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหย้มืหลกัทรพัยก์บัลูกคา้เพอืใหล้กูคา้ทาํการขายชอรต์ โดยหลกัทรพัยด์งักลา่ว

จะตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์อีนุญาตใหข้ายชอรต์ไดซ้งึปัจจบุนัเป็นหลกัทรพัย ์ใน SET100 และ ETF 

.  การขายชอรต์สามารถทําผา่นบญัช ีCash Cash balance และ Credit balance  

.  ผูย้มืจะเสยีคา่ธรรมเนียมการยมืหลกัทรพัยใ์หก้บับรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ผูใ้หย้มืจะไดร้บัคา่ธรรมเนียมการยมื

หลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 

.  สทิธปิระโยชน์จากการถอืหลกัทรพัยท์นํีามาใหย้มืยงัคงเป็นของผูใ้หย้มื 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสําคญัและสนับสนุนให้ลูกคา้ใชบ้รกิารยมืหลกัทรพัย์และใหย้มืหลกัทรพัย ์เพอื

การขายชอรต์ ซงึเป็นการเพมิทางเลอืกในการลงทุน และใชใ้นการบรหิารความเสยีงในการลงทุนของลกูคา้ โดยเฉพาะใน

ยามทสีภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามผนัผวน โดยมนัใจวา่ธุรกจิการเป็นตวัแทนการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

จะเป็นธุรกจิทสีามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัหลกัทรพัยฯ์  ทงัทางตรงและทางออ้ม จากปรมิาณการซอืขายหลกัทรพัยท์จีะ

เพมิมากขนึในอนาคต อยา่งไรกต็าม บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จงึมุ่งมนัในการพฒันาและกาํหนดแผนงาน รวมถงึพฒันาโปรแกรม

การยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์เพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้มากยงิขนึโดยกาํหนดแผนงานสาํหรบัปี 25  ดงันี 

       .  พฒันาระบบ เพอืเป็นการเพมิทางเลอืกในการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ 

       .  ขยายฐานลกูคา้ทงัรายสถาบนัและรายยอ่ย ทมีแีนวโน้มสนใจจะยมืและใหย้มืหลกัทรพัยม์ากยงิขนึ  
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7. ธรุกิจตวัแทนสนันสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซอืคนืหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการกองทุนรวมชนั

นําจํานวน 14 บรษิัท โดยมีกองทุนรวมทุกประเภทมากกว่า 200 กองทุน เพอืให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน โดยมผีูแ้นะนําการลงทุนทมีคีวามรู ้ประสบการณ์ พรอ้มใหค้าํปรกึษาและใหบ้รกิาร   

ทดี ีโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสงิสาํคญั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนท ีบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เป็นตวัแทนสนับสนุนการ

ขายและรบัซอืคนืหน่วยลงทุนมดีงันี 

1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอเบอร์ดนี จาํกดั 

2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จาํกดั 

3. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซไีอเอม็บ ี– พรนิซเิพลิ จาํกดั 

4. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุศร ีจาํกดั 

5. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

6. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

7. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน)  

8. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม วรรณ จาํกดั 

9. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ภทัร จาํกดั 

10. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ฟิลลปิ จาํกดั 

11. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จาํกดั 

12. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จาํกดั 

13. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

14. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั 

 

.ธรุกิจตราสารหนี 

          บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ เพมิธุรกจิซอืขายตราสารหนีขนึเพอืเป็นทางเลอืกในการลงทุนให้กบัลูกคา้ ซึงเป็นการ

ลงทุนทใีหผ้ลตอบแทนสงู มคีวามเสยีงตาํ อกีทงัยงัเลอืกระยะเวลาการลงทุนได ้การซอืขายตราสารหนีสามารถทาํไดห้ลาย

ระดบั โดยลูกคา้สามารถตดิต่อ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ เพอืทําการตกลงซอืขายระหว่างกนัเอง หรอืกบัผูค้า้ตราสารหนี เพอืตก

ลงราคาและปรมิาณตราสารหนีทลีูกคา้ต้องการซอืขาย โดยลูกคา้สามารถเลอืกลงทุนในตราสารหนีทมีีระดบัความเสยีงที

เหมาะสมกบัตนเอง และสามารถเลอืกระยะเวลาการลงทุนตามทตีนเองตอ้งการได ้ 

 

9. ธรุกิจธนบดีธนกิจ 

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ลง็เหน็ถงึการวางแผนทางการเงนิทีมปีระสทิธภิาพ ซงึกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ และเป็นการ

สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทมีีการเติบโตอย่างยงัยนื จงึไดจ้ดัตงัฝ่ายธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ขนึใน         

ปี 2560 เพอืเป็นทปีรกึษา ใหค้าํแนะนําดา้นการวางแผนการลงทุนเพอืเพมิโอกาส และทางเลอืกการลงทุนภายใตผ้ลติภณัฑ์

ทหีลากหลาย ทเีหมาะสมกบัผูล้งทุน ทงักลุ่มลกูคา้บุคคล และกลุ่มลูกคา้นิตบุิคคล เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย

การลงทนุทไีดต้งัไว ้ 

 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดค้ดัสรรบุคลากรทมีคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ในการเป็นทปีรกึษา และแนะนํา

ดา้นการลงทุนระดบัมอือาชพี เพอืใหค้าํปรกึษา และเสนอทางเลอืกการลงทุนทสีามารถสนองตอบความตอ้งการของผู้ลงทุน 

ดว้ยรปูแบบการจดัสรรการลงทนุทมีปีระสทิธภิาพ เพอืผลตอบแทนทดีทีสีดุภายใตร้ะดบัความเสยีงทผีูล้งทุนยอมรบัได ้
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10. ธรุกิจจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้เรมิประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

เมอืวนัท ี  มถุินายน    บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิารดา้นการจดัการลงทุนแกลู่กคา้บุคคลรายใหญ่ (High Net Worth)  

ลกูคา้สถาบนั และลกูคา้ประเภทนิตบุิคคล โดยบรหิารเงนิลงทุนขนัตํา  ลา้นบาท ขนึไป  โดย ณ วนัท ี  พฤศจกิายน 

 มีสนิทรพัย์ภายใต้การบรหิารเป็นจํานวนทงัสนิจํานวน 108,770,285.67 ล้านบาท เทียบกบัณ วนัที  ธนัวาคม 

 จํานวน ,693,405.18  ลา้นบาท เติบโตคดิเป็นรอ้ยละ .   บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ มุ่งเน้นเสนอนโยบายพอร์ต

ลงทุนในรปูแบบใหม่ทหีลากหลาย เพอืตอบสนองความต้องการทางการเงนิ และสรา้งผลตอบแทนทดีทีสีุดใหแ้ก่ลูกคา้ได้

ตรงตามทตี้องการภายใต้ระดบัความเสยีงทลีูกค้ากําหนดไดเ้อง โดยทมีผูจ้ดัการกองทุน ผูซ้งึมปีระสบการณ์ และความ

เชียวชาญในการบรหิารกองทุน รวมถงึมีกระบวนการจดัการลงทุนทชีดัเจน พร้อมดว้ยระบบเครอืงมอืการลงทุนทเีป็น

มาตรฐานสากล นอกจากนี บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ไดพ้ฒันาระบบควบคมุความเสยีงเพอืประเมนิความเสยีงของพอรต์ลงทุน

อยา่งใกลช้ดิ  

ในปี  ภาพรวมธุรกจิการจดัการกองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะของบรษิัท

หลกัทรพัยฯ์ มกีารเตบิโตอย่างกา้วกระโดด   เนืองจาก บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มแีผนประชาสมัพนัธ์ฐานลูกคา้อย่างต่อเนือง 

ผ่านทางช่องทางผูแ้นะนําการลงทุนหรอืพนัธมติรภายนอกองคก์ร   นอกจากนี ในปีทผี่านมา บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีาร

จดัสมัมนาใหค้วามรูด้า้นการลงทุนใหก้บับุคคลทวัไป และองคก์รต่างๆ โดยทมีผูจ้ดัการกองทุนตลอดทงัปี    

ในปี  บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มแีผนจะขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และลงทุนใมผลติภณัฑห์ลากหลาย

มากขนึ เชน่ Structured Product และตราสารอนุพนัธ ์เป็นตน้  เพอืการกระจายความเสยีงและเป็นทางเลอืกใหก้บันักลงทุน  

และพร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนให้ลูกคา้อย่างสมําเสมอ เพอืรองรบัการเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคล  

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มุ่งเน้นสรา้งผลตอบแทนทดีกีว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยดึมนัหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพี การ

สรา้งความมงัคงัใหก้บัลูกคา้ รวมถงึการวางแผนบรหิารเงนิสภาพคล่อง เมอืต้องการใช้เงนิในอนาคต นอกจากนี ลูกค้า

สามารถเปลยีนแปลงนโยบาย และสดัสว่นการลงทุนไดต้ลอดเวลา ซงึจะตอบโจทยล์กูคา้ไดเ้พมิมากขนึในอนาคต  

ทงันี บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ ตงัเป้าหมายทีจะมีทรพัย์สนิภายใต้การบรหิารกองทุนส่วนบุคคล (Asset Under 

Management) จาํนวน , .  ลา้นบาท ภายใน  ปี     

 

11. ธรุกิจการออกและเสนอขายตราสารอนุพนัธป์ระเภท Structured Notes และ Derivatives Warrant 

                 ในช่วงปลายปี 2561 ทผีา่นมา บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตงัสายงาน Equity Derivatives ขนึเพอืเป็นหน่วยงาน

หลกัในการออกและเสนอขายตราสารทางการเงนิ อาท ิหุน้กูท้มีอีนุพนัธ์แฝง (Structured Notes) และใบสาํคญัแสดงสทิธิ

อนุพนัธ์ (Derivative Warrant) โดยบริษัทหลกัทรพัย์ฯ ได้ดําเนินการยนืขอใบอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และไดร้บั

ใบอนุญาตเป็นผูค้า้สญัญาซอืขายล่วงหน้า เมอืวนัท ี6 พฤศจกิายน 2561 และไดร้บัอนุญาตใหอ้อก และเสนอขายหุน้กู้ทมีี

อนุพนัธแ์ฝง เมอืวนัท ี28 พฤศจกิายน 2561 โดยมวีงเงนิสาํหรบัการออก และเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพนัธ์แฝงทงัสนิไม่เกนิ 

3,000 ลา้นบาท 

           ตามทศิทางการทําธุรกจิของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ในตงัแต่ปี 2560 ทมีุ่งเน้นการใหบ้รกิารทหีลากหลาย และ

สนิคา้ทคีรบถว้น ตอบสนองความตอ้งการของทงันักลงทุนทวัไป นกัลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) และนกัลงทุนสถาบนั 

ทางสายงาน Equity Derivatives จงึเรมิจากการออกหุน้กูท้มีีอนุพนัธ์แฝง (Structured Notes) เพอืเสนอขายต่อนักลงทุน

รายใหญ่ และนกัลงทนุสถาบนักอ่น รวมถงึจะพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพอืรองรบัการออก และเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrant) ซงึน่าจะเสนอขายไดใ้นชว่งไตรมาสท ี2 ของปี 2562  

            ในสว่นของหุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝงทบีรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะออกและเสนอขายนนั เป็นหุน้ทมีอีนุพนัธแ์ฝงระยะสนั 

อายุไม่เกิน 270 วนั อ้างองิกับหลกัทรพัย์ ตะกร้าหลกัทรพัย์ หรือดชันีหลกัทรพัย์ ซึงหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะต้องเป็น

สว่นประกอบของดชันี SET100 ทมีมูีลค่าตลาดตงัแต่ 10,000 ลา้นบาท ขนึไป ส่วนรูปแบบผลตอบแทน (Feature) ของหุน้
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กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝงนนั มทีงัแบบคุม้ครองเงนิตน้ จา่ยเงนิตน้คนืเป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิ และรปูแบบอนืๆ ทคีรอบคลมุทุกสภาวะ

ตลาด 

                  การออก และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrant) ในเบอืงตน้ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะ

ออกและเสนอขายทงั Call DW และ Put DW ครอบคลุม 50-60 หลกัทรพัย์อ้างองิ ในนามของ “DW03” โดยจะเน้นทํา

การตลาดกบัลกูคา้รายใหญ่ ทตีอ้งการใช ้DW ในการเพมิผลตอบแทนในพอร์ต หรอืป้องกนัความเสยีงตลาดผนัผวน ส่วน

ลกูคา้ทวัไปกส็ามารถใช ้DW03 ซงึมอีตัราทดระดบั 3-5 เท่าในการทํากาํไรชว่งสนัไดด้ว้ย 

 

โครงสร้างรายได้ของ บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 

 

รายได้ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี

 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

รายได้รวม 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

รายได้รวม 

ลา้นบาท รอ้ยละของ

รายได้รวม 

รายไดค้่านายหน้า 317.91 59.44 224.25 42.91 548.32 50.02 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 75.86 14.18 61.64 11.80 79.06 7.21 

รายไดด้อกเบยีเงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย์ 29.18 5.46 14.27 2.73 34.88 3.18 

กําไรและผลตอบแทนจากเครอืงมอืทาง

การเงนิ 

98.92 18.50 197.50 37.79 111.90 10.21 

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน 

      บรษิทัร่วม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รายได้จากการขายธรุกจิการเป็นนายหน้า

ซอืขายหลกัทรพัย์รายย่อยบางสว่น 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

306.00 

 

27.92 

รายได้อนื 12.92 2.42 24.91 4.77 16.03 1.46 

รายได้รวม 534.79 100.00 522.57 100.00 1,096.19 100.00 

หมายเหตุ  โปรดดูรายละเอยีดประกอบเกยีวกบันโยบายเงนิลงทุนในหวัขอ้สนิทรพัย์ทีใชใ้นการประกอบธุรกจิ และการเปลยีนแปลงโครงสรา้งรายได ้

                          ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ในหวัขอ้การวเิคราะห ์และคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

 

 

ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิ 

                 ตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. ทกีาํหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ฯ ตอ้งดาํรงอตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพ

คล่องสุทธไิวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของหนีสนิทวัไป และทรพัยส์นิทตีอ้งวางเป็นประกนั ณ วนัท ี  ธนัวาคม 25  บรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ สามารถดาํรงอตัราสว่นดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 99.02 
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2.3  ภาวะตลาดและการแข่งขนัในธรุกิจหลกัทรพัย ์

ภาพรวมตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 1 ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปิด ณ วนัท2ี8 ธนัวาคม 1 ทรีะดบั 1,563 จุด 

ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 10.8 จากระดบั ,   จุด ณ สนิปี 60โดยวนัทําการวนัแรกของปี 256 ดชันีเปิดตวัทรีะดบั ,758 

จากนันสามารถไต่ระดบัขนึไปถงึ ,  จุดก่อนจะมีการปรบัตวัลดลงมาปิดตลาด ณ สนิปีที ,563 จุดนับเป็นการปิดตวัทํา

จดุตาํสดุในปี  

 

  
 

ปัจจยัทีผลต่อการลงทุนในปี  

 ธนาคารกลางของสหรฐัอเมรกิา หรอื FED (Federal ReserveBanks) มกีารปรบัขนึอตัราดอกเบยี  ครงัในเดอืน

มนีาคม เดอืนมถินุายน กนัยายน และเดอืนธนัวาคม สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบยีในปัจจุบนัของ FED อยูท่รีะดบัรอ้ยละ 

.  - .  ส่วนแนวโน้มปีหน้าตลาดคาดการณ์ขนึดอกเบยีเพยีง -  ครงั หลงัประธานเฟดเจอโรม พาวเวล 

เปิดเผยว่าอตัราดอกเบยีนโยบายไดเ้ขา้ใกล ้Neutral Rate แลว้ 

 ประธานาธบิด ีโดนัล ทรมัป์ ประกาศลดภาษีนิตบิุคคลจากรอ้ยละ  ลงมาเหลอืรอ้ยละ  เป็นผลใหบ้รษิทัต่างๆ 

ในสหรฐัประกาศจะลงทนุเพมิพรอ้มเพมิคา่จา้งใหก้บัพนักงานในบรษิทัและสง่ผลใหก้าํไรบรษิทัจดทะเบยีนใน

สหรฐัเตบิโตดต่ีอเนืองจนนักวเิคราะหใ์น Bloomberg ออกมาปรบัประมาณการกาํไรต่อหุน้ของ Dow Jones ขนึ  

 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั อาย ุ  ปี พุง่ทาํจุดสงูสุดใหม่ในรอบ 8 ปี หลงัประธานเฟดเปิดเผยวา่อตัรา

ดอกเบยีปัจจบุนัยงัสามารถปรบัขนึไดอ้กีไกลกดดนัตลาดหุน้ทวัโลกปรบัฐานรนุแรง แต่สดุทา้ยอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรสหรฐักย็อ่ตวัลงมาตามการเปิดเผยจากประธานเฟดว่าดอกเบยีไดเ้ขา้ใกล ้Neutral Rate แล้ว  

 สงครามการคา้ระหวา่งสหรฐักบัจนีหลงัประธานาธบิด ีโดนัล ทรมัป์ เผยวา่ตนตอ้งการลดขาดดลุการคา้กบัจนี จงึ

ประกาศเกบ็ภาษสีนิคา้นําเขา้จากจนีลอ็ตแรก .  หมนืลา้นดอลลารส์หรฐั (รอ้ยละ 25) ชว่งวนัท ี  เดอืน

กรกฎาคม จนกระทงัชว่งวนัท ี  เดอืนสงิหาคม สหรฐัประกาศเกบ็อกี .  หมนืลา้นดอลลารส์หรฐั รวมเป็น  

หมนืลา้นดอลลารส์หรฐั (รอ้ยละ ) ครอบคลุมสนิคา้นําเขา้จากจนีกวา่ ,  รายการ ดา้นจนีเองกป็ระกาศเรยีก

เกบ็ภาษนํีาเขา้จากสหรฐัในอตัราภาษรีอ้ยละ  วงเงนิ  หมนืลา้นดอลลารส์หรฐัเท่าๆ กนั ครอบคลมุสนิคา้

นําเขา้จากสหรฐักว่า  รายการ นอกจากภาษขีา้งตน้แลว้สงครามการคา้สหรฐักบัจนีเหมอืนจะยงัไม่จบงา่ยๆ 

เมอืวนัท ี  ก.ย. ทรมัป์ ประกาศเกบ็ภาษวีงเงนิกวา่  แสนลา้นดอลลารส์หรฐั ทอีตัรารอ้ยละ  ครอบคลมุ

สนิคา้อปุโภคบรโิภคกวา่ ,  รายการ แต่ยกเวน้สนิคา้ IT พรอ้มจะเพมิเป็นรอ้ยละ ช่วงตน้เดอืนมกราคม 

 แต่ดา้นจนีเองคราวนีประกาศเกบ็ภาษี อตัราเพยีงรอ้ยละ -  วงเงนิ  หมนืลา้นดอลลารส์หรฐั จนกระทงั

เขา้สู่การประชมุ G20 ตน้เดอืนธนัวาคม โดนลั ทรมัป์ กบั สจีนิผงิ ไดต้กลงกนัว่าจะยตุกิาํแพงภาษรีะหวา่งกนัเป็น

เวลา  วนั  
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SET Index ดัชนีตลาดหลักทรพัยไทย  
 

ราคาปิดดชัน ีSET ณ สนิปี 

2561 

.  จดุ 

เปลยีนแปลงจากปีก่อนหน้า ลดลง  จดุ 

 (-10.8%YoY) 

ค่าสงูสุดของดชันี 1,852.51 

ค่าตําสดุของดชันี 1,546 

มูลค่าการซอืขายหลกัทรพัย์

เฉลยี 

5.  หมนืลบ./วนั 

Source: SETSMART 
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 การเลอืกตงักลางเทอมของสหรฐัอเมรกิาปรากฎว่าพรรคเดโมแครตกลบัมาครองเสยีงขา้งมากในสภาลา่งดว้ย

คะแนน  : 198 สว่นสภาบนพรรครพีบัลกินัยงัครองเสยีงเหมอืนเดมิ 

 ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรอื GDP (Gross Domestic Product) 3Q1  ประกาศออกมาทรีะดบัรอ้ยละ .  

นบัเป็นการเตบิโตสงูสดุในรอบ  ไตรมาส สง่ผลใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรบัประมาณการ GDP ทงัปี

ขนึทรีอ้ยละ .  จากเดมิรอ้ยละ .  

 

เหตกุารณ์สาํคญัในปี  

ครึงแรกของปี : ดชันีSET INDEXในช่วงสปัดาห์แรก เปิดทําการปรบัตวัเพมิขนึสู่ระดบั , .  จุด เป็นผลมาจากการ

ปรบัตวัขนึของดชันีตลาดหุน้พฒันาแล้วอย่าง Dow Jones จากนันแกว่งขนึตามปัจจยัรายวนัจนกระทงัเขา้ช่วงต้นเดือน

กุมภาพนัธก์ระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร รวมถงึ ค่าจา้งเฉลยีรายชวัโมง ทแีขง็แกร่ง

กว่าตลาดคาด ทําใหน้ักลงทุนกลบัมากงัวลว่าเฟดจะเร่งขนึดอกเบยีทมีากกว่าคาดกดดนัดชันี Dow  Jones ร่วงกว่า  

จุดในวนั ศุกรท์ ี  เดอืนกุมภาพนัธ์ และต่อเนืองมายงัวนัจนัทรท์ ี5 กุมภาพนัธ์ ปรบัตวัลงต่ออกีกว่า ,175 จุด ทําให ้  วนั 

SET INDEX ปรบัตวัลงกว่า  จุด จากนันดชันีก็กลบัมาฟืนตวัไดอ้กีครงัและเคลอืนไหวตามปัจจยัรายวนัจนเข้าสู่การ

ประกาศผลประกอบการ Q17พบว่าหุน้ใน SET 100 มกีาํไรสทุธริวมกนั 1.9 แสนลา้นบาท เขา้สูเ่ดอืนมนีาคม ซงึในเดอืนนี 

เป็นการเคลอืนไหวตามปัจจยัรายวนัทไีม่มนีัยยะมากกอปรกบันักลงทุนสว่นมากรอผลประกอบการ Q18 ทจีะเรมิประกาศ

ตน้เดอืนเมษายน จนเขา้สู่วนัท ี  เมษายน ตลาดหุน้ไทยปรบัลงแรงอกีครงักว่า  จุด เหตุการณ์ทไีม่คาดฝันมาก่อนกไ็ด้

เกดิขนึเมอืประธานาธบิดสีหรฐั โดนลั ทรมัป์ เรมิประกาศสงครามการคา้กบัจนี มูลคา่รวม  หมนืลา้นดอลลารส์หรฐั จากนนั

เขา้สู่ช่วงประกาศผลประกอบการ Q18 ปรากฎวา่ กาํไรสทุธใิน SET100 โดยรวมเตบิโตเพยีงรอ้ยละ  YoY คอ่นขา้งตํา

กว่าทตีลาดคาดว่าทงัปีจะโตรอ้ยละ  จากนันทงัสงครามการคา้และผลประกอบการจงึกดดนัดชันีทรุดตวัลงต่อเนือง

ทดสอบบรเิวณ ,  จุด 

 

ครึงหลงัของปี :ดชันีลงมาทดสอบบรเิวณ 16x Trailing PE ซึงเป็นจุดตําสุดในรอบ  ปี จงึเรมิมแีรงซอืกลบัเขา้มาประ

ครองดชันีไว ้จากนันเรมิเขา้สู่ฤดูประกาศผลประกอบการ Q18 ปรากฎว่าหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานกําไรสุทธทิี

ดกีว่าตลาดคาดการณ์จงึเรมิเหน็แรงซอืกลบัมาเขา้หนุนดชันีฟืนตวัต่อเนืองกวา่  จุดสุดทา้ยกาํไรสทุธ ิ Q18ของ SET 

100 ออกมาเตบิโตกวา่รอ้ยละ YoY และทาํใหก้าํไรสทุธ ิ M18 เตบิโตไดร้าวรอ้ยละ .  ตาํกวา่คาดเล็กน้อย (คาดรอ้ยละ 

8) ทําใหด้ชันีเรมิชะลอการปรบัตวั จนกระทงัวนัท ี  ก.ย. มรีายงานว่า ราชกจิจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรด

เกลา้ กฎหมายเลอืกตงั ส.ส. และการไดม้าซงึ ส.ว. ทงันีกฎหมาย ส.ส. จะมผีลบงัคบัใชอ้กี  วนัถดัไป หรอื ประมาณวนัท ี

 ธนัวาคม  จากนนัจะตอ้งจดัการเลอืกตงัภายใน  วนั เท่ากบัวา่การเลอืกตงัจะเกดิไม่เกนิไปกวา่เดอืนพฤษภาคม 

 เป็นผลดชันีกลบัมาวงิขนึอกีกว่า  จุด จากนันเรมิแกว่งออกข้างเพอืรอผลประกอบการ Q18 ปรากฎว่าผล

ประกอบการโดยรวมออกมาเติบโตร้อยละ YoY และงวด M18 เติบโตประมาณร้อยละ YoY ใกล้เคยีงทีตลาด

คาดการณ์ จงึไม่ไดส้รา้ง Positive Surprise ต่อการลงทุนแต่อยา่งใด จากนันปรากฎว่าในวนัท ี  เดอืนตุลาคม กระทรวง

พาณิชยร์ายงานตวัเลขการสง่ออกประจําเดอืนกนัยายน ตดิลบกว่ารอ้ยละ . YoY สวนทางอย่างมากกบัตลาดคาดจะโต

รอ้ยละ YoY กดดนัดชันีทรุดตวัลงทดสอบบรเิวณ , .  จุดอกีครงั อยา่งไรกด็ภีาพรวมการลงทุนกลบัมามคีวามหวงั

อกีครงัหลงัเสรจ็สนิการประชุม G20 ช่วงสนิเดอืนพฤศจกิายน โดนัล ทรมัป์ กบั ส ีจนิ ผงิ ไดท้าํขอ้ตกลงกนัว่าจะยตุกิารขนึ

ภาษรีะหว่างกนัเป็นเวลา  เดอืน ทําใหด้ชันีตลาดหุน้ทวัโลกฟืนตวัไดแ้ต่กเ็ป็นเพยีงวนัเดยีวเท่านันหลงัจากนนัการลงทุน

กลบัมาวติกอกีครงัเกยีวกบัเศรษฐกจิโลกหลงัจนีประกาศดชันีภาคการผลติทลีดลง  เดอืน ตดิต่อและกดดนัราคานํามนัดบิ

ปรบัฐานลงต่อเนืองจนถงึระดบั  เหรยีญ / บารเ์รล และเป็นปัจจยักดดนัให ้SET INDEX ปรบัตวัลงทําจุดตําสุดใหม่ในปี

นนัสดุทา้ยปิดทรีะดบั , .  จุด 
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มูลค่าการซอืขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาด maiตามกลุ่มนักลงทุนปี  พบว่านักลงทุนสถาบนัยงัมี

บทบาทนําในการผลกัดนัตลาดโดยเป็นผูซ้อืสทุธทิงัสนิกวา่ 1. แสนลา้นบาท รวมถงึนักลงทุนรายบุคคลซอืสทุธ ิ .  หมนื

ลา้นบาท ขณะทบีญัชหีลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนต่างชาตขิายสทุธทิ ี .  หมนืลา้นบาท และ .  แสนลา้นบาทตามลําดบั 
 

สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนใหม่ในปี  พบว่ามบีรษิทัจดทะเบยีนเขา้ใหม่เพยีง 7 บรษิทัส่วนหนึงคาดว่ามาภาวะตลาดที

คอ่นขา้งผนัผวนประกอบกบัช่วงครงึปีหลงัเศรษฐกจิเรมิชะลอตวัลง 
 

มลูค่าซือขายตามกลุ่มนักลงทนุ * หมายเหตไุม่รวมรวม Mai 
 

รายปี 
นักลงทุน

สถาบนั 

บญัชีบริษทั

หลกัทรพัย ์

นักลงทุน

ต่างประเทศ 

นักลงทุน

ภายในประเทศ 

รายเดือน 

ปี 2561 

นักลงทุน

สถาบนั 

นักลงทุน

ต่างประเทศ 

นักลงทุน

ภายในประเทศ 

บญัชีบริษทั

หลกัทรพัย ์

2549   (12,757)       1,084          83,446            (71,772) มกราคม 5,430     (5,700)       (5,115)       5,384 

2550       3,764      (1,601)         55,018            (57,181) กมุภาพนัธ ์ 834         (3,749)         45,164 (4,616) 

2551     45,177           924      (162,346)           116,246  มีนาคม 9,812     (11,035)           (1,278)  2501 

2552     (2,303)       1,388          38,231            (37,316) เมษายน 15551     (21,449)       7,234       (1,336) 

2553   (15,200)        (449)         81,724            (66,075) พฤษภาคม 3,515       (51,859)           (27,464)      1,227 

2554   (29,149)       1,307          (5,119)             32,962  มิถนุายน   22,175 (48,650)           40,808     (1,263) 

2555   (24,302)       7,256          76,388            (59,342) กรกฎาคม 34,095    (10,622)        (17,798)   (5,674) 

2556   108,163      (1,723)     (193,911)             87,471  สิงหาคม 12,611 (-10,418)       (6,835)         4,642 

2557     71,424        3,582        (36,584)           (38,421) กนัยายน 23,284 (7,756) (16,496) 7,298 

2558     79,055      (6,418)     (154,346)             81,709  ตุลาคม 23,284 (7,296) (377) 2,151 

 2559 (8,656) 25,372 77,927 (94,642) พฤศจิกายน 14,676 (13,992) (2,035) 1,351 

2560 103,632 16,747 (25,755) (94,624) ธนัวาคม 5,671 (292) 2,532 (7,911) 

2561 184,264 (15,270) (-287,458) 118,465      

 

ตารางสถิติตวัเลขทีสาํคญั 
 

 2561 2560 2559 2558 2557 

GDP Growth (%YoY) 4.2%(F) 3.9% 3.2%  2.8% 0.8% 

Market Capitalization (Btm) 16,493,767 17,587,433 15,079,272 12,282,755 13,856,283 

Market Turnover (Btm) 10,679,263 11,652,311 12,259,772 9,997,372 10,193,179 

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีน 544 538 522 517 502 

บรษิทัทเีขา้จดทะเบยีนใหม่ 7 22 11 23 17 

การซอืขายเฉลยีต่อวนั (SET) 57,209 47,755 50,245 41,141 41,604 

ดชันีตลาดปิด (High) 1,830 1,753 1,558 1,616 1,600 

ดชันีตลาดปิด (Low) 1,563 1,535 1,220 1,262 1,224 

P/E (เท่า) 15.24 19.06 18.55 22.57 17.81 

อตัราผลตอบแทนเงนิปันผล (%) 3.12 2.70 3.04 3.36 2.94 
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แนวโน้มธรุกิจหลกัทรพัยปี์  

ปัจจุบนัธุรกจิหลกัทรพัย์ยงัคงมกีารแข่งขนักนัรุนแรงต่อเนือง อาท ิลดค่าคอมมชิชนั การโยกยา้ยผูแ้นะนําการลงทุน ซงึ

ปัจจยัดงักล่าวส่งผลรนุแรงต่อการแขง่ขนัในปัจจุบนั ทําให ้Broker บางรายถงึกบัประกาศขายธุรกจิหลกัทรพัยใ์นสว่นของ

นกัลงทุนรายยอ่ยทงิ ซงึมองว่าสว่นนึงเกดิจาก Technology ทเีขา้มากระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ เราจงึมองว่าแนวโน้มธุรกจิ

หลกัทรพัยใ์นระยะขา้งหน้าควรจะปรบักลยทุธเ์ป็นการเน้นจดัพอรต์รองรบัวยัเกษยีณเน้นกลุม่ลกูคา้ทเีป็นวยัแรกเรมิทํางาน 

และควรเน้นผลติภณัฑใ์หม่ๆมากขนึนอกเหนือจากคา่คอมมชิชนั อาท ิTFEX , DW , กองทนุต่างๆ และ Equity link note  
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3. ภาพรวมการบริหารความเสียง 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเสยีงโดยกําหนดระบบบรหิารความเสยีงทสีอดคลอ้งกบัแนวทาง

และหลกัปฏบิตัสิากล เพอืใหธุ้รกจิเตบิโตและสรา้งผลตอบแทนอยา่งมนัคงในระยะยาว โดยมกีารบรหิารความเสยีงในแต่ละ

ส่วนของธุรกจิรวมถงึธุรกิจทบีรษิัทฯ ไดล้งทุนดว้ย บรษิทัฯ ไดเ้น้นการสร้างการบรหิารความเสยีงให้เป็นส่วนหนึงของ

วฒันธรรมองคก์รผ่านการกําหนดนโยบายการบรหิารความเสยีง ระดบัความเสยีงสงูสุดทยีอมรบัได ้(Risk Appetite) และ

แนวทางการบรหิารความเสยีงในระดบัคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารความเสยีง และฝ่ายบรหิารความเสยีง 

การบรหิารความเสยีงของบรษิทัฯ นนั ถกูกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหม้รีะดบัความเสยีงของ

บรษิทัฯ ทเีหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิผ่านการกําหนดนโยบายการบรหิารความเสยีงและมอบหมายให้คณะกรรมการ

บรหิารความเสยีงกําหนดระบบบรหิารความเสยีงทดี ีรวมถงึระดบัความเสยีงสงูสุดทยีอมรบัได ้(Risk Appetite) โดยฝ่าย

บรหิารความเสยีงไดม้กีารวเิคราะห์ ระบุ ประเมนิ ตดิตาม และรายงานความเสยีงต่อคณะกรรมการบรหิารความเสยีง และ

คณะกรรมการบรษิทั อยา่งสมาํเสมอ 

3.1  การบริหารความเสียงในด้านต่างๆ 

บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างเพอืประกอบธุรกิจทีมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอืนเป็นหลัก (Holding 

Company) ดงันัน ความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึ อาจจะมผีลกระทบจากการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซงึ

สามารถวเิคราะหป์ระเดน็ความเสยีง วธิกีารป้องกนัและลดความเสยีง โดยสรุปไดด้งันี 

1. ความเสียงจากการเป็นบริษทัทีประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอืน 

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัยอ่ย 2 บรษิทั คอืบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จาํกดั และบรษิทั

รว่ม 3 บรษิทั คอื บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) โดย บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วม และรบัรูก้าํไรจากบรษิทั

ยอ่ยตามสดัสว่นการถอืหุน้ในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ดงันนั ผลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ                

จงึมผีลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทาํกาํไร และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ  

นอกจากนี ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ยงัไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ ในการเลอืกบรษิทัทจีะ

ลงทุนในอนาคต โดยจะเลอืกลงทุนในบรษิทัทมีศีกัยภาพ สามารถใหผ้ลตอบแทนทเีหมาะสม และมคีวามเสยีงทยีอมรบัได ้

พรอ้มทงัมโีอกาสเตบิโตในอนาคต 

2. ความเสียงจากการประกอบธรุกิจในสายงานการลงทนุ 

บริษทัฯ ตระหนักดถีงึความเสยีงอนัเนืองมาจากสภาวการณ์ต่างๆ ทีเปลยีนไปอย่างรวดเรว็ และอาจจะมี

ผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ส่งผลให้ไม่ได้ร ับผลตอบแทนของเงินลงทุนตามทีคาดการณ์ไว้ จึงได้จัดตัง

คณะกรรมการการลงทุน ทําหน้าทีกําหนดแนวทาง นโยบาย หลกัเกณฑ์ และออกแบบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนั และมคีณะกรรมการบรหิารความเสยีงพจิารณาทบทวนนโยบาย และมาตรการบรหิารความเสยีงให้

3. การบริหารความเสียง และปัจจยัความเสียง  
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สอดคลอ้งกบัสภาวะการลงทุนของบรษิทัฯ เพอืใหผ้ลตอบแทนสงูสุดโดยมรีะดบัความเสยีงทเีหมาะสมในการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และเป็นไปตามกรอบนโยบายทคีณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

3. ความเสียงจากการแข่งขนัในธรุกิจหลกัทรพัย ์

ธุรกจิหลกัทรพัยเ์ป็นธุรกจิทมีีรายไดห้ลกัมาจากการเป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ซงึขนึอยู่กบัปรมิาณซือ

ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมของลกูคา้ โดยหลงัจากทมีกีารเปิดเสรอีตัราคา่นายหน้าแบบเตม็รปูแบบตงัแต่ปี 2555 เป็น

ตน้มา พบว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมยงัคงมแีนวโน้มเพมิขนึอย่างต่อเนือง บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ต้องเผชญิกบัการแขง่ขนั

ในดา้นต่างๆ นอกเหนือจากการแข่งขนัในดา้นอตัราค่าธรรมเนียมซอืขายหลกัทรพัย์ เช่น การขยายสาขาของคู่แข่ง การ

เกดิขนึของคู่แข่งรายใหม่ และการแข่งขนัการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษิทัฯ จงึตอ้งดาํเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ พรอ้มทงัการ

เน้นการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายฐานลกูคา้ทมีศีกัยภาพ ลดการพงึพารายไดจ้ากธุรกจิซอืขายหลกัทรพัย์

รายย่อยลง พรอ้มขยายฐานลกูคา้ทมีศีกัยภาพ และมุ่งเน้นธุรกจิทมีกีําไรจากหลากหลายดา้นมากขนึ เช่น ธุรกจิสถาบนัทงั

ในประเทศและต่างประเทศ ธรุกจิซอืขายหลกัทรพัยเ์พอืบญัชบีรษิทั ธุรกจิดา้นตราสารหนี ธุรกจิใหบ้รกิารซอืขายหุน้รายตวั

โดยใชต้ลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า (Block Trade) ธุรกจิกองทุนสว่นบุคคล ธุรกจิคา้สญัญาซอืขายล่วงหน้า ซงึขณะนีบรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัใบอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้รมิประกอบการไดช้่วง

ปลายปี 2561 น ีโดยมวีตัถปุระสงค ์เพอืปรบักลยทุธใ์หส้ามารถต่อสูก้บัสภาวะการแขง่ขนัในสภาวการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิดา้นบุคลากรและพฒันาระบบงานเพอืลดความเสยีงในธรุกจิหลกัทรพัยด์งันี 

 มุ่งเน้นบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ โดยจะเน้นคดัเลือกรับบุคลากรทมีีประสบการณ์ด้านธุรกิจ

หลกัทรพัยห์รอืธุรกจิใกลเ้คยีง 

 แผนการขยายฐานลกูคา้และกระตุน้ปรมิาณการซอืขายหลกัทรพัย ์รวมถงึพฒันาทกัษะ และความสามารถ

ของเจ้าหน้าทีการตลาด โดยการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมตลอดทังปี โดยเฉพาะกรณีทีตลาด     

หลกัทรพัย์ฯ มีผลิตภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆ บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ จะมีการจดัอบรมขอ้มูลให้กบัเจ้าหน้าที

การตลาดมกีารสอืสารระหว่างผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทกีารตลาดอย่างต่อเนือง เพอืแจ้งความเปลยีนแปลง

และนวตักรรมใหม่ๆ ในอตุสาหกรรม และเพมิคณุภาพของงานวเิคราะหใ์หต้อบสนองความตอ้งการของนัก

ลงทุนและลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพอืตอบสนองลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และรวดเรว็  

4. ความเสียงจากการผิดนัดชาํระเงินของลูกค้า 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ มลีูกหนีธุรกจิหลกัทรพัยท์ีระงบัการรบัรู ้388.08 ลา้นบาท 

โดยไม่เปลยีนแปลงเมอืเทยีบกบัปีก่อน ซงึหนีทมีปัีญหาจาํนวนดงักล่าวนีไดม้กีารตงัสาํรองคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูหลงัจาก

หกัมลูคา่หลกัประกนัไวค้รบถว้นแลว้ 

ปัจจุบนั บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายลดความเสยีงอนัเกดิจากการผดินัดชาํระราคาคา่ซอืหลกัทรพัย ์หรอืผดิ

นดัชาํระการวางหลกัประกนัของลูกคา้ เพอืใหไ้ดลู้กคา้ทมีคีุณภาพ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายในการคดัเลอืกนกัลงทุนที

เปิดบญัช ีและกาํหนดวงเงนิซอืขายหลกัทรพัย ์และสญัญาซอืขายล่วงหน้า ใหเ้หมาะสมตามฐานะการเงนิ ความสามารถใน

การชําระหนี สภาพคล่องทางการเงนิ และประสบการณ์การลงทุนของลูกคา้ อกีทงัยงัมกีารทบทวนสถานะของลูกคา้ และ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 23 

ควบคุมการใช้วงเงนิอย่างใกล้ชดิ รวมทงัควบคุมดูแลสดัส่วนของมูลค่าหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดอย่าง

เครง่ครดั 

ในกรณีทลีกูคา้ผดินัดชาํระเงนิ บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะดาํเนินการหา้มซอืหลกัทรพัย์เพมิเตมิ จนกวา่จะมกีาร

ชาํระราคาค่าซอืหลกัทรพัยค์รบถว้น โดยมหีน่วยงานดา้นชาํระราคาและหน่วยงานดา้นการตลาดร่วมกนัรบัผดิชอบในการ

ตดิตามลูกคา้ ซงึหากการชําระราคาไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีกําหนดหรอืการตดิตามไม่ไดผ้ลเจา้หน้าที

จะแจง้ใหส้าํนกักฎหมายของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ดาํเนินการตามขนัตอนของกฎหมายต่อไป 

5. ความเสียงจากการโยกย้ายบญัชีของลูกค้าไปยงับริษทัอืน 

ลกูคา้ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ สว่นใหญ่เป็นกลุ่มลกูคา้ทวัไป บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล สถาบนัในประเทศและ

ต่างประเทศ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีํานวนบญัชลีกูคา้ทงัสนิ 56,068 บญัช ีโดยเป็นจาํนวนบญัชทีลีกูคา้ทําการ

ซอืขาย (Active) จํานวน 9,904 บญัช ีมสีดัส่วนรายไดจ้ากค่านายหน้าประมาณรอ้ยละ 59.44 โดยบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ยงั

ตระหนักถงึนโยบายการส่งเสรมิดา้นบุคลากรและพฒันาระบบงานในหวัขอ้ “ความเสยีงจากการแขง่ขนัในธุรกจิหลกัทรพัย”์ 

เพอืลดความเสยีงจากการโยกยา้ยบญัชลีูกคา้  

6.  ความเสียงจากการพึงพิงลกูคา้รายใหญ่หรือลกูคา้น้อยราย 

ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มสีดัสว่นมูลคา่การซอืขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 

อนัดบัแรก คดิเป็นร้อยละ 45.58 และ 43.10 ของมูลค่าการซือขายหลกัทรพัย์รวมของบรษิัทหลักทรพัย์ฯ หากบรษิัท

หลกัทรพัยฯ์ ต้องสญูเสยีลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวไปจะกระทบรายไดค้า่ธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มลกูคา้ราย

ใหญ่ อยา่งไรกต็าม บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ตระหนักถงึความเสยีงในการพงึพงิมูลคา่การซอืขายหลกัทรพัยจ์ากลกูคา้รายใหญ่ 

บริษัทหลกัทรัพย์ฯ จึงปรบัโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจสถาบันทังในประเทศและ

ต่างประเทศ ธุรกจิซอืขายหลกัทรพัยเ์พอืบญัชบีรษิทั ธุรกจิดา้นตราสารหนี ธุรกจิใหบ้รกิารซอืขายหุน้รายตวัโดยใช้ตลาด

สญัญาซือขายล่วงหน้า (Block Trade) ตลอดจนธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล เพอืให้สามารถต่อสู้กบัสภาวะการแข่งขนัใน

สถานะการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 

7. ความเสียงจากการพึงพิงบคุลากร 

ในการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ บุคลากรทีมีความรู้ รวมถึงประสบการณ์ และความชํานาญเป็นแรงขบั

เคลอืนทสีาํคญัต่อความสาํเรจ็ของบรษิทัฯ ในสภาวะการแขง่ขนัสงู ในปัจจุบนัการแยง่ตวับุคลากรทวคีวามรุนแรงขนึ ดงันนั

หากบุคลากรทมีีประสบการณ์และความชํานาญถูกแย่งตวัไป อาจส่งผลกระทบต่อรายไดบ้างส่วน บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ 

ตระหนักถงึความสาํคญั จงึไดม้กีารอบรมพฒันาความรู ้ความสามารถของบคุลากรอยา่งต่อเนือง และมกีารกาํหนดนโยบาย

คา่ตอบแทนทชีดัเจนและเหมาะสมโดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดและการแขง่ขนั รวมถงึเป็นไปตามประกาศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

8. ความเสียงด้านการลงทนุในหลกัทรพัย ์

เป็นความเสยีงทบีรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามทคีาดการณ์ไวจ้งึ

จดัตงัใหม้คีณะกรรมการการลงทุน ทาํหน้าทกีาํหนดแนวทาง สดัสว่นการลงทนุ หลกัเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัเิกยีวกบัการ

ลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์ทชีดัเจน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหลกัทรพัยท์มีีปัจจยัพนืฐานด ีมคีวามเสยีงตํา 
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ปรบัเปลยีนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ในการลงทุนของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างสมําเสมอ และมี

คณะกรรมการบรหิารความเสยีงกําหนดนโยบายการบรหิารความเสยีง เพอืใหฝ่้ายบรหิารความเสยีงประเมนิและควบคุม

ความเสยีหายทอีาจจะเกิดจากความเสยีงดา้นตลาด โดยมกีารกําหนดเพดานความเสยีง ไดแ้ก่ มูลค่าการลงทุนสูงสุดที

ยอมรบัได ้(Open Position Limit) การกาํหนดระดบัผลขาดทุนทยีอมรบัได ้(Stop Loss Limit) คา่ความออ่นไหวของมูลค่า

เงนิลงทุนต่อราคาตลาดทเีปลยีนแปลงไป (Sensitivity Limit) และคา่ความเสยีหายสงูสดุทอีาจเกดิขนึได ้(Value-at-Risk) 

9. ความเสียงจากการทาํธรุกรรมการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

ในการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจส่วนการจัดจําหน่ายและรบัประกนัการจัดจําหน่ายหลักทรพัย์ บริษัท

หลกัทรพัยฯ์ มคีวามเสยีงในกรณีทไีม่สามารถจดัจําหน่ายหลกัทรพัยไ์ดห้มดตามทรีบัประกนัการจดัจําหน่ายไว ้ซงึอาจเกดิ

จากนักลงทุนขาดความมนัใจต่อภาวะการลงทุน ความผนัผวนของตลาดเงนิและตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืเกิดจากการ

รบัประกนัการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยใ์นจาํนวนและราคาทไีม่เหมาะสม ทาํใหต้อ้งรบัหลกัทรพัยท์เีหลอืเขา้บญัช ีและตอ้งรบั

ผลขาดทุน ดงันัน เพอืลดความเสยีงดงักล่าว สงิทคีาํนึงถงึเป็นอยา่งแรกคอื บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะทําการวเิคราะห์ขอ้มูล

เบืองต้นของบริษัทผู้ออกหลักทร ัพย์และความสนใจของผู้ลงทุนต่อหลักทรัพย์อย่างระมัดระวงั ทังนี ได้มีการจัดตัง

คณะกรรมการการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting Committee) เพอืทําหน้าทพีจิารณาและอนุมตักิารทําธุรกรรมการ

จดัจาํหน่ายและการรบัประกนัการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

10. ความเสียงจากการให้เงินกู้ยืมเพือซือหลกัทรพัย ์

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตัิ ในการควบคมุความเสยีงจากการใหกู้ย้มืเงนิเพอืซอืหลกัทรพัย ์โดย

จะพจิารณาวงเงนิใหม้คีวามเหมาะสมกบัฐานะทางการเงนิ และความสามารถในการชาํระหนีของลกูคา้ รวมทงัมกีารทบทวน

วงเงนิอยา่งต่อเนือง เพอืปรบัวงเงนิใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางการเงนิ  

ทงันี บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการพจิารณาวงเงนิซงึจดัประชุมอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครงั รวมทงั

กาํหนดแนวทางการปฏบิตัใินการวางหลกัประกนั การเรยีกหลกัประกนั การบงัคบัหลกัประกนั โดยจะควบคมุใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑท์กีาํหนดอย่างเครง่ครดัเพอืป้องกนัความเสยีหายทอีาจเกดิขนึทงักบัลูกคา้และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มยีอดลกูหนีเงนิใหกู้ย้มื เพอืซอืหลกัทรพัยม์มีลูคา่เท่ากบั 522.24 ลา้นบาท เพมิขนึ

รอ้ยละ 43.96 จากปีก่อน ซงึเกดิจากการขยายฐานลกูคา้จากปีก่อน 

11.  ความเสียงจากธรุกิจตวัแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหน้า 

ในการประกอบธุรกจิตวัแทนซอืขายล่วงหน้า บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ มคีวามเสยีงจากการทเีงนิหลกัประกนัของ

ลกูคา้ทวีางไวอ้าจไม่เพยีงพอทจีะชําระหนีกบัสาํนักหกับญัช ีอนัเนืองมาจากลูกคา้ขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซือขาย 

ล่วงหน้า ดงันัน เพอืเป็นการลดความเสยีงทจีะเกิดขนึ จงึมมีาตรการควบคุมความเสยีงโดยจะคดัเลอืกลูกคา้ทมีีความรู้        

มปีระสบการณ์การลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหน้าตามเกณฑท์กีําหนด และพจิารณาความเสยีงทยีอมรบัไดใ้นการลงทุน

ของลูกคา้ รวมถงึให้วงเง ินทเีหมาะสมกบัฐานะ ความสามารถในการชําระหนีของลูกค้า และกําหนดให้ลูกคา้ต้องวาง

หลกัประกนัเป็นเงนิสดก่อนการส่งคาํสงัซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า บรษิัทหลกัทรพัย์ฯ จดัใหม้กีารทบทวนขอ้มูลและ

วงเงนิอยา่งสมาํเสมอ และคอยตดิตามผลการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้าของลูกคา้อยา่งใกลช้ดิ รวมถงึการควบคมุความ

เพยีงพอของหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ทกีาํหนดโดยเคร่งครดั  เพอืป้องกนัความเสยีงจากการขาดทุนจาํนวนมากใน
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บญัชลีูกคา้ หากลูกคา้ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ลูกคา้จะถูกบงัคบัปิดฐานะสญัญา (Force 

Close) ในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

12. ความเสียงจากธรุกิจให้บริการซือขายหุ้นรายตวัโดยใช้ตลาดสญัญาซือขายล่วงหน้า (Block Trade) 

ปัจจุบนัลูกคา้จาํนวนมากสนใจการซอืขายหุน้รายตวัโดยใชต้ลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า เนืองจากการวางเงนิ

หลกัประกนัทน้ีอยกว่าการซือหุน้ในตลาดหลักทรพัย ์อกีทงัค่าคอมมชิชนัถูกกว่าการซือขายหุน้จรงิดว้ย อย่างไรก็ตาม

บรษิทัฯ มีการติดตามบญัชขีองลูกคา้อย่างใกล้ชดิ ถ้ามกีารซอืขายหุ้นรายตวัโดยใช้ตลาดสญัญาซือขายล่วงหน้าทเีป็น

สญัญาขนาดใหญ่ (Block Trade) เพอืมิให้มีการขาดทุนจํานวนมากในบญัชีลูกค้าซึงส่งผลให้ลูกคา้มีเงนิหลกัประกนัไม่

เพียงพอจนถึงเป็นหนีกับบริษัทฯ เอง อีกทังบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามและควบคุมความเสียงบัญชีของบริษัท 

หลกัทรพัยฯ์ ทใีชใ้นการซอืขายหุน้และสญัญาซอืขายล่วงหน้าเพอืใชใ้นการบรหิารและป้องกนัความเสยีงจากธรุกจิใหบ้รกิาร

ซอืขายหุน้รายตวัโดยใชต้ลาดสญัญาซอืขายลว่งหน้าอกีดว้ย 

13. ความเสียงจากธรุกิจให้บริการบริหารกองทนุส่วนบคุคล 

ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทุนไดข้ยายฐานลูกคา้และมกีารเปิดบญัชอียา่งต่อเนือง ซงึบางสว่นไดร้บัการบรหิารการ

ลงทุนจากผูจ้ดัการกองทุนเป็นทเีรยีบรอ้ยแล้ว โดยการบรหิารกองทุนส่วนบุคคลจะเป็นไปตามมาตรฐานของการบรหิาร

จดัการกองทุนสว่นบุคคลโดยนโยบาย มาตรการ และกระบวนการบรหิารความเสยีงไดผ้่านการเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บรษิทั และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง รวมถงึสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ย

แลว้ 

14. ความเสียงจากผลกระทบทีเกิดจากเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 

บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ไดใ้หค้วามสําคญัในการบรหิารความเสยีงจากเหตุการณ์วกิฤตต่างๆ เช่น เหตุอุบตัิภยั

ธรรมชาต ิเหตุจลาจล เป็นต้น อกีทงัไดม้กีารวางแผนการป้องกนัภยัตามมาตรฐานความปลอดภยัและทบทวนแผนสาํรอง

ฉุกเฉินทุกปี และไดจ้ดัใหม้ีการทําประกนัภยัซึงคุม้ครองความเสยีหายอนัเกดิจากภยัต่างๆ รวมทงัภยัธรรมชาติ อย่าง

ต่อเนืองมาโดยตลอด โดยปัจจุบนัมวีงเงนิคุม้ครองรวมกนักวา่ 146.00 ลา้นบาท 
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4.  ทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยถ์าวรทใีชใ้นการประกอบธุรกจิจาํนวน 177.70 

ลา้นบาท และจาํนวน 101.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงัน ี

สินทรพัยถ์าวรของบริษทัฯ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทใีชใ้นการประกอบธุรกจิทบีรษิัทฯ เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ ิและไม่มภีาระผกูพนัใดๆ ดงันี 

หน่วย: บาท 

ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

 2561 2560 

สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์สาํนกังาน-สทุธ ิ 10,043,248  13,935,504  

รวม 10,043,248 13,935,504 

 

สินทรพัยถ์าวรของบริษทัย่อย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัย่อยมสีนิทรพัยถ์าวรทเีป็นเจ้าของกรรมสทิธ ิและไม่มภีาระผูกพนัใดๆ 

ดงัน ี

หน่วย: บาท 

ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบญัชี ภาระ 

ผกูพนั  2561 2560 

ทดีนิและสงิปลกูสรา้ง 

ตงัอยูเ่ลขท ี154/14 - 16 ถนนพงังา    

ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ 

83000 

ตงัอยูเ่ลขท ี500/1-3 ถนนประสานไมตร ี 

ตาํบลสบตุ๋ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 

52100 

ตงัอยูเ่ลขท ี228/28 - 30 ถนนบรมไตร

โลกนาถ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดั

พษิณุโลก 65000 

 

 

เป็นเจา้ของ 
 

 

เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

11,220,115 

 

 

9,483,318 

 
 

11,279,473 

 

 

11,340,127 

 

 

9,517,672 

 
 

11,469,058 

 

 

 

 

- ไมม่ ี- 

 

 

- ไมม่ ี- 

 
 

- ไมม่ ี- 

อาคาร 

ตงัอยูเ่ลขท ี50/147 - 155 อาคารฮลิดไ์ซด์

พลาซา่แอนดค์อนโดเทล ชนั 4             

 

เป็นเจา้ของ 

 

2 

 

2 

 

- ไมม่ ี- 

4. ทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
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ประเภท/ลกัษณะสินทรพัย ์ ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 

มลูค่าตามบญัชี ภาระ 

ผกูพนั  2561 2560 

ถนนหว้ยแกว้ ตําบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 

สว่นปรบัปรงุอาคาร เครอืงตกแต่ง และ

อุปกรณ์ สาํนักงาน 
เป็นเจา้ของ 66,539,452 54,034,042 - ไม่ม ี- 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 9 9   - ไม่ม ี- 

สว่นปรบัปรงุระหว่างก่อสรา้ง - - 980,000 - ไม่ม ี- 

 

4.2   ทรพัยสิ์นทีไม่มีตวัตนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนสุทธิ จํานวน 114.44 ล้านบาท และจํานวน 

106.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบรษิทัย่อยเป็นเจา้ของกรรมสทิธ ิและไมม่ภีาระผกูพนัใด  ๆดงันี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธขิองบรษิทัยอ่ย  

หน่วย: บาท 

ประเภท 
มลูค่าตามบญัชี  

2561 2560 

คา่ธรรมเนียมการใชร้ะบบธรุกจิสญัญาซอืขายล่วงหน้า 4 4 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 92,001,310 84,000,608 

ใบอนุญาตหลกัทรพัย ์ 2,657,500 2,657,500 

คา่สมาชกิธุรกจิสญัญาซอืขายล่วงหน้า 15,945,000 15,945,000 

โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหวา่งตดิตงั 3,841,037 3,999,973 

นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทปีระกอบธุรกจิ ซงึมศีกัยภาพทสีามารถเกอืหนุนและเออื

ประโยชน์ต่อการทาํธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึธรุกจิอนืๆ ทใีหผ้ลตอบแทนทเีหมาะสม และมคีวามเสยีงทยีอมรบัได ้พรอ้ม

ทงัทมีโีอกาสในการเตบิโต โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาถงึโอกาสทางธุรกจิ คาํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลบรษิทัยอ่ยดว้ยการสง่กรรมการหรอืพนักงานระดบัสงูเขา้ไปเป็นตวัแทน

ของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และบรษิทัฯ ควรมสีทิธคิดัคา้น (Veto Right) ในเรอืงทสีาํคญัๆ ทจีะดาํเนินการโดย

บรษิทัยอ่ยนนัๆ การลงทุนในบรษิทัดงักล่าวจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ ก่อน และใน

กรณีทเีป็นการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนัจะตอ้งผา่นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอกีดว้ย 

 

นโยบายการระงบัรบัรู้รายได้  

บรษิทัยอ่ย มนีโยบายรบัรูร้ายไดด้อกเบยีจากลกูหนีธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้าตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่มี

ความไม่แน่นอนในการเรยีกเกบ็เงนิตน้และดอกเบยี ซงึบรษิทัยอ่ยจะหยดุรบัรูร้ายไดด้อกเบยีดงักลา่วตามเกณฑค์งคา้ง 

กรณดีงัต่อไปนี ถอืว่ามคีวามไม่แน่นอนในการเรยีกเกบ็เงนิตน้และดอกเบยี 

1. ลกูหนีทวัไปทมีหีลกัประกนัตาํกวา่มลูหนี 

2. ลกูหนีผอ่นชาํระรายทมีงีวดการชาํระเงนิไม่เกนิทุกสามเดอืน ซงึคา้งชาํระเงนิตน้และดอกเบยีตงัแต่สามเดอืนขนึไป 
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3. ลูกหนีผ่อนชําระรายทมีงีวดการชําระเงนิเกนิกว่าทุกสามเดอืน เว้นแต่มีหลกัฐานทชีดัเจน และมีความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแน่ทบีรษิทัยอ่ยจะไดร้บัชาํระหนีทงัหมด 

4. ลกูหนีสถาบนัการเงนิทมีปัีญหา 

5. ลกูหนีอนืทคีา้งชําระดอกเบยีตงัแต่สามเดอืนขนึไป 

นโยบายการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญู  

บรษิทัยอ่ยถอืปฏบิตัใินการตงัคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูโดยการประเมนิฐานะลกูหนีแต่ละรายและลกูหนโีดยรวม ประกอบกบั

การพจิารณาตามกฎเกณฑป์ระกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท ีกธ. 33/2543 

ลงวนัท ี25 สงิหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 วนัท ี15 กุมภาพนัธ ์2544 ตามลาํดบั ซงึการประเมนินีรวมถงึการพจิารณา

ความเสยีงและมูลค่าของหลกัทรพัย์ทใีช้คาํประกนั บริษัทย่อยตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสําหรบัลูกหนีเมอืหนีนันมี

หลกัประกนัไม่เพยีงพอและ/หรอืมโีอกาสทลีกูหนีจะชาํระเงนิตน้และดอกเบยีคนืไม่ครบจาํนวน  

บริษัทย่อยถือพนืฐานการจดัชนัหนีและการตังสํารองตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. มลูหนีจดัชนัสญู หมายถงึ 

1. มูลหนีของลกูหนทีไีดต้ดิตามทวงถามจนถงึทสีดุแลว้ แต่ไม่ไดร้บัการชาํระหนี และไดด้าํเนินการจาํหน่าย

หนีสญูจากบญัชลีกูหนีตามกฎหมายภาษอีากรแลว้ 

2. มูลหนีสว่นทบีรษิทัยอ่ยไดท้าํสญัญาปลดหนีให ้

2. มูลหนีจดัชนัสงสยัจะสญู หมายถงึมูลหนีเฉพาะสว่นทสีงูเกนิกว่ามลูคา่หลกัประกนัของลูกหนี ซงึเขา้ลกัษณะ

ดงันี 

1. ลกูหนีทวัไป ลกูหนีสถาบนัการเงนิทมีปัีญหา และลกูหนีอนืทมีมีลูคา่หลกัประกนัตาํกวา่มลูหนี 

2. ลกูหนีผ่อนชําระรายทมีงีวดการชําระเงนิไม่เกนิทุกสามเดอืน ซงึคา้งชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบยีตงัแต่สาม

เดอืนขนึไป 

3. ลูกหนีผ่อนชําระรายทมีีงวดการชําระเงินเกนิกว่าทุกสามเดอืน เวน้แต่มหีลกัฐานทชีดัเจนและมีความ

เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทบีรษิทัยอ่ย จะไดร้บัชาํระหนีทงัหมด 

3. มูลหนีจดัชนัตาํกว่ามาตรฐาน หมายถงึมูลหนีสว่นทไีม่สงูเกนิกว่ามูลคา่หลกัประกนัของลกูหนี ทเีขา้ลกัษณะ

ตามขอ้ 2 

ทงันีบรษิทัยอ่ยตดัจําหน่ายลกูหนีจดัชนัสญูออกจากบญัชทีนัททีพีบรายการ และตงัคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูในอตัราไม่

ตาํกว่ารอ้ยละหนึงรอ้ยของมลูหนีจดัชนัสงสยัทงัจาํนวน   

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญจํานวน 359.64 ล้านบาท และจํานวน 

375.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

นโยบายการตงัค่าเผือการปรบัมลูค่าและการด้อยค่าของเงินลงทนุ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดต้งัคา่เผอืการปรบัมลูคา่และการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

เงนิลงทุนทเีป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดซงึถอืไวเ้พอืคา้ แสดงในมูลค่ายุตธิรรมบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยบนัทกึการเปลยีนแปลงจากการวดัมูลค่าของเงนิลงทุนเป็นรายการกําไรหรอืขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 
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เงนิลงทุนในตราสารหนีทบีรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตงัใจและสามารถถอืจนกว่าครบกําหนด แสดงในราคาทุนตดั

จาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทซีอืมากบัมลูคา่ไถ่ถอนของตราสาร

หนีจะถกูตดัจ่ายโดยวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิตลอดอายขุองตราสารหนีทเีหลอื 

เงนิลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนซงึเป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทถีอืไวเ้พอืคา้

หรอืตงัใจถอืไวจ้นครบกาํหนด จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผอืขายและแสดงในมูลคา่ยตุิธรรม การเปลยีนแปลงจาก

การวดัมูลคา่เงนิลงทุนดงักล่าว แสดงเป็นองคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ในสว่นของผูถ้อืหุน้ ยกเวน้ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน และเมอืมกีารจําหน่ายเงนิ

ลงทุนจะต้องรบัรู้ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเคยบนัทึกในองค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถอืหุน้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

โดยตรงเขา้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื สําหรบักรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภททมีีดอกเบยี 

จะตอ้งบนัทกึดอกเบยีในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืโดยวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ 

เงนิลงทุนในตราสารทุนซงึไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธจิากคา่เผอืการดอ้ยคา่ 

(ถา้ม)ี 

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซอืหลงัสดุ ณ สนิวนัทาํการสุดทา้ย

ของปีของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนปิดคํานวณจากมูลค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน มูลคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีคํานวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเสนอซอืล่าสุดของ

สมาคมตราสารหนีไทย 

การคาํนวณตน้ทุนสาํหรบัเงนิลงทุนในหลกัทรพัยใ์ชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนัก และสาํหรบัเงนิลงทุนในสญัญาซอืขาย

ลว่งหน้าใชว้ธิเีขา้ก่อนออกก่อน 

การดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี ของเงนิลงทุนบนัทึกในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื เมอืราคาตาม

บญัชสีงูกว่าราคาทคีาดว่าจะไดร้บัคนื 
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 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทอีาจมผีลกระทบดา้นลบ
ต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ทมีีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายที
กระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อยา่งมนียัสาํคญั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
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ข้อมลูทวัไปของบริษทัฯ  

 ชือบริษทั : บริษทั คนัทรี กรุป๊ โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

 สถานทตีงั : 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชนั 20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  

กรงุเทพมหานคร 10330 

 ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิการถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) 

 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000187 

 โทรศพัท ์ : 0-2256-7999 

 โทรสาร : 0-2256-7888 

 Homepage : www.cgholdings.co.th 

 ทุนจดทะเบยีน : 6,143,905,902 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 4,336,906,384 บาท 

 แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั  4,336,906,384 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ข้อมลูของนิติบคุคลทีบริษทัฯ  ถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

 ชือบริษทั : บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 สถานทตีงั : 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชนั 3 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชนั 18,20  

ถนนวทิย ุแขวงแขวงลมุพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

 ประเภทธุรกจิ : ธรุกจิหลกัทรพัย ์ 

 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537000572 

 โทรศพัท ์ : 0-2205-7000 

 โทรสาร : 0-2205-7171 

 Homepage : www.cgsec.co.th 

 ทุนจดทะเบยีน : 2,589,743,484 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 2,589,743,484 บาท   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสาํคญัอืน  
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ชือบริษทั : บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

สถานทตีงั : 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร ์ชนั G และชนั 21-23 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

ประเภทธรุกจิ : เงนิทุนและหลกัทรพัย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536001371 

โทรศพัท ์ : 0-2649-2000 

โทรสาร : 0-2649-2100 

Homepage : www.mfcfund.com 

ทนุจดทะเบยีน : 180,000,000 บาท  

ทนุชาํระแลว้ : 125,615,708 บาท   

แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 125,615,708 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  

ชือบริษทั 

 

: 

 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 สถานทตีงั : 191/18-25 อาคารซทีไีอทาวเวอร ์ชนั 26-27 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ประเภทธรุกจิ : ทรพัยากร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537000467 

 โทรศพัท ์ : 0-2695-9499 

 โทรสาร : 0-2695-9495 

 Homepage : www.padaeng.com 

 ทุนจดทะเบยีน : 3,013,333,330 บาท  

 ทุนชาํระแลว้ : 2,260,001,000 บาท   

 แบ่งออกเป็น : หุน้สามญั 226,000,100 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

    

 ชือบริษทั : บริษทั เกง็กิ แคปปิตอล จาํกดั  

 สถานทตีงั : 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชนั 20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  

กรงุเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกจิ  ธรุกจิพลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั  

 เลขทะเบยีนบรษิทั   :    0105559018324  

 โทรศพัท ์   :    0-2256-7999        

 โทรสาร   :    0-2256-7888  

 Homepage   :    ไมม่ ี  

 ทุนจดทะเบยีน  :    100,000,000 บาท  

 ทุนชาํระแลว้   :    25,000,000 บาท  

 แบ่งออกเป็น   :    หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท   
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บคุคลอ้างอิงอืน ๆ  

 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

 

 

โทรศพัท ์                                 

โทรสาร                       

: 

 

 

: 

: 

บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง   

เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

0-2009-9000 

0-2009-9991 

 ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ : ไม่ม ี

 ผูส้อบบญัช ี

 

 

 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

 

 

 

 

: 

: 

นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6797 

บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 

อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชนั 23-27 

11/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร 10120  

0-2676-5700  

0-2676-5757 

 ทปีรกึษาหรอืผูจ้ดัการ 

ภายใตส้ญัญาการจดัการ 

: ไม่ม ี
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การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ทุนจดทะเบยีน :      6,143,905,902 บาท 

ทุนชาํระแลว้ :      4,336,906,384 บาท 

หุน้ประเภทอนื :      ไม่ม ี

ชอืตลาดหลกัทรพัยท์จีดทะเบยีน :    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ชอืทใีชใ้นการซอืขาย :     CGH 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มผีูถ้อืหุน้ผ่านบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั (Thai NVDR) จํานวนร้อยละ 1.59 

และเป็นการถอืครองหุน้โดยผูถ้อืหุน้สญัชาตติ่างดา้ว จาํนวนรอ้ยละ 15.25 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด  
 

7.2 ผู้ถือหุ้นบริษทัฯ  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทัฯ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี 

ลาํดบั ชือ-นามสกลุ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

  1. นายสดาวธุ เตชะอุบล 604,490,326 13.94 

  2. นายพจิติต ์วริยิะเมตตากุล 451,400,000 10.41 

  3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 284,862,100 6.57 

  4. นายสาํเรงิ มนูญผล 241,907,822 5.58 

  5. นายทอมม ีเตชะอุบล 215,617,414 4.97 

  6. นายเบน เตชะอบุล 209,449,954 4.83 

  7. บรษิทั คนัทร ีกรุป๊ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 153,061,800 3.53 

  8. น.ส.อจัจมิา ภาคานาม 125,000,000 2.88 

  9. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 120,978,100 2.79 

  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06 

11. อนืๆ 1,840,873,668 42.44 
          หมายเหต ุณ วนัท ี  มนีาคม  บรษิทัมสีดัส่วนจํานวนผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) อยูท่ปีระมาณรอ้ยละ 48.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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บริษทัหลกัทรพัยฯ์  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี  
 

ลาํดบั ชือ-นามสกลุ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิทั คนัทร ีกรุป๊ โฮลดงิส ์จาํกดั )มหาชน(  2,571,992,475 99.32 

2. บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ไทยฟูจ ิจาํกดั 3,983,408 0.15 

3. นายสมชยั มงิมนัคง 1,580,087 0.06 

4. นส.เพญ็ประภา จนัทรเ์ทพ 1,015,178 0.04 

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

6. นายวรพงษ์ ใจมงคลประเสรฐิ 642,553 0.02 

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

8. บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนไทย จาํกดั )มหาชน(  437,171 0.02 

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

LIMITED 

308,918 0.01 

10. นายสมุติร เพชราภริชัต ์ 250,224 0.01 

    11. อนืๆ 8,201,409 0.32 

 

7.3    การออกหลกัทรพัยอื์น 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารอนุมตัอิอกและเสนอขายหุน้เพมิทุนดงันี 

. ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครงัที  (CGH-W3)  

ตามมตทิปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี  เมอืวนัท ี  เมษายน 2561 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้นสามญัของบรษิทั ครงัท ี  (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี  หรอื ”CGH-W3”) จํานวนไม่เกนิ 

1,445,634,658 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้โดยไม่คดิมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยสรปุสาระสาํคญัไดด้งันี   

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั 

ชนิดระบชืุอผู้ถือ และโอนเปลียนมอืได้ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิเีสนอขาย ไม่เกนิ 1,445,634,658 หน่วย  

จาํนวนหุน้ทอีอกเพอืรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1,445,634,658 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท )ศนูยบ์าท (  

อายใุบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัจากวนัทอีอกและเสนอขาย 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ วนัท ี  พฤษภาคม  

อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิอืหุน้สามญั 1 หุน้ (โดย

อตัราการใช้สทิธอิาจเปลยีนแปลงในภายหลงัตามเงอืนไขการ

ปรบัสทิธ)ิ 

ราคาใชส้ทิธ ิ 2.00 บาท ยกเวน้กรณกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิ

วนักาํหนดใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี  สามารถใช้สทิธติามใบสําคญั

แสดงสทิธไิดใ้นวนัทําการสุดทา้ยของทุก 6 เดอืน หลกัจากวนัที
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ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยกาํหนดวนัทสีามารถใชส้ทิธคิรงัแรก 

(“วนักาํหนดการใชส้ทิธคิรงัแรก”) คอืวนัท ี30 พฤศจกิายน 2561 

และวนัสุดท้ายของการใชส้ทิธ ิ (“วนักําหนดใช้สทิธวินัสุดท้าย”) 

คอืวนัท ี28 พฤษภาคม 2564 

ขอ้จาํกดัการโอน ไม่ม ี

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นายทะเบยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ )ประเทศไทย(  จาํกดั 

 

 

2. นโยบายการจ่ายปันผล 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น ในอตัราทไีม่ตํากว่ารอ้ยละ 60 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในแต่ละปี ทงันี การพจิารณาจ่ายปันผลจะมกีารนําปัจจยัต่างๆ มาพจิารณาประกอบดว้ย 

เช่น ผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิการลงทุน และปัจจยัอนืๆ ทเีกยีวขอ้งใน

การบรหิารงานของบรษิทัฯ โดยในการจ่ายปันผลตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และอนุมตัโิดยทปีระชุม

ผูถ้อืหุน้ทุกครงั 
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บริษทั คนัทรี กรุป๊ โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน)    

โครงสรา้งองค์กร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: “สายกํากบัดแูลและสายตรวจสอบกจิการภายใน” ทําหน้าทกีาํกบัดแูลและรายงานผลการตรวจสอบใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบ /ฝ่ายจดัการ 

เพอืทราบเท่านัน โดยมไิดอ้ยู่ภายใต้สายบงัคบับญัชาทขีนึตรงต่อประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

 

 

 

 

 

8. โครงสร้างการจดัการ   
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บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)    
แผนภมิูการแบง่ส่วนงาน ณ วนัที 8 ตุลาคม 2561   
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6.1 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบริษทั  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัมจีํานวนทงัสนิ 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร    

2 ท่าน และกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 7 ท่าน ซงึเป็นกรรมการอสิระ จํานวน 4 ท่าน โดยมีรายชอืกรรมการดงัต่อไปนี
   

 

ชือ-  นามสกลุ  ตาํแหน่ง 

1. นาย สดาวุธ  เตชะอุบล ประธานกรรมการ 

2. นายสรุพล  ขวญัใจธญัญา รองประธานกรรมการ 

3. นายทอมม ี เตชะอบุล กรรมการและประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

4. นายเดช  นําศริกิลุ กรรมการอสิระ 

5. นายนิพนธ ์ วสิษิฐยทุธศาสตร ์ กรรมการอสิระ 

6. พล .ต. อ.วรีพงษ์  ชนืภกัด ี กรรมการอสิระ 

7. นางจติรมณ ีสวุรรณพลู กรรมการอสิระ 

8. นายพสิทุธ ิวริยิะเมตตากุล กรรมการ 

9. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต ์ กรรมการ 
  

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

 นายสดาวุธ เตชะอุบล ลงลายมือชอืและประทับตราสําคญัของบริษัทฯ หรอืนายทอมมี เตชะอุบล และ                     

ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์ ลงลายมอืชอืรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

ชือ-  นามสกลุ  ตาํแหน่ง 

1. นายนิพนธ ์วสิษิฐยทุธศาสตร ์ ประธานกรรมการ 

2. พล .ต. อ.วรีพงษ์ ชนืภกัด ี กรรมการ 

3. นางจติรมณ ีสวุรรณพลู กรรมการ 
 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น โดยมี

กรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

ชือ-  นามสกลุ  ตาํแหน่ง 

1. นายเดช นําศริกุิล ประธานกรรมการ 

2. นายนิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศาสตร ์ กรรมการ 

3. พล .ต. อ.วรีพงษ์ ชนืภกัด ี กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารความเสียง 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสยีง ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่นดงัน ี

ชือ-  นามสกลุ  ตาํแหน่ง 

1. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ 

2. นายกววีฒัน์ โพธานนัท์ กรรมการ 

3. นายอศัวนิ  วงศ์วรีะวทิย ์ กรรมการ 
 

คณะกรรมการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น โดยมี

กรรมการอสิระจาํนวน 2 ท่าน ดงันี 

ชือ-  นามสกลุ  ตาํแหน่ง 

1. พล .ต. อ.วรีพงษ์ ชนืภกัด ี ประธานกรรมการ 

2. นายเดช  นําศริกิลุ กรรมการ 

3. นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สวุรรณ กรรมการ 
 

คณะกรรมการการลงทนุ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการการลงทนุ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี 

ชือ-  นามสกลุ  ตาํแหน่ง 

1. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ 

2. นายทอมม ีเตชะอุบล กรรมการ 

3. นายกววีฒัน์  โพธานันท์ กรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทั มีการประชุมเป็นประจําทุก 3 เดอืน และอาจมกีารจดัการประชุมพเิศษเพมิเตมิตามความ

จําเป็น โดยการประชุมและการลงมตใินทปีระชุมแต่ละครงั บรษิทัฯ ไดก้ําหนดจํานวนองคป์ระชุมขนัตําไว ้โดยจะต้องมี

คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จงึจะครบองค์ประชุม สําหรบัตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิทั       

มกีารกาํหนดไวล้่วงหน้าตลอดทงัปี และจะมกีารจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 

วนัทาํการ เพอืใหก้รรมการไดม้เีวลาการศกึษามาก่อนล่วงหน้า 

 นอกจากนีคณะกรรมการบรษิทัทไีม่เป็นผู้บรหิาร ได้แก่ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุม

ระหว่างกนัเองตามความเหมาะสม เพอือภปิรายปัญหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการทอียู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้

รว่มประชุมดว้ย 

 ในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัทงัสนิ 9 ครงั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครงั การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครงั และการประชุม

คณะกรรมการลงทุน 7 ครงั การประชุมคณะกรรมการดา้นการกํากบัดูแลกจิการทดี ี1 ครงั และการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารความเสยีง 4 ครงั โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดงันี 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 42 

 

   
บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 
คณะกรรมการบริษทั    

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ทา่นดงัน ี

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ 

2. พล.อ.อ.เพมิเกยีรต ิลวณะมาลย ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายภทัร จงึกานต์กลุ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวส ุชวิปรชีา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.พอจาํ อรณัยกานนท ์ กรรมการอสิระ 

6. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

7. นายธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ กรรมการ 

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

 นายสุรพล ขวญัใจธญัญา ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ และนายธนโชติ รุ่งสทิธวิฒัน์ กรรมการสองในสามคนนี         

ลงลายมอืชอืรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัหลกัทรพัย ์

ในปี 2561 จํานวนครงัของการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ และจํานวนครงัทกีรรมการ 

แต่ละท่านเขา้รว่มประชมุเป็นดงัต่อไปนี 

 

 

 

ชือ – นามสกลุ 

จาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ / จาํนวนครงัทีจดัประชมุ 

การประชมุ

คณะกรรม

การบริษทั 

การประชมุ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชมุ

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชมุ

คณะกรรมการ

การลงทนุ 

การประชมุ

คณะกรรมการ

ด้านการกาํกบั

ดแูลกิจการทีดี 

การประชุม

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เสียง 

1.  นายสดาวุธ   เตชะอุบล   9/9      

2.  นายสุรพล   ขวญัใจธญัญา   9/9   7/7   4/4  

3.  นายทอมม ี  เตชะอุบล 9/9   7/7    

4.  นายเดช   นําศริกิุล 7/9  2/2  1/1  

5.  พล .ต. อ.วรีพงษ ์  ชนืภกัด ี 9/9 4/4 2/2  1/1   

6.  นายนพินธ ์  วสิษิฐยทุธศาสตร ์  9/9 4/4 2/2    

7.  นายพสิุทธ ิ วริยิะเมตตากลุ 9/9      

8.  ดร.วรีพฒัน์  เพชรคุปต์ 9/9      

9. นางจติรมณี สวุรรณพูล 8/9 4/4     
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ชือ-นามสกลุ 
จาํนวนครงัทีเข้าประชมุ 

ปี 2561 

1. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 8/8 

2. พล.อ.อ.เพมิเกยีรต ิลวณะมาลย*์ 5/6 

3. นายภทัร จงึกานต์กลุ** 8/8 

4. นายวส ุชวิปรชีา 6/7 

5. ดร.พอจาํ อรณัยกานนท*์** 6/6 

6. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์  8/8 

7. นายธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ 8/8 

                  หมายเหต:ุ        * แต่งตงั มผีลเมอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2561 

    ** แต่งตงั มผีลเมอืวนัท ี23 มกราคม 2561 

   *** แต่งตงั มผีลเมอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2561 
     

6.2 ผู้บริหารบริษทัฯ  

  ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจาํนวน 6 ท่าน ดงันี 

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายทอมม ีเตชะอุบล ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2. นายอรรณพ เกษตระทตั ผูอ้าํนวยการ สายกลยทุธอ์งคก์ร 

3. นายกววีฒัน์ โพธานนัท์ ผูอ้าํนวยการ สายการลงทุน 

4.  นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สวุรรณ ผูอ้าํนวยการ สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

5. นางสาวณฐพร รตันชาํนอง* ผูอ้าํนวยการ สายทรพัยากรบุคคล 

6. นายวรเดช สฤุชุกุล** ผูอ้าํนวยการ สายบญัชแีละการเงนิ 
    

                  หมายเหต:ุ        * แต่งตงั มผีลเมอืวนัท ี1 สงิหาคม 2561 

                      *        * แต่งตงั มผีลเมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2561 
 

บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจาํนวน  ท่าน ดงัน ี

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2. นายจาํรสั ควรหา กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารหนี 

3. นายสมัฤทธชิยั ตงัหะรฐั กรรมการผูจ้ดัการ สายวาณชิธนกจิ  

4. นายปรชีาวุฒ ิขมุทรพัย ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารทนุ 2 

5. นายธนภทัร บุญทราพงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารทนุ 12 

6. นางสาวณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการผูจ้ดัการ สายบรหิารการลงทนุ 

7. นายเอกพล ศริพินัธ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายธรุกจิตราสารอนุพนัธ ์

8. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชแีละการเงนิ 

 

6.3 เลขานุการบริษทั 

เมอืวนัท ี13 พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตงั นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ เป็นเลขานุการ

บรษิทั เพอืใหเ้ป็นไปตาม “พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี4) พ.ศ. 2551” 
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รายละเอียดของเลขานุการบริษทั 

ชือ: นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สวุรรณ (27 ปี) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ :        ไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่ม ี

   วฒิุทางการศึกษา: นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน :  

ปี 2560 - ปัจจบุนั  ผูอ้าํนวยการ สายเลขานุการบรษิทัและกฏหมาย 

ปี 2558 -  2560   ผูจ้ดัการ สาํนักกฎหมาย     

 บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป 

ปี 2557 - 2558 ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 

   บมจ.นําตาลบุรรีมัย ์

ปี 2556 - 2557 นิตกิร 

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
 

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัฯ   

บรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทําหน้าทใีนการเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิทัในการกําหนดหลกัเกณฑ์ทใีชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

ดงันี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัท ี27 เมษายน 2561 ไดม้ีมติยงัคงค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอตัราเท่ากบัทเีคยไดร้บัในปี 2560 โดยใหม้ผีลตงัแต่เดอืนพฤษภาคม 2561 

เป็นต้นไป โดยใหป้ระธานและกรรมการของแต่ละคณะ ไดร้บัคา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้

จา่ยในลกัษณะเหมาจา่ยเป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทมีกีารประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการทเีขา้ประชุม โดยรายละเอยีดของ

การจา่ยคา่ตอบแทนในปี 2561 มดีงันี 

 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน) 

ปี 2560 

ประธานกรรมการ 100,000 

รองประธานกรรมการ 55,000 

กรรมการ 45,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอนื ๆ  

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

30,000 

20,000 
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โดยมเีงอืนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี  

 การจ่ายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอนื ให้

เหมาจา่ยเป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทมีกีารประชุม  

 ใหพ้นกังานทดีาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัคา่ตอบแทนในอตัราเดยีวกนักบักรรมการบรษิทัฯ 

ท่านอนื ส่วนพนักงานทดีํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

ดงักลา่ว 

 ใหม้ผีลตงัแต่เดอืนพฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าบาํเหน็จกรรมการ ดงันี 

 ให้จ่ายเง ินบําเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธาน

คณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสยีง และคณะกรรมการดา้นการกํากบัดแูลกจิการ

ทดี ีไดร้บัเงนิบาํเหน็จเพมิอกี 1 เท่าของอตัราคา่ตอบแทน 

- ใหค้าํนวณคา่บาํเหน็จกรรมการททีุกท่านจะไดร้บัตามสดัสว่นการเขา้ประชมุในปี 2561 ดงันี 

- เขา้ประชุม มากกวา่ รอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัราเงนิบาํเหน็จทคีาํนวณได ้

- เขา้ประชุม น้อยกวา่หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัราเงนิบาํเหน็จทคีาํนวณได ้

- กรรมการทมีสีทิธไิดร้บัเงนิบาํเหน็จจะต้องปฏบิตัหิน้าทใีนตําแหน่งกรรมการตลอดทงัปี 2561 (วนัท ี   

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561) 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทีเป็นตวัเงินในปี 2561 มดีงันี                                                           

 

 
 

 

 

 

 

กรรมการบริษัท
กรรมการการ

ตรวจสอบ

กรรมการการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการการ

ลงทุน

กรรมการ

การกํากับดูแล

กรรมการการ

บริหารความ

เสียง

ค่าบําเหน็จ

กรรมการ

1 นายสดาวุธ เตชะอุบล 700,000.00          400,000.00          1,100,000.00        

2 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 385,000.00          180,000.00       120,000.00        275,000.00          960,000.00          

3 นายทอมมี เตชะอุบล 315,000.00          180,000.00          495,000.00          

4 นายเดช นําศิริกุล 315,000.00          60,000.00         20,000.00      225,000.00          620,000.00          

5 พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชืนภักดี 315,000.00          80,000.00         40,000.00         30,000.00      225,000.00          690,000.00          

6 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 315,000.00          120,000.00       40,000.00         225,000.00          700,000.00          

7 นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล 315,000.00          180,000.00          495,000.00          

8 ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 315,000.00          180,000.00          495,000.00          

9 นางจิตรมณี สุวรรณพูล 315,000.00          80,000.00         180,000.00          575,000.00          

รวม 3,290,000.00       280,000.00       140,000.00       180,000.00       50,000.00      120,000.00        2,070,000.00       6,130,000.00        

ค่าเบียประชุม

รวมกรรมการลําดับที
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6.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน  

บรษิทัฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิาร โดยพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ผลงานทผี่านมา รวมถงึไดพ้จิารณาเทียบเคยีงกบับรษิทัอนืในธุรกจิประเภทเดยีวกนัดว้ย สาํหรบัค่าตอบแทนของคณะ

ผูบ้รหิาร รวม 6 คน ประจาํปี 2561 ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนสั และคา่ตอบแทนอนืๆ คดิเป็นจาํนวนรวมทงัสนิ .  ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนอืน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนสาํรองเลยีงชพี โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลยีงชพีสาํหรบั

ผูบ้รหิาร 6 ราย รวมทงัสนิ .  ลา้นบาท โดยไดส้มทบในอตัราสว่นของเงนิเดอืนตามระยะเวลาการทาํงาน ตามอตัราดงันี 

ระยะเวลาการทาํงาน อตัราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ) 

ไม่เกนิ 3 ปี 4 

มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 6 

มากกวา่ 6 ปี ขนึไป 8 

 

บริษทัหลกัทรพัยฯ์ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ชือ-นามสกลุ 
ค่าเบยีประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

(ล้านบาท) 

1. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 1.40 

2.  พล.อ.อ.เพมิเกยีรต ิลวณะมาลย ์ 0.61 

3.  นายวส ุชวิปรชีา 0.52 

4. นายภทัร จงึกานต์กลุ 0.48 

5. ดร.พอจาํ อรณัยกานนท ์ 0.36 

6. ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต ์ 0.40 

7. นายธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ 0.40 

8. นายฮองไซ ซมิ* 0.24 

9. พล.ต.อ.สมชาย วาณชิเสนี** 0.10 
 

* พน้จากตําแหน่ง เนืองจากถงึแก่กรรม เมอืวนัท ี  ธนัวาคม  

** ลาออกจากตําแหน่ง มผีลเมอืวนัท ี  กมุภาพนัธ ์  

  

6.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  1. ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2561 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ มกีรรมการบรหิาร 3 ท่าน และผูบ้รหิาร จาํนวน 8 ท่าน ไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูของ

เงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนอนื (โดยไม่รวมคา่เบยีประชุมของกรรมการทไีดก้ล่าวไวข้า้งตน้) รวมเท่ากบั 37.78 ลา้น

บาท 
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2. ค่าตอบแทนอืน 

บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนสาํรองเลยีงชพี โดยไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 3-5 ของเงนิเดอืน โดยในปี 

2561 บรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลยีงชพีสาํหรบัผูบ้รหิาร จาํนวน .  ลา้นบาท  

 
 

ทงันี ทปีระชุมคณะกรรมการครงัท ี18/2545 เมอืวนัท ี22 ตุลาคม 2545 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัหลกัทรพัยฯ์ ดาํเนินการ

จดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชพีโดยจดทะเบยีนเป็นกองทุนสาํรองเลยีงชพีตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลยีงชพี พ.ศ. 

2530 และฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2542 ซงึบรษิทัฯ ไดท้ําการจดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชพีเมอืวนัท ี25 ธนัวาคม 2545 และ

เมอืวนัท ี1 กรกฎาคม 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตงัใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการ ซงึเป็น

กองทุนในนาม “กองทุนสาํรองเลยีงชพีเอม็เอฟซมีาสเตอร์ฟันด์ซงึจดทะเบยีนแลว้ ”อนัเป็นกองทุนสาํรองเลยีงชพีประเภท 

Master Pooled Fund เพอืบรหิารกองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัดิงักลา่ว ตามระเบยีบของกองทนุฯซงึ

ไดร้บัอนุมตัิจากทปีระชุมคณะกรรมการครงัท ี18/2545 นนั กําหนดใหบ้รษิทัฯจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนฯ เท่ากบัส่วนที

พนักงานซึงเป็นสมาชิกกองทุนจ่าย โดยพนักงานดงักล่าวต้องจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละของค่าจ้างหรือ

เงนิเดอืนทุกๆ เดอืนตามอตัราดงันี 

 

ระยะเวลาการทาํงาน อตัราจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน (ร้อยละ) 

ไม่เกนิ 3 ปี 3 

มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4 

มากกวา่ 5 ปี ขนึไป 5 
 

 

6.7 บคุลากร     

1. จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดจํานวนพนักงานและค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน

ประจําระหวา่งปี 2560 - 2561 ดงัน ี

สายงาน 
จาํนวนพนักงาน 

ปี 2560 ปี 2561 

1. สายบรหิาร 4 4 

2. สายกลยทุธ์องคก์ร 4 4 

3. สายการลงทนุ 12 15 

4. สายเลขานุการบรษิทั และกฎหมาย 2 2 

5. สายกาํกบัดแูล และสายตรวจสอบกจิการภายใน - - 

6. สายบญัชแีละการเงนิ  2 2 

7. พนกังานของบรษิทัยอ่ย 259 267 

รวม 832  277 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 303 524 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 48 

 

2. การเปลียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญัในช่วง 3 ปีทีผ่านมา 

 จํานวนพนักงานของบรษิทัฯ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ สนิปี 2560 เป็นจํานวน 5 คน โดยเป็น

พนกังานสายการลงทุน และสายบญัชแีละการเงนิ ซงึเป็นการเปลยีนแปลงอยา่งไม่มนียัสาํคญั  

 จาํนวนพนกังานของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เพมิขนึจาก ณ สนิปี 2560 จาํนวน 8  คน   
 

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสาํคญัในช่วง 3 ปี  

-ไม่ม-ี 

4. นโยบายการพฒันาพนักงาน  

 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล จดัใหม้กีารฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบรษิทัฯ ไปอบรมภายนอก เพอืพฒันา

ความสามารถในการทํางาน รวมทงัสง่เสรมิใหพ้นักงานมคีุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏบิตังิานอยา่งซอืสตัยส์ุจรติ และ

จะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นความลบั 
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9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกจิการ และเชอืมนัวา่ระบบการกํากบัดแูลกจิการทดีจีะ

เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิ ในการนําบรษิทัฯ ไปสูค่วามมนัคงและเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนือง รวมถงึเสรมิสรา้งให้

บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารจดัการธุรกจิทมีปีระสทิธภิาพเป็นพนืฐานของการเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพและยงัยนื และจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จากเหตุผลดงักลา่ว คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบายทจีะสง่เสรมิและผลกัดนัให้

เกดิระบบการกาํกบัดแูลกจิการทดีกีบัหน่วยงานและบุคลากรของบรษิทัฯ อยา่งต่อเนืองภายใตห้ลกัของการบรหิารจดัการที

ซอืสตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้หลกีเลยีงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมกีารเปิดเผยขอ้มูลทถีูกตอ้งครบถว้นและ

ทนักาล ระมดัระวงัและรกัษาผลประโยชน์ของลูกคา้บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั รวมถงึ

คาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยในช่องทางต่าง ๆ เชน่ รายงาน

ประจําปี แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต้น เพอือํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย ปัจจุบนันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิทัฯ ประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงัน ี

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลและคุม้ครองใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธขินัพนืฐานดงัน ี

- ไม่มขีอ้จํากดัในการไดร้บัหรอืโอนหุน้เวน้แต่การโอนหุน้นันเป็นเหตุทําใหบ้รษิทัฯ มจีํานวนผูถ้อื

หุน้เป็นบุคคลทไีม่ใชส่ญัชาตไิทยถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทอีอกจาํหน่ายทงัหมด 

- สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทถีกูต้อง ครบถว้น และทนัเวลา 

- สทิธใินการเสนอชอืแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ และการใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตงัผูส้อบ

บญัชอีสิระ 

- สทิธใินการร่วมตดัสนิใจเปลยีนแปลงนโยบายทสีาํคญัของบรษิทัฯ  

- สทิธใินสว่นแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงาน 

- สทิธใินการเขา้รว่มประชุมและการออกเสยีงลงมตใินการประชมุผูถ้อืหุน้ดงัน ี

 เสนอชอืแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ 

 แต่งตงัผูส้อบบญัช ี

 การจดัสรรเงนิปันผล 

 การกาํหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

 การลดทุนหรอืเพมิทุน 

 การอนุมตัริายการพเิศษ 

 เรอืงอนืๆ ทมีผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ตามทกีฎหมายกาํหนด 

 ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะไดร้บัหนังสอืเชญิประชุมและขอ้มูลเกยีวกบัวนั เวลา สถานท ีและวาระการประชมุ หนังสอื

มอบฉันทะและรายละเอยีดวธิกีารมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คนเป็นผูร้บัมอบอํานาจ 

ตลอดจนขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัเรอืงทตีอ้งตดัสนิใจในทปีระชมุเป็นการล่วงหน้าอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา 

 บรษิทัฯ จะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชมุ โดยบรษิทัฯ จะจดัสถานทแีละเวลา

ทเีหมาะสม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุไดม้ากทสีดุ และจะอาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีนการ 

9. การกาํกบัดแูลกิจการ  
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เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์่วยในการลงทะเบยีน เพอืใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ผู้

ถอืหุน้มากทสีดุ 

 คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระทสีาํคญั เช่น การทาํ

รายการเกยีวโยง การทาํรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์และการเลอืกตงักรรมการ เป็นตน้  

 กาํหนดใหก้รรมการทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยงิประธานกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพอืชแีจง

หรอืตอบคาํถามต่อผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้สามารถขอใหค้ณะกรรมการบรษิทั เพมิเรอืงในวาระการประชุม และผู้ถอืหุน้สามารถตงัคําถามขอ

คาํอธบิายและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทงันี คณะกรรมการบรษิทั จะไมเ่พมิวาระการประชุมโดย

ไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

 ผู้ถอืหุ้นจะไดร้บัทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม ขนัตอนการออกเสยีงลงมติ รวมถงึบรษิัทฯ จะ

เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนทบีรษิทัฯ จะจดัส่ง

เอกสารใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เพอืเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหน้า

อยา่งเพยีงพอ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุมได ้

 กาํหนดใหม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบในแต่ละวาระ และมกีารบนัทกึการประชุมตลอดจน

บนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทสีาํคญัไวอ้ย่างถูกต้องและครบถว้น เพอืใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีเกยีวขอ้ง

สามารถตรวจสอบได ้โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามญัประจาํปีไดท้เีวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 กาํหนดใหม้กีารลงมตแิต่ละรายการในกรณทีวีาระนนัมหีลายรายการ และใหบ้นัทกึคาํถามคาํตอบและผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมถงึใหบ้นัทกึรายชอื

กรรมการและผูเ้ขา้รว่มประชุมและกรรมการทลีาประชุมดว้ย 

 กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงทุกคนของบรษิทัฯ เปิดเผยข้อมูลความสมัพนัธ์ทงัทางตรงและ

ทางออ้มกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทสีามทมีธุีรกรรมเกยีวโยงกบับรษิทัฯ  

 กาํหนดใหม้บีคุคลทเีป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยให้

ทปีระชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

 ประธานในทปีระชุมจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตงั

คาํถามต่อทปีระชุมในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้
 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครงั คอื 

การประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี ครงัท ี  จดัขนึเมอืในวนัท ี27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 

ชนั 4 โรงแรมบลสิตนั สุวรรณ พาร์ค ววิ เลขท ี 9 ซอยต้นสน ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

โดยมกีรรมการของบรษิทัเขา้รว่มประชุมครบทงั 9 ทา่น ซงึรวมถงึ ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการการบริหารความเสียง ประธาน

คณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด ีประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และฝ่ายจดัการของ

บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั รวมทงั จดัใหผู้ต้รวจการ ซงึประกอบดว้ยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ 

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั เขา้ร่วมประชมุเพอืตอบขอ้ซกัถาม โดยมผีูส้อบบญัชภีายนอก นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์และ 

นางสาวจรญัญา อนันตชยั จากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั และทปีรกึษากฎหมายอสิระภายนอก 

นางสาวชฎามาน รตันจรุงพร จากบรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จาํกดั เขา้รว่มประชุม ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 

และเป็นสกัขพียานการนับคะแนนในทีประชุม นอกจากนีเพอืให้เป็นไปตามการกํากบัดูแลกจิการทีด ีบรษิัทฯ จึงไดข้อ

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพอืเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง โดยมี
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อาสาสมคัรจากตวัแทนผูถ้อืหุน้รายย่อยนางสาวมลธดิา ชวนะวานิชวุฒ ิเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจสอบการนับคะแนน

เสยีงในครงันีดว้ย 

ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ก่อนเรมิการประชมุเลขานุการบรษิทัไดช้แีจงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึวธิลีงคะแนนเสยีง

และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชดัเจน โดยการประชุมดาํเนินการไปตามลําดบัระเบยีบวาระการประชุมทกีําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิ

ประชุม ระหว่างการประชุมประธานในทปีระชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเท่าเทยีมกนัในการสอบถามและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งชดัเจน แสดงความคดิเหน็ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสยีงเพอืลงมตใินแต่ละระเบยีบ

วาระการประชมุ 

ภายหลงัจากเสร็จสนิการประชุม สายเลขานุการบรษิัทและกฎหมายได้จดัทํารายงานการประชุม โดยบนัทึก

สาระสาํคญัอยา่งชดัเจนเกยีวกบัรายชอืกรรมการทเีขา้รว่มประชมุ รวมถงึประเดน็ซกัถามต่างๆ และขอ้คดิเหน็โดยสรุป ทงัน ี

มตทิปีระชุมไดบ้นัทกึคะแนนแยกเป็นคะแนนทเีหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง หรอืบตัรเสยี และจดัเก็บรายงานการ

ประชุม พรอ้มทงั ไดนํ้ารายงานการประชุมดงักล่าวเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.cgholdings.co.th เพอืใหทุ้กฝ่าย

สามารถตรวจสอบได ้
 
2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

 การจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ทสีนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีมกนั ดงันี 

- บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น และ

บรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบัวนั เวลา สถานท ีและวาระการประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ก่อนที

บรษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอและเปิดโอกาสให้               

ผูถ้อืหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมได ้ทงันีหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้นจะถูกจัดทําทงัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

- คณะกรรมการบรษิทั เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้า 7 วนัขนึไปก่อนวนัประชมุผูถ้อื

หุน้ 

- บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประกาศลงหนังสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนัไม่น้อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัฯ จะจดัประชุมผูถ้อืหุน้ตาม วนั เวลา และสถานท ีทผีูถ้อืหุน้สามารถจะเขา้ร่วมประชุมไดส้ะดวก ตามที

ไดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้ไว ้โดยไม่มกีารเปลยีนแปลงสถานทปีระชุมอยา่งกะทนัหนัจนทําใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้

รว่มประชุมได ้

- คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบทผีูถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการ

ลงคะแนนเสยีงได ้และไดเ้สนอชอืกรรมการอสิระ 3 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

- ประธานในทปีระชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ใีชใ้นการประชุม ขนัตอนการออกเสยีงลงมตแิละจํานวนการถอืหุน้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

- ผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มกีารเพมิวาระการประชุมทไีม่ไดแ้จง้เป็นการลว่งหน้า 

- หุน้แต่ละหุน้มสีทิธิและเสยีงเท่ากนั ทงันี ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจํานวนหุน้ทตีนมแีละมคีวาม

เท่าเทยีมกนัในขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯ  

- ประธานในทปีระชุมจะเรมิการประชุมตามลาํดบัวาระทกีาํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

- ประธานในทปีระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูไดอ้ยา่งเตม็ท ี

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นทีไม่เป็นผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้น

ต่างชาต ิจะไดร้บัการปฏบิตัทิเีท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 52 

- ผูถ้อืหุน้ทุกรายทเีข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิธใินการลงคะแนนเสยีงไดทุ้กกรณี ไดแ้ก่ สทิธเิหน็ดว้ย สทิธ ิ    

ไม่เหน็ดว้ย และสทิธงิดออกเสยีง 

นโยบายการป้องกนัไมใ่ห้กรรมการและผู้บริหารใช้ตาํแหน่งหน้าทีเพอืประโยชน์แก่ตนในทางทีมิชอบ 

 กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ  รายงานการเปลยีนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ .ศ.  2535  

 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ทีเกยีวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่

บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทไีม่มหีน้าทเีกยีวขอ้ง 

 หา้มคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทงัคูส่มรส และบุตรทยีงั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ทําการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ภายใน  วนั ก่อนมีการเปิดเผย                 

งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 

 บรษิทัฯ ไดอ้อกประกาศเกยีวกบัจรรยาบรรณของผู้บรหิารและพนักงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงักําหนด

บทลงโทษ หากมกีารฝ่าฝืนไวด้ว้ย 

 ทงันี คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ําหนดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกํากบัดูแลการใช้ข้อมูล

ภายใน เพอืกํากบัดแูลการใชข้อ้มูลภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มูลภายในแสวงหาผลประโยชน์

เพอืตนเองหรอืเออืประโยชน์แก่บุคคลอนืในทางมชิอบ 

นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายสาํคญัทจีะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตน จงึหา้มไม่ใหก้รรมการประกอบธุรกจิทแีขง่ขนักบับรษิทัฯ หลกีเลยีงการทํารายการทเีกยีวโยงกบัตนเองทอีาจก่อใหเ้กดิ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในกรณีทจีาํเป็นตอ้งทํารายการเช่นนัน คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารทํารายการ

นนัมคีวามโปร่งใส เทยีงธรรม เสมอืนกบัการทํารายการกบับุคคลภายนอก ทงันี กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานทมีสีว่น

ไดเ้สยีในรายการนัน จะต้องรายงานการมีส่วนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน และบนัทกึไว้ในรายงานการ

ประชุม รวมทงัจะตอ้งไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว ทงันี เป็นไปตามคูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิตามมตทิี

ประชุมคณะกรรมการครงัท ี1/2557  

 ในกรณีทเีขา้ขา่ยรายการทเีกยีวโยงกนั ภายใตป้ระกาศของสาํนักงาน  ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูลรายการเกียวโยงกนัของ

บรษิทัฯ จดทะเบยีนอยา่งเครง่ครดั 
 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

มาตรการควบคมุการทาํรายการระหว่างกนั 
 บรษิทัฯ  ตระหนกัถงึความโปรง่ใสในการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จงึไดก้าํหนดมาตรการ

ควบคมุการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยกบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี

หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกยีวกบัความจําเป็นในการเขา้ทํารายการ และความเหมาะสมทางดา้นราคา

ของรายการ และพจิารณาจากเงอืนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกตใินตลาดและมีการเปรยีบเทียบ

ราคาทเีกดิขนึกบับคุคลภายนอก 
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 ในกรณีทีมีการทํารายการทีเกียวโยงกันทีเข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาด      

หลกัทรพัยฯ์ ก่อนการทํารายการ บรษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการทาํรายการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน   

ทจีะทาํรายการ 
 ในกรณีทคีณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทเีกดิขนึ บรษิทัฯ จะจดัให้

มีผู้เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพือนําไป

ประกอบการใหค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผู้

ถอืหุน้ตามแต่กรณ ีซงึผูท้อีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการทาํรายกายระหว่างกนัจะไมม่สีทิธอิอก

เสยีงในการอนุมตักิารทํารายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
 นอกจากนนั ในการทาํรายการทเีกยีวโยงกนัและรายการอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง บรษิทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลและ

ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนรวมถงึมาตรฐานบญัชทีกีาํหนดโดยสมาคม

นกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนัอาจมีการเขา้ทํารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิงึมเีงอืนไขทางการคา้ โดยทวัไป

กบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการทํารายการระหวา่งกนัใหม้เีงอืนไขต่างๆ 

เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด  ซงึสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทเีกดิขนึกบับุคคลภายนอกซงึ

เป็นไปตามหลกัการทคีณะกรรมการบรษิทั อนุมตัไิวต้ามมตทิปีระชุมคณะกรรมการครงัท ี1/2557 แลว้ และตามทกีาํหนดไว้

ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละใหป้ฏบิตัติามสญัญาทตีกลงรว่มกนัอยา่งเคร่งครดั พรอ้มทงักาํหนด

ราคาและเงอืนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจนเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ 
 ทงันี เนืองจากมีบุคคลทเีขา้ข่ายบุคคลทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพมิขนึ ทําให้ปรมิาณการเขา้ทํา

รายการระหว่างกนัทีอาจเกิดขนึในอนาคตของบรษิัทฯ และของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ อาจจะเพมิขนึภายหลงัจากการปรบั

โครงสรา้งแลว้เสรจ็ โดยรายการระหว่างกนัสว่นใหญ่จะเป็นธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการซอืขายหลกัทรพัย ์ 
 อยา่งไรกต็าม ในกรณีทมีกีารเขา้ทํารายการใหม่หรอืมกีารเปลยีนแปลงของราคาและเงอืนไขทแีตกต่างจากเดมิ 

สายกาํกบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายในจะทาํหน้าทตีรวจสอบขอ้มูลและจดัทํารายงาน เพอืใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาและให้ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส 

สาํหรบัในกรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตแิละรายการระหว่างกนัอนืๆ บรษิทัฯ จะดาํเนินการตาม

มาตรการควบคมุการทาํรายการระหวา่งกนัทรีะบไุวข้า้งตน้ 
 ทงันี ภายหลงัจากบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้พกิถอนออกจากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จะดแูลใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูล

รายการเกยีวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบยีนโดยอนุโลม และใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ทไีดแ้ก้ไขให้

สอดคลอ้งกบันโยบายดงักลา่ว เพอืใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ฯ ไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัต่อไป 
 

การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายทจีะดูแลและรกัษาสทิธิตามทีกฎหมายกําหนดของผู้มสี่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึง

ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน เจา้หนี คู่คา้ ผูส้อบบญัชีอสิระ ผูบ้รหิาร พนักงานภาครฐั สงัคม และหน่วยงาน

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมนัใจว่าสทิธดิงักลา่วจะไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความเท่าเทยีมกนั ดงันี 
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 นโยบายการดแูลเรืองความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีทาํงาน 

 บรษิทัฯ ดาํเนินการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม โดยการปรบัพนืทกีารทํางานใหม้คีวามเหมาะสม ไม่มคีวามแออดัใน

สถานททีํางาน เพอืใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติทดี ีและเพอืใหพ้นักงานสรา้งสรรคผ์ลงานทดีเีลิศและพฒันาความสามารถ

ของตนเองอยูเ่สมอ อกีทงั บรษิทัฯ ไดท้าํประกนัสขุภาพใหก้บัผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยทุกคน 
 

 นโยบายการดแูลเรืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายดแูลเรอืงค่าตอบแทนโดยนําระบบ KPI มาใชใ้นการพจิารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน

ของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือพิจารณา

ผลตอบแทนทเีหมาะสม 
 

 การจดัตงักองทนุสาํรองเลียงชีพพนักงาน 

 กองทุนสาํรองเลยีงชพี คอื กองทุนทนีายจา้งและลูกจา้งร่วมกนัจดัตงัขนึ เงนิของกองทุนมาจากเงนิทลีูกจา้งจ่าย

ส่วนหนึงเรยีกว่า “เงนิสะสม” และนายจา้งจ่ายเงนิเขา้อกีส่วนหนึงเรยีกว่า “เงนิสมทบ” นันคอืนอกจากลูกจ้างจะออมแลว้ 

นายจา้งยงัช่วยลูกจา้งออมอกีทางหนึงดว้ย จงึอาจกล่าวไดว่้าการจดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชพีเป็นรปูแบบหนึงของการให้

สวสัดกิารแก่ลกูจา้งจงึช่วยสรา้งแรงจงูใจใหล้กูจา้ง ทาํงานใหก้บันายจ้างนานๆ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชีพ

เพอืพนักงานบรษิัท คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ จํากดั (มหาชน) กบักองทุนสํารองเลยีงชพี เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซงึจด

ทะเบยีนแลว้ โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) เมอืวนัท ี16 มถุินายน 2557  
 

 นโยบายพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพอืคดัเลอืกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่ง

บุคลากรของบรษิทัฯ ไปอบรมภายนอก เพอืพฒันาความสามารถในการทํางาน รวมทงัสง่เสรมิใหพ้นักงานมคีณุธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏบิตังิานอยา่งซอืสตัยส์จุรติ และจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของบรษิทัฯ และของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัการอบรมทงัภายในบริษัทฯ และจดัให้พนักงานเข้ารบัการอบรมกบัผู้จัดฝึกอบรม

ภายนอกดงัต่อไปนี 

 การฝึกอบรมของกรรมการ 

- ดร.วรีพฒัน์ เพชรคปุต์ เขา้ร่วมงาน “วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั 2561” ภายใตแ้นวคดิ “คนไทยตนืรู ้สู้

โกง จดัขนึโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD-CAC) 

- ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ เขา้ร่วมงานสมัมนา "Thailand’s 9th National Conference on Collective 

Action against Corruption" จดัขนึโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD-CAC) 

 การปฐมนิเทศแกก่รรมการเขา้ใหม่ และพนกังานเขา้ใหม่ 

- การปฐมนิเทศแกก่รรมการเขา้ใหม่ จาํนวน   0 ครงั 

- การปฐมนิเทศแกพ่นกังานเขา้ใหม่ จาํนวน   1 ครงั 

  การฝึกอบรมของพนักงาน  

- การจดัฝึกอบรมภายในบรษิทัฯ จาํนวน             3 ครงั 

 หลกัสตูร Anti Corruption 

 เพือให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรืองหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจรยิธรรม            

มคีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติการประพฤตมิชิอบ และสามารถ

นําองคค์วามรูต้่าง ๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 หลกัสตูรการใชท้รพัยากรอยา่งมคีุณคา่ 

เพอืเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิจติสาํนึกในการรบัผดิชอบ ความรูค้วามเขา้ใจในการทําเพอืสงัคม และรกัษา

สงิแวดลอ้ม สามารถใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งมคีณุคา่ สามารถนําความรูท้ไีดไ้ปประยกุต์ใชใ้นการทาํงานใหก้บัองคก์ร

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทงัยงัเป็นการรณรงค์เพอืช่วยกนัประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ จะเป็นอีกวธิกีารหนึงทจีะ

สามารถชว่ยควบคมุและลดตน้ทุนทเีกดิขนึนีได ้

 หลกัสตูร Corporate Performance Improvement 

เพอืเป็นการเหน็ถงึปัญหาและอปุสรรคในการทํางานขององคก์ร ทตี้องพฒันาในดา้นต่างๆ เพอืใหเ้กดิ

การพฒันาประสทิธภิาพในการทํางานของตนเอง หน่วยงาน และองค์กรไดด้ยีงิขนึ เกดิความเขา้ใจร่วมกนั และ

ตอ้งประสานความรว่มมอื เป็นนําหนงึใจเดยีวกนั เพอืใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา 

 การจดัสง่พนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมกบัผูจ้ดัฝึกอบรมภายนอก จาํนวน  ครงั 

       (คดิเป็นจาํนวนชวัโมงเฉลยีของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี คนละ  ชวัโมงต่อปี) 
 

 นอกจากนี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้หีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตงั โยกยา้ย หรอืเลอืนตําแหน่งพนักงานดว้ย

ความสจุรติและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และผลประกอบการของบรษิทัฯ 

เพอืเป็นแรงจูงใจใหพ้นักงานทําใหม้ปีระสทิธิภาพเพมิมากยงิขนึ โดยจะคํานวณผลการปฏิบตังิานของพนักงาน 

แต่ละคนออกมาในรปูของรอ้ยละ หรอืคะแนนเฉลยีได ้ซงึองคก์รจะนํามาเป็นเกณฑเ์ชอืมโยงกบัการพจิารณาปรบั

ตาํแหน่ง ขนึเงนิเดอืน และการจา่ยโบนสั ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม 
 

นโยบายทีจะไมเ่กียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 สนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน ดแูลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้ไปมสี่วนเกยีวขอ้งกบัการล่วง

ละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) และต่อตา้นการใชแ้รงงาน

เดก็ (Child Labour) 

 ใหค้วามเคารพนับถอื และปฏิบตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพนืฐานของศกัดศิรคีวาม

เป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถนิกําเนิด เชอืชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และ

ชาตติระกลู  

โดยบรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหน้โยบายดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของขอ้บงัคบัการทํางานฉบบันําส่งกรมสวสัดกิารและ

แรงงานสงัคม ลงวนัท ี1 ธนัวาคม 2558 
 

นโยบายการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่แข่ง 

 บรษิทัฯ สนับสนุนและสง่เสรมิการดาํเนินการทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและหลกัเกณฑ์

ของหน่วยงานทางการทกีํากบัดแูลอย่างเคร่งครดั อกีทงัไม่แสวงหาขอ้มูลทเีป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธิกีารทไีม่สุจรติ 

หรอืผดิกฎหมาย และไม่ทําลายชอืเสยีงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรอืกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและ                  

ไม่เป็นธรรม 
 

นโยบายการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 
 บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิกบักจิการคู่คา้โดยปฏบิตัติามเงอืนไขในสญัญาทบีรษิทัฯ ไดท้ําไวซ้งึจะต้องไม่เสอืมเสยีต่อ    

บรษิทัฯ หรอืขดัต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทมีีลขิสทิธถิูกต้อง 

เป็นตน้ และคาํนึงถงึความเสมอภาคในการดาํเนินการทางธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและมจีรรยาบรรณ 
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นโยบายการคดัเลือกคู่ค้า 
 บรษิทัฯ จะดาํเนินการใหก้ารจดัหาสนิคา้ และบรกิารเป็นไปอยา่งมมีาตรฐาน และมุ่งหมายทจีะพฒันา และรกัษา

สมัพนัธภาพทยีงัยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญาทมีวีตัถุประสงคช์ดัเจนในเรอืงคณุภาพของสนิคา้และบรกิารทคีู่ควรกบัมูลค่าเงนิ 

คณุภาพทางดา้นเทคนิค และมคีวามเชอืถอืซงึกนัและกนั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มกีระบวนการจดัหาสนิคา้และบรกิารทเีป็น

ธรรมภายใต้หลกัการ ดงันี 

 มกีารแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคาบนขอ้มลูทไีดร้บัอยา่งเทา่เทยีมกนั 

 มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้และคูส่ญัญาทเีหมาะสมและเป็นธรรม 

 จดัทาํรปูแบบสญัญาทเีหมาะสม 

 จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตาม เพอืใหม้นัใจว่ามกีารปฏบิตัิตามเงอืนไขของสญัญาอย่างครบถว้น

และป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจดัหา 
 

นโยบายการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อเจ้าหนี 
 บรษิทัฯ ยดึมนัในสญัญาและถอืปฏบิตัติามเงอืนไขและขอ้ตกลงทกีาํหนดไวใ้นสญัญาการกู้ยมืกบัเจา้หนีหรอืการ

ซอืสนิคา้และบรกิาร ในการชาํระคนืเงนิตน้ ดอกเบยี และการดแูลหลกัประกนัและการชาํระคา่ซอืสนิคา้และบรกิาร 
โดยบรษิทัฯ ไดว้างแผนบรหิารเงนิทุนใหเ้พยีงพอ เพอืป้องกนัมใิหบ้รษิทัฯ ผดินัดชําระหนีคนืใหแ้ก่เจ้าหนี และ

บรหิารสภาพคล่องเพอืเตรยีมความพร้อมต่อการชําระคนืหนีให้แก่เจ้าหนีอย่างทนัท่วงทแีละตรงตามระยะเวลาทีครบ

กาํหนด 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัเกยีวกบัการไมล่่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

 บรษิทัฯ ต้องดําเนินธุรกจิและส่งเสรมิให้บุคลากรปฏบิตังิานภายใต้กฎหมายหรอืข้อกําหนดทเีกยีวกบัสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครอืงหมายการคา้ สทิธบิตัร ลขิสทิธ ิความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิทาง

ปัญญาดา้นอนืทกีฎหมายกาํหนด 

 บุคลากรของบรษิทัฯ มสีทิธแิละไดร้บัการสนบัสนุนในการสรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งอสิระภายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

โดยผลงานทเีกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าทหีรืองานทใีช้ข้อมูลของบรษิัทฯ หรอืงานทีทําขนึ เพอืบริษัทฯ 

โดยเฉพาะ ถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เวน้แต่ในกรณีทบีรษิทัฯ อนุญาตอย่างชดัเจนว่าใหถ้อืเป็นผลงานของ                

ผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ ์ผูว้จิยั หรอืบุคคลอนืได ้

 สง่เสรมิบุคลากรของบรษิทัฯ ใหต้ระหนักถงึความสาํคญัของการเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา ทงัในดา้นที

เกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยตรงและการดาํเนินชวีติประจาํวนั 

 การนําผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ทีเกียวข้องจะต้องตรวจสอบให้มนัใจว่าไม่เป็นการละเมิด

ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้นื 
 

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทจุริตคอรร์ปัชนั  
 โดยได้มีการปร ับปรุงนโยบายนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์ร ัปชัน ตามมติท ีประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี5/2560 ดงัน ี

 บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") มเีจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใสและเป็น

ธรรม รวมทงัมคีวามมุ่งมนัทจีะไม่สนับสนุนและต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ ดว้ยตระหนักดว่ีา

การใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนันัน เป็นภยัรา้ยแรงททีาํลายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม รวมทงัก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อการพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม บรษิทัจงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อต้านการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั” เป็น
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ลายลกัษณ์อกัษร เพอืเป็นแนวทางการปฏบิตัิและป้องกนัมใิหบ้รษิัทฯ บรษิัทย่อย และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทงั

ต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติ เพอืกอ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยงัยนืขององคก์รต่อไปในอนาคต 

 วตัถปุระสงค ์
นโยบายฉบบันีมวีตัถปุระสงคเ์พอืใหบ้รษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และพนกังาน ดาํเนินการต่อไปนี 

 แสดงออกถงึเจตนารมณ์และความมุ่งมนัของบรษิทั ในการต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั

ทุกรปูแบบ 

 เป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์และเพอืใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน

เพอืถอืปฏบิตัใินการต่อตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติคอรร์ปัชนั พรอ้มทงักาํหนดมาตรการเพอืมใิหเ้กดิ

การฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รอืแนวปฏบิตัดิงักลา่ว 

 กําหนดหลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิให้เป็นแนวทางการตรวจสอบและการกํากบัดแูลเพอืใหม้นัใจว่ามีการ

ปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี 

 สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวงัและรายงานการพบเหน็ การใหส้นิบนหรอืการทุจรติคอร์รปัชนัผ่านช่อง

ทางการสอืสารทปีลอดภยั 

   ขอบเขต 

นโยบายฉบบันีบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนของบรษิทั (รวมเรยีกวา่ “พนกังาน”) 

คาํนิยาม  

"การทุจริตคอร์รปัชัน” (Corruption) หมายถึง การเสนอให้ สญัญา มอบให้ คํามัน เร ียกร้อง หรือรับ ซึงเงิน 

ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อนืใดซงึไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าทขีองรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าทไีม่

ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพอืใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทอีนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้งึ

ธุรกจิ หรอืแนะนําธุรกจิให้กบับรษิทัฯ โดยเฉพาะ หรอื เพอืใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้งึผลประโยชน์อนืใดทไีม่เหมาะสมทาง

ธรุกจิ เวน้แต่เป็นกรณทีกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถนิ หรอืจารตีทางการคา้ให้

กระทาํได ้

"การให้หรือรบัสินบน" หมายถงึ การเสนอ ใหส้ญัญา ใหค้ํามนั เรยีกรอ้งให ้หรอืรบัซงึเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์

อนืใดทไีม่ถูกต้องเพอืเป็นสงิจูงใจใหบุ้คคลกระทําอย่างหนึงอย่างใดทผีิดกฎหมาย ขดัต่อศลีธรรมอนัดหีรือทําลายความ

ไวว้างใจ  

การใหห้รอืรบัสนิบนและการทจุรติคอรร์ปัชนั ซงึอาจกระทาํไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ 

 การสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง (Political contributions) 

 การบรจิาคเพอืการกุศลและการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน (Charitable contributions and sponsorships) 

 คา่อาํนวยความสะดวก (Facilitation payments) 

 ของขวญัและคา่ใชจ่้ายเลยีงรบัรอง (Gifts and hospitality) 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ”(Political Contributions) หมายถงึ การช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

การเงนิหรอืรปูแบบอนื เพอืสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง ซงึรวมถงึการใหกู้เ้งนิหรอืการชว่ยเหลอืในรปูแบบอนื  

  บทบาทหน้าทีความรบัผิดชอบ 

 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการกําหนดและอนุมตันิโยบายต่อตา้นการใหส้นิบน

และการทุจรติคอรร์ปัชนัและกาํกบัดแูลใหม้รีะบบทสีนบัสนุนการใหส้นิบนและการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชันที

มปีระสทิธภิาพ เพอืใหม้นัใจวา่การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

หลกัจรยิธรรม และฝ่ายจดัการไดต้ระหนักและให้ความสาํคญักบัการต่อต้านการใหส้นิบนและการทุจรติ

คอรร์ปัชนั 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการสอบ

ทานใหบ้รษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลอยา่งเพยีงพอ และสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการให้

สนิบนและการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั  

 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมหีน้าทรีบัผดิชอบในการนํานโยบายต่อตา้นการ

ให้สนิบนและการทุจรติคอร์รปัชนัไปปฏิบตัิ ในการดําเนินการให้มีระบบในการส่งเสรมิ สนับสนุน และ

ควบคมุดแูลเพอืใหม้นัใจไดว้า่มกีารปฏบิตัติามนโยบายนีในทุกฝ่าย 

 สายกาํกบัดแูลและสายตรวจสอบกจิการภายใน มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทาน

การปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย และกฎหมายทเีกยีวขอ้งเพอืใหม้นัใจว่าบรษิทัมีการ

ควบคมุภายในทเีพยีงพอและเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 พนกังานตอ้งปฏบิตัหิน้าทใีหส้อดคล้องกบันโยบายฉบบันี กรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบาย

ฉบบัน ีจะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสทกีาํหนดไว ้ 

นโยบายและแนวทางในการปฏิบติั  

 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทจุริตคอรร์ปัชนั  
 ห้ามพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยดําเนินการ หรอืยอมรบั หรอืเขา้ไปมสี่วนร่วมในการใหส้นิบนและการ

ทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบทงัทางตรงหรอืทางออ้ม และใหม้กีารสอบทานการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ไม่ให้มีส่วนเกียวข้องกับการให้ส ินบนและการทุจริตคอร์ร ัปชันนีตามนโยบายฉบับนีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนให้

คณะกรรมการและผู้บริหารทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการตามนโยบายฉบบันี เพอืให้

สอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 การช่วยเหลือทางการเมอืง  
 ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายใน

การสนับสนุนหรอืใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง และไม่สนับสนุนหรอืส่งเสรมิกจิกรรมของพรรคการเมอืง ทงันี การให้

สงิของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง รวมถงึ การซอืบตัรเขา้ชมงานทจีดัเพอืระดมทุนหรอื

บรจิาคเงนิใหแ้ก่องคก์รทมีคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัพรรคการเมอืง การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยโีดยไม่คดิคา่บรกิาร รวมทงั

การสละเวลาทํางานของพนักงาน เพอืใหไ้ดม้าซึงความได้เปรยีบทางธุรกจิการคา้ โดยบรษิทัมีแนวปฏิบตัิเกยีวกบัการ

ชว่ยเหลอืทางการเมอืง ดงันี 

 บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิอยา่งเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่กระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่ทางการเมอืงหรอื

กบันกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง 

 พนกังานมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง ภายใตบ้ทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญแต่จะต้อง

ไม่อา้งความเป็นพนักงานหรอืนําทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครอืงมอืใดๆ ของบรษิัทฯ ไปใชเ้พอืประโยชน์ใน

การดาํเนินการใดๆ ในทางการเมอืง หากเขา้รว่มจะตอ้งพงึระมดัระวงัไม่ใหก้ารดาํเนินการใดๆ ทาํใหเ้กดิ

ความเขา้ใจว่ากระทําในนามของบรษิัทฯ อนัจะนําไปสู่ความสาํคญัผดิว่าบรษิทัฯ ไม่วางตวัเป็นกลาง

ทางการเมอืง 

 ในกรณีทบีรษิัทฯ มคีวามประสงคท์จีะใหก้ารสนับสนุนทางการเมืองเพอืส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตย 

การสนับสนุนดงักล่าวจะต้องไม่ขดัต่อหลักกฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืกระทําไปดว้ยความคาดหวงัทีจะ

ไดร้บัการปฏบิตัิตอบแทนเป็นพเิศษ ทงันีในการสนับสนุนจะต้องจดัทําใบบนัทกึคาํขอระบุชอืผูร้บัการ

สนับสนุนและวตัถุประสงคข์องการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทงัหมดเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
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การบริจาคเพือการกศุล หรือเงินสนับสนุน 
การบรจิาคเพอืการกศุล หรอืเงนิสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยตอ้งมนัใจวา่ เงนิ

บรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พอืเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน โดยตอ้งระบุชอืผูร้บั วตัถปุระสงคข์องการบรจิาค

หรอืการใหเ้งนิสนบัสนุน และตอ้งสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ ระเบยีบ หรอืคาํสงัของบรษิทั หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
 

การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก 
หา้มจ่ายเงนิคา่อาํนวยความสะดวกใหแ้กเ่จา้หน้าทขีองรฐัเพอืเรง่การปฏบิตัหิน้าทขีองเจา้หน้าท ี

 

การให้หรือรบัค่าของขวญัค่าบริการและประโยชน์อืนๆ 
การให ้การรบัของขวญั สทิธพิเิศษ การเลยีงรบัรอง และค่าใช้จ่ายอนื ๆ หรอืประโยชน์ตอบแทนอนืใดทมีคีวาม

ชดัเจนสามารถทําได้และเข้าข่ายลักษณะเป็นกิจธุระปกติของการประกอบธุรกิจหรือตามธรรมเนียมปฏิบตัิ หรอืตาม

กาลเทศะและเทศกาลท้องถนิและสากล โดยทไีม่ไดม้ีผลกระทบการดําเนินการของบรษิทัหรอือาจเป็นช่องทางทเีขา้ขา่ย

ความเสยีงต่อการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกอบธุรกจิ จรรยาบรรณ 

ระเบยีบ คาํสงัและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง รวมถงึนโยบายความขดัแยง้ผลประโยชน์ตามทกีําหนดไวใ้นนโยบายกํากบัดูแล

กจิการ 

ในการนี ใหป้ระธานเจา้หน้าทบีรหิารกาํหนดแนวทางปฏบิตัใินการให ้การรบัของขวญั ของกํานัล หรอืประโยชน์

อนืใดอยา่งชดัเจนเพอืใหพ้นักงานทกุคนยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัติ่อไป 

 การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเสียง กระบวนการป้องกนัความเสียง และการรายงาน

เหตกุารณ์ทีบริษทัอาจเกียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั 

 กาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกนัความเสยีงดา้นการใหส้นิบนและการ

ทุจรติคอร์รปัชนั รวมถงึการพฒันากระบวนการรบัเรอืงรอ้งเรยีนและแจ้งเบาะแสการใหส้นิบนและการ

ทุจรติคอรร์ปัชนัปีละ 1 ครงั เพอืใหม้คีวามสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

 ใหฝ่้ายบรหิารความเสยีงกําหนดกระบวนการประเมนิความเสยีงดา้นการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั 

และจดัการประเมนิความเสยีงดา้นการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั พรอ้มทงัรายงานผลการประเมนิ

ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสยีงและคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั 

 ให้สายกํากบัดูแลและตรวจสอบกิจการภายในรายงานเหตุการณ์ทบีริษัทอาจเกียวข้องกับการทุจริต

คอรร์ปัชนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั 
 

 การบริหารด้านทรพัยากรบุคคล 

นโยบายต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติคอร์รปัชนันี ใหค้รอบคลมุไปถงึทกุกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การใหค้่าตอบแทน และการเลือนตําแหน่ง เป็นตน้ และใหนํ้านโยบาย

ฉบบันีมาใชเ้ป็นสว่นหนึงของวนิยัในการบรหิารงานบุคลากรของบรษิทัฯ  
ในการนี ใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้หีลกัสตูรการอบรมในเรอืงการต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั ตามรอบ

ระยะเวลาทเีหมาะสมตามวาระและโอกาสทบีรษิทัฯ พงึกระทาํได ้
 

การสือสารกบัพนักงานและลูกค้า 
ใหบ้รษิทัฯ ประกาศนโยบายต่อต้านการใหส้นิบนและการทุจรติคอร์รปัชนัถงึพนักงานทุกท่าน และเผยแพร่ผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ ดงันี 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 60 

 พนกังานทุกคนจะไดร้บัสาํเนานโยบายฉบบันีผ่านทางจดหมายอเิลค็ทรอนิกส ์(E-Mail) และช่องทางการ

สอืสารภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เพอืใหม้นัใจวา่ทุกท่านไดร้บัทราบ และเขา้ใจถงึนโยบายต่อต้าน

การใหส้นิบนและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ  

 นโยบายฉบับนีจะเป็นส่วนหนึงของเอกสารสําหรบัพนักงานเข้าใหม่ทีพนักงานต้องลงนามรบัทราบ

กฎระเบยีบ และนโยบายทเีกียวข้องก่อนการเขา้รบัตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัฯ 

 ใหบ้รษิทัฯ ประกาศเผยแพร่นโยบายนีไวท้เีวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมทงัสอืสารต่อคู่คา้ของบรษิทัฯ ผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และบคุคลทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัฯ ถงึนโยบายนี 

 จดัให้เป็นหลักสูตรตามรอบการจัดอบรมของบริษัท ในเรืองการให้สนิบนและการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชนั  
การปกป้องดแูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

 บรษิทัฯ ใหค้วามมนัใจกบัพนักงานว่าจะไดร้บัความเป็นธรรม และความคุม้ครองจากการปฏเิสธการใหส้นิบน 

หรอืปฏเิสธการกระทําทเีขา้ขา่ยเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืการแจง้เบาะแสการใหส้นิบนและการทุจรติคอร์รปัชนั แมว่้า

การปฏเิสธดงักล่าวจะทําใหบ้รษิทัสญูเสยีธุรกจิหรอืพลาดโอกาสในทางธุรกจิ บรษิทัฯ เชอืว่านโยบายไม่ยอมรบัการให้

สนิบนและการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งสนิเชงิจะช่วยสรา้งคณุคา่ใหแ้กบ่รษิทัในระยะยาว 
 หากพนักงานถูกข่มขู ่หรอืคกุคาม จากสาเหตุการไม่ร่วมมอืกระทําทเีขา้ขา่ยเป็นการใหส้นิบนและการทุจรติ

คอรร์ปัชนั หรอืร่วมใหเ้บาะแส และใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบรหิาร หรอืสายกาํกบัดแูลและสายตรวจสอบกจิการภายใน

ในทนัท ีและหากยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหร้ายงานผา่นช่องทางการรายงานตามนโยบายฉบบันี 
 

 การฝ่าฝืนนโยบาย 
 บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวนิัยแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทฝ่ีาฝืนการปฏบิตัติามนโยบาย

ฉบบันี รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทเีพกิเฉยต่อการกระทําผดิหรอืรบัทราบว่ามีการกระทําผดิ ซงึมบีทลงโทษทางวนิัย

จนถงึขนัใหอ้อกจากงาน และ/หรอืพน้จากตําแหน่ง ทงันี การไม่ไดร้บัรูถ้งึนโยบายฉบบันีและ/หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง                  
ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏบิตัติามนโยบายฉบบันีได ้
 

 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
 หากกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม หรอืบุคคลใดๆ พบขอ้สงสยั หรอืมหีลกัฐานว่ามี

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มใด หรอืบุคคลซงึกระทาํการในนามบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในการทุจรติ

คอรร์ปัชนั จะตอ้งรายงานหรอืแจง้เบาะแสหรอื ขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ โดยขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสบรษิทัฯ จะตอ้งเกบ็ขอ้มูลไว้

เป็นความลบั โดยบรษิัทฯ จะใช้ขอ้มูลการแจ้งนีเพอืประโยชน์ในการบรหิารงานและกํากบัการปฏิบตัิงานภายใน หรอื

เปิดเผยตามคาํสงัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคาํสงัศาล และ/หรอื ตามคาํสงัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/

หรอื หน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง 
 ทงันี ผูแ้จง้จะตอ้งกระทําการโดยสุจรติ หากบรษิทัฯ พบการแจง้เบาะแสโดยทุจรติ หรอืมเีจตนาในการกลนั

แกลง้ใหผู้อ้นืไดร้บัความเสยีหาย เสอืมเสยีชอืเสยีง ฯลฯ นนั บรษิทัฯ จะดาํเนินการตามทเีหน็ควรต่อไป 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม สามารถยนืขอ้รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง หรอื

เป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นช่องทางต่างๆ  ดงันี 
  ผา่นทางโทรศพัท ์ 02-256-7999  ต่อ 1707 

ผา่นทางโทรสาร  02-256-7888   
ผา่นทาง E-mail: CompanySec@cgholdings.co.th 
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ผ่านทางจดหมาย โดยระบุชือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ พร้อมข้อร้องเรยีน และส่งมายงั “ผู้รบัแจ้ง                    

ขอ้รอ้งเรยีน” ตามทอียูต่่อไปนี 
 

บริษทั คนัทรี กรุป๊ โฮลดิงส์ จาํกดั )มหาชน(  

เลขที 132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์3 ชนั 20 ถนนวิทย ุ  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

ผู้รบัแจ้งขอ้ร้องเรียน ตามขอ้ (4) มดีงันี 

   -ประธานคณะกรรมการ  หรอื  

   -ประธานกรรมการตรวจสอบ  หรอื 

   -ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร หรอื 

   -ผูบ้รหิารสายกาํกบัดแูลและสายตรวจสอบกจิการภายใน 
 

การดาํเนินการเมือได้รบัข้อร้องเรียน 

(1) รวบรวมขอ้มูลทไีดร้บัรอ้งเรยีน พรอ้มเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจง้ต่อผูแ้จง้เบาะแสว่า บรษิทัฯ 

ไดร้บัเรอืงดงักลา่ว 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์ และ

กระบวนการทบีรษิทัฯ กาํหนดไว ้ภายใน  วนั 

(3) เสนอแนะแนวทางในการดาํเนินการแก่คณะกรรมการชุดยอ่ยทเีกยีวขอ้ง และคณะกรรมการบรษิทัตามลาํดบั 

เพอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

(4) หากพบการกระทําดงักล่าวมคีวามผดิจรงิ บรษิทัฯ จะพจิารณาลงโทษตามระเบยีบทบีรษิทัฯ     กาํหนด หรอื

ไดร้บัโทษตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งต่อไป 
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนจะต้องเก็บขอ้มูลของผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอยีดเกยีวกบัขอ้มูลทีแจ้งต่อบรษิัทฯ ไว้เป็น

ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัสงัคม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบต่อสงัคม อกีทงัยงัมคีวามมุ่งมนัทจีะแสดงความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อเนืองเป็นประจําทุกปี บรษิทัฯ จะพจิารณาจดัสรรงบประมาณส่วนหนึง เพอืนํามาดาํเนินกจิกรรม

ทางสงัคมโดยเน้นการส่งเสรมิดา้นการศกึษา การทํานุบาํรุงศาสนา และการส่งเสรมิคุณภาพชวีติทางสงัคม ดงัรายละเอยีด

ปรากฏตามรายงานในสว่นของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรืองสิงแวดล้อม 

 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกยีวกบัสงิแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

 ส่งเสรมิให้พนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กยีวกบัสงิแวดล้อม เพอืสร้างจติสํานึก และความ

รบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม 

 สง่เสรมิใหพ้นักงานใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ  

 สง่เสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสแลกเปลยีนความรูแ้ละประสบการณ์เกยีวกบัสงิแวดลอ้มระหว่างพนักงาน

ดว้ยกนัหรอืระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ  

 สง่เสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารรกัษาสภาพแวดลอ้มและปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ 
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 บรษิทัฯ มนีโยบายบรหิารการจดัการ โดยมเีป้าหมาย เพอืป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม 

 ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ เพือติดตาม

ความกา้วหน้า 

 โดยบรษิทัฯ ไดด้าํเนินกจิกรรมเกยีวกบัสงิแวดลอ้ม ดงัรายละเอยีดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

 นอกจากน ีคณะกรรมการบรษิทั หวงัเป็นอยา่งยงิทจีะไดร้บัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีตามทกีฎหมายกาํหนด และ

สนบัสนุนใหม้กีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เพอืความเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ อยา่งมนัคงและยงัยนืโดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั และเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัใหก้บัผูท้เีกยีวขอ้งทุกฝ่ายไดท้ราบ โดย

ดาํเนินการผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวธิกีารและภายในระยะเวลา

ทกีําหนด ทงันีผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถตดิต่อและ/หรอืขอขอ้มูลโดยตรงไดท้สีายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย หมายเลข

โทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรอืท ีE-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th  
 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

การเปิดเผยข้อมลู 

 กําหนดให้มีการจดัทําข้อมูลต่างๆ  อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

สมําเสมอ ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และมีการปรบัปรุง

ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  

 กาํหนดใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานทไีดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเทา่นัน เป็น

ผูใ้หข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน นักวเิคราะหลกัทรพัย ์สอืมวลชน หรอืองคก์รกาํกบัดแูล 

 ขอ้มลูทบีรษิทัฯ จะเปิดเผยอยา่งสมาํเสมอ มดีงันี 

 วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ  

 ลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ  

 รายชอืคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

 งบการเงนิและรายงานเกยีวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ทงัปีปัจจุบนัและของปีกอ่นหน้า 

 แบบ 56-1 และรายงานประจาํปีทสีามารถใหด้าวน์โหลดได ้

 ขอ้มลูหรอืเอกสารอนืใดทบีรษิทัฯ นําเสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสอืต่างๆ  

 โครงสรา้งการถอืหุน้ โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ  และสดัส่วนการถอืหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่

 หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

 ขอ้บงัคบับรษิทัฯ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ )ถา้มี(  

 นโยบายดา้นการบรหิารความเสยีง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสยีงดา้นต่างๆ  

 หน้าทคีวามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ รวมถงึเรอืงทตี้องไดร้บัความ

เหน็ชอบจากกรรมการ 

 หน้าทคีวามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ รวมถงึเรอืงทตี้องไดร้บัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

 จรรยาบรรณสาํหรบัพนักงาน และกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 ขอ้มลูในการตดิต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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 กําหนดใหจ้ดัทํางบการเงนิ หรอืขอ้มูลทางการเงนิ เพอืแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ

บรษิทัฯ ตามทกีฎหมายกําหนด และจดัทําคําอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ เพอืประกอบการ

เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส รวมทงัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอนืๆ ทเีกยีวขอ้งอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง เพยีงพอและ

ทนัเวลา  เพอืใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัทราบโดยทวัถงึกนั 

 กาํหนดใหม้กีารตรวจสอบบญัชหีรอืงบการเงนิ โดยผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกทมีคีวามเป็นอสิระ และเปิดเผย

คา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอนืทผีูส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

 บรษิทัฯ จะอํานวยความสะดวกในการวเิคราะห์ข้อมูลของบรษิัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์ทปีรกึษาการลงทุน บรษิทันายหน้าคา้หลกัทรพัย ์สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื สอืมวลชน 

และองคก์รกาํกบัดแูลภายนอก เป็นตน้ เพอืประโยชน์ในการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน หรอืเพอืประโยชน์ ใน

ดา้นอนืๆ ผ่านนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรอืสายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

 กาํหนดใหเ้ปิดเผยรายงานนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด ีนโยบายบรหิารความเสยีง จรรยาบรรณธุรกจิ และผล

การปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว ในรายงานประจําปี ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และปิดประกาศ ณ ททีําการสํานักงาน

แหง่ใหญ่ และสาํนกังานสาขาทกุแห่ง 

 กาํหนดใหเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าทขีองคณะกรรมการทุกชุดของบรษิทัฯ จาํนวนครงัของการประชุม จํานวนครงัที

กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ความเหน็ของกรรมการจากการทําหน้าท ีรวมถงึเปิดเผยนโยบายรปูแบบ และ

ลกัษณะของการจ่ายคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละคนในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัฯ ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2557 

 กําหนดให้กรรมการมหีน้าทรีายงานการซอืขาย/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบ

สมําเสมอ แม้ว่าจะไม่มคีวามเคลอืนไหวในการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ แต่อย่างใด โดยใหถ้ือปฏบิตัติาม

มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทกีาํหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงาน

การถอืหลกัทรพัย์ของตนและคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซึงถอืหลกัทรพัย์ในบรษิัทฯ ตลอดจนการ

เปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 หา้มคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทงัคูส่มรส และบุตรทยีงัไม่

บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ทาํการซอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิ

รายไตรมาส และงบการเงนิประจําปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พจิารณาลงโทษตามข้อกําหนดทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัการ

ทาํงานของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ไดก้าํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี 

- ระบบสอืสารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETPortal)  

- หนังสอืรายงานประจาํปี 

- www.cgholdings.co.th 

- ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

รายงานของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทั จะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ในเรอืงงบการเงนิของบรษิัทฯ 

และเรอืงทสีาํคญัต่างๆ ตามขอ้พงึปฏบิตัทิดีใีนการดาํเนินธุรกจิอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลกัเกณฑท์ตีลาด

หลกัทรพัยฯ์ สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานกํากบัดแูลทเีกยีวขอ้งกาํหนดแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีน

รายงานประจําปี รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ทงันี คณะกรรมการบรษิทั 

ไดพ้จิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากดั ซึงเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ เชน่เดยีวกนั 
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 ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบได้มนีางจติรมณี สุวรรณพูล ซงึเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจะทํา

หน้าทใีนการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบ                  

งบการเงนิ  

 อกีทงัคณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าทใีนการสอบทานใหบ้รษิทัฯ มีระบบควบคุมภายในทเีพยีงพอ มรีะบบ

ตรวจสอบภายในทไีดม้าตรฐาน และมกีารประเมนิระบบบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั รดักุม เหมาะสมโดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะหารอืและประชุมร่วมกบัสายกํากบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายใน และผูส้อบบญัชภีายนอก  

เพือให้การรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ  มีความถูกต้องและครบถ้วนและมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัทฯ โดยในปี 2561 ไดม้ีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวน 4 ครงั  
 

ความสมัพนัธก์บัผู้ลงทนุ 

 คณะกรรมการบรษิัท ไดใ้ห้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และ                       

เท่าเทยีมกนัใหแ้กน่กัลงทนุ ทงัในส่วนของการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูทวัไป รวมถงึขอ้มลูสาํคญัทมีผีลกระทบ 

ต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางและสอืการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ                                                

ท ีwww.cgholdings.co.th  

 อกีทงัเพอืใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ มคีวามถกูตอ้งครบถว้น น่าเชอืถอื และยงัเป็นการป้องกนัขา่วลอืต่างๆ  

บรษิทัฯ มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้มูลตอบขอ้ซกัถาม และชแีจงขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อื

หุน้ นักลงทุนและผูท้เีกยีวขอ้งทราบอยา่งสมาํเสมอ โดยผูล้งทุนสามารถตดิต่อไดท้ ี ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ นางสาวกมลพร                       

ออ่งเพช็ร หมายเลขโทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1717 หรอืท ีE-mail address: kamonporn@cgholdings.co.th  

 บรษิทัฯ  ไดก้ําหนดให้สายกํากบัดูแลและตรวจสอบกิจการภายในเป็นศูนย์กลางในการรบัและพจิารณาเรือง

รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส โดยสามารถรอ้งเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสไดท้สีายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย หมายเลขโทรศพัท์ 

0-2256-7999 ต่อ 1707 หรอืท ีE-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 
 

นโยบายการกาํกบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้นีโยบายการกํากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน  เพอืใหม้มีาตรการป้องกนัและการกํากบัดูแล

การใชข้อ้มูลภายในอย่างมีประสทิธภิาพและป้องกนัมิใหม้ีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพอืตนเองหรอืเอือ

ประโยชน์แก่บุคคลอนืในทางมชิอบตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการของการกาํกบัดแูลกจิการทดีแีละการบรหิารจดัการดว้ย

ความโปรง่ใส โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. คณะกรรมการบรษิทั  และผูบ้รหิาร รวมถงึคูส่มรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ มหีน้าทตีอ้งรายงานการถอื

หลกัทรพัยข์องตน ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามทกีาํหนด 

2. หา้มคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทงัคูส่มรสและบุตรที

ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ทาํการซอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ภายใน 14 วนั ก่อนมกีารเปิดเผย  

งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี  

3. ชนัความลบัของขอ้มูลกําหนดให้ขอ้มูลภายในซงึเป็นความลบัทางธุรกจิต้องไดร้บัการดแูลปกปิดมิใหร้วัไหล 

ออกไปภายนอก ความลบัของขอ้มูลอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายชนัตามความสาํคญั เช่น ขอ้มูลทเีปิดเผยได ้ขอ้มูล

ปกปิด ข้อมูลลับ และขอ้มูลลบัมาก ซึงการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบทีถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าทีและความ

รบัผดิชอบทีได้รบัมอบหมายเท่านัน ไม่เปิดเผยขอ้มูลทีถอืว่าเป็นความลบัของบรษิัทฯ อนันํามาซงึความ

เสยีหายหรอืมผีลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูล

การเงนิ การปฏบิตังิาน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงานในอนาคตของบรษิทัฯ และอนืๆ  ระหวา่งทปีฏบิตังิานใหบ้รษิทัฯ 

และหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ 
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4. การเปิดเผยขอ้มูลสู่ภายนอกกําหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูลภายในสู่สาธารณชนต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก 

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ผูบ้รหิาร ฝ่ายงาน หรอืบุคคลทไีดร้บัมอบหมายเทา่นนั 

5. กาํหนดใหม้กีารจดัทาํเป็นระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยมาตรการป้องกนัและการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และจดัใหม้กีารสอืสารเผยแพร ่นโยบาย และกฎระเบยีบดงักล่าว แกก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั

อยา่งทวัถงึทงัองคก์ร และเป็นไปอยา่งต่อเนือง เพอืใหไ้ดร้บัทราบถงึหน้าทแีละความรบัผดิชอบตามทบีรษิทัฯ 

กาํหนดไวใ้นนโยบาย และระเบยีบนัน ๆ หากผูใ้ดฝ่าฝืนการปฏบิตัติามนโยบายนี ใหล้งโทษตามขอ้กาํหนดที

ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดูแลกจิการ และมวีสิยัทศัน์ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผน

ธุรกจิ งบประมาณ และการบรหิารความเสยีง โดยมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพอืประโยชน์สงูสุดของบรษิัทฯ และ                  

ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  

(1) คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่ 5 ท่าน และไม่มากกว่า 12 ท่าน โดยตอ้งเป็น             

ผู้มีทกัษะและประสบการณ์หลากหลายทสีามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอสิระ มีความเป็นผู้นํา                     

มีความรู้ เพอืนํามาหารอืในทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั และต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามทกีฎหมาย

กําหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึงเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมดหรอือย่างน้อยจํานวน 3 ท่าน เพอืใหเ้กดิ

การถ่วงดลุของกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 

 ทงันี ในการแต่งตงัคณะกรรมการบรษิทั จะเป็นไปตามวาระทกีําหนดไว ้มคีวามโปรง่ใส และชดัเจนใน

การเสนอชอืกรรมการเพอืการแต่งตงั/เลอืกตงัมปีระวตัขิองกรรมการทมีรีายละเอยีดเพยีงพอ และบรษิทัฯ 

จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทุกครงัทีมีการเปลียนแปลงกรรมการต่อ

สาธารณชนผา่นเวบ็ไซตแ์ละขา่วสารของบรษิทัฯ  
 

 ณ วนัท ี  ธนัวาคม   คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน  คน โดยมกีรรมการอสิระ จาํนวน  คน ซงึ

มกีรรมการอสิระเป็นผูห้ญงิ  คน และบรษิทัฯ มเีลขานุการคณะกรรมการบรษิทัทําหน้าทปีระสานงาน

ระหว่างกรรมการบรษิทั กบัฝ่ายจดัการรวมทงัดูแลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที

เกยีวขอ้ง และดาํเนินการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

(2) การดาํรงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทัฯ ไม่มกีารจาํกดัจํานวนกรรมการอสิระ ผูท้ดีาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระจะต้องเป็นผูท้มีคีณุสมบตัเิหมาะสม โดยคาํนงึถงึความหลากหลาย

ของทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ทเีป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ รวมทงัการอุทศิเวลา และ

การปฏิบตัิหน้าท ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั 

(3) กาํหนดอาํนาจหน้าทขีองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทบีรหิารอยา่งชดัเจน และแยกบุคคลที

ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทดีาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

(4) กาํหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปดาํรงตําแหน่งกรรมการทีบรษิทัอนืของประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

และผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ อย่างชดัเจน ทงัประเภทของตําแหน่งกรรมการและจํานวนบรษิัทที

สามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้โดยตอ้งผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทักอ่น 

(5) แต่งตงัเลขานุการบรษิทั เพอืทําหน้าทีใหค้าํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ทคีณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏบิตัหิน้าทใีนการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทงัประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิ
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ตามมติคณะกรรมการ โดยกําหนดคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัททีเหมาะสมทจีะ

ปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะเลขานุการบรษิทั และเปิดเผยคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัฯ ไว้

ในรายงานประจําปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทงันี เลขานุการบรษิทั จะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา

ความรูอ้ยา่งต่อเนอืงดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทเีลขานุการบรษิทั 
 

คณะกรรมการชุดย่อย  

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทงัสนิ 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสียง และ

คณะกรรมการดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดี ีเพอืควบคุมดแูลบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้โครงสรา้งการ

จดัการ 

 ทงันี ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย เพอืใหก้ารทําหน้าทขีอง

คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอสิระอย่างแท้จรงิ นอกจากนี เพอืให้การปฏิบตัิหน้าทขีองคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์่อหน้าทแีละความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะจดัประชุมอยา่งน้อย 2 ครงัต่อปี เพอืพจิารณาหารอื 

และดาํเนนิการใดๆ ใหส้าํเรจ็ลลุว่งตามหน้าทคีวามรบัผดิชอบของตน 
 

บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

- ภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 

 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบสงูสุดในการกําหนดนโยบาย พจิารณา อนุมตั ิและ

ทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ และการบรหิารความเสยีงของบรษิัทฯ ตลอดจน

ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการสามารถดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอย่างมี

ประสทิธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความสําคญั ในเรอืงการกํากบัดูแล

กจิการทดี ีโดยไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มทงัให้

ความเหน็ชอบทบทวนประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครงั โดยเน้นให้

บรษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด ีมีมาตรการบรหิารความเสยีงทมีีประสทิธภิาพ รวมทงัมีการ

ติดตามการดําเนินการในเรอืงดงักล่าวอย่างสมําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ดงันัน จึง

จาํเป็นอยา่งยงิทคีณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมภีาวะความเป็นผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการ

ตดัสนิใจ เพอืประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

- ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิทชีดัเจนในการควบคุมดูแล และ

ป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามคูม่อืจรรยาบรรณทาง

ธรุกจิ ดงันี 

 จดัโครงสรา้งและองคป์ระกอบของบรษิทัฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแล

กจิการทดี ี

 ส่งเสรมิใหผู้้บรหิารและพนักงานทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความซอืสตัย ์สุจรติ ยดึมนัในจรรยาบรรณ

วชิาชพี และไม่ใหค้วามสาํคญัต่อผลประโยชน์สว่นตวัเหนือความรบัผดิชอบทมีตี่อบรษิทัฯ ซงึรวมถงึ

การรกัษาความลบัของลูกค้า และการไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือ

นําไปใช ้เพอืประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้นื 

 การตดัสนิใจใดๆ ทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืกรณีทีมีการกระทําบางอย่างซึงเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกบัผลประโยชน์ทแีตกต่างกนัของผูม้สี่วนไดเ้สยีในแต่ละกลุ่ม 
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คณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการจะพจิารณาปัญหาดงักล่าวอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงั 

ซอืสตัย์สุจรติ มเีหตุผล และเป็นอสิระภายใต้กรอบจรยิธรรมทดี ีเพอืผลประโยชน์ของบรษิัทฯ เป็น

สาํคญัและจะเปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบทกุครงั 

 ในกรณีมปีระเดน็ทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืเป็นการทํารายการทเีกยีวโยงกนั หรอื

เป็นผูม้สีว่นเกยีวขอ้ง หรอืเกยีวโยงกบัรายการทพีจิารณา ซงึกรรมการท่านใดทมีสีว่นไดเ้สยีในวาระ

ใด กรรมการท่านนันต้องเปิดเผยขอ้มูลใหท้ปีระชุมไดร้บัทราบทนัทแีละจะไม่มีสทิธใินการเขา้ร่วม

ประชุม และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน พงึหลีกเลยีงการกระทําทเีป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ ไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผูเ้กยีวขอ้งกบับรษิทัฯ เช่น ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรอืจากการใช้

โอกาส หรอืขอ้มลูทไีดจ้ากการเป็นกรรมการหรอืพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรอืการทาํ 

 ธุรกจิทแีขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืการทาํงานอนืนอกเหนือจากงานของบรษิทัฯ  ซงึไดส้ง่ผลกระทบต่อ

การปฏบิตังิานในหน้าท ี

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนพงึละเวน้การถอืหุน้ในกจิการของคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ หากมผีล

ทาํใหต้อ้งละเวน้การกระทาํทคีวรทําตามหน้าท ีหรอืมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานในหน้าท ีในกรณีที

บุคคลดงักล่าวไดหุ้น้มาก่อนเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานหรอืก่อนทบีรษิทัฯ จะเขา้ไปทํา

ธุรกจินันหรอืการไดม้าโดยมรดกบุคคลดงักล่าวต้องรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัทราบและ

ใหส้าํเนาสง่สายกาํกบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายในทุกครงั 

- จริยธรรมธรุกิจ 
ในการดําเนินธุรกิจไปสู่ความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานทีมี

ประสทิธภิาพซงึปัจจยัทสีาํคญัประการหนงึคอื การมจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัดงักล่าวจงึไดจ้ดัทําขอ้พงึปฏบิตัเิกยีวกบัจรรยาบรรณขนึ เพอืมุ่งเน้นถงึการมี

จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิและการปฏบิตัติามข้อบงัคบัของทางการ เพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและ

พนักงานทุกคนยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าทดีว้ยความซือสตัย์สุจรติและเทยีงธรรม ทงัการ

ปฏบิตัติ่อบรษิทัฯ ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมถงึไดก้าํหนดบทลงโทษทางวนิยัสาํหรบั

ผู้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามไว้ด้วย โดยบรษิทัฯ ได้มอบหมายให้สายกํากบัดูแลและตรวจสอบกิจการ

ภายในทาํหน้าทตีดิตามและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัดิงักลา่วเป็นประจาํ 

- ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยงิทงัในระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตังิานโดยเน้นใหม้คีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิ เพอืป้องกนัความเสยีหาย

ทอีาจจะเกดิขนึกบับรษิทัฯ โดยรวมทงัดา้นการเงนิ การดาํเนินงาน การบรหิารความเสยีง และการกาํกบั

ดแูลการปฏบิตังิาน จงึไดก้าํหนดนโยบายเกยีวกบัระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ดงันี 
 กําหนดใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อการจดัทํารายงานทางการเงนิทมีีความถูกต้อง

ครบถว้น และทนัเวลา ทงังบการเงนิรายไตรมาส รายครงึปี และรายปี 
 กําหนดให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบ

ควบคมุภายใน และการบรหิารความเสยีงไวใ้นรายงานประจาํปี 
 กําหนดใหม้รีะบบการควบคุม และตรวจสอบภายในทมีปีระสทิธภิาพ เพอืใหม้นัใจไดว้่า บรษิทัฯ     

มีการปฏบิตัิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ภายใต้การตรวจสอบของผูต้รวจสอบ

ภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กาํหนดภาระหน้าทแีละอาํนาจในการดาํเนินการของผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 กําหนดใหม้กีารควบคุม และตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือง เพอืไม่ใหเ้กดิ

ความเสยีหาย หรอืมกีารนําไปใชห้รอืหาประโยชน์โดยมชิอบ 
 มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพือให้เกิดการถ่วงดุล และ

ตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม 
 คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามสําคญัต่อคาํแนะนํา หรอืขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชอีสิระ และ

ผู้ตรวจสอบจากองค์กรกํากับดูแลภายนอก เพือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 
 คณะกรรมการบรษิัท มีนโยบายให้สายกํากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพอืความเป็นอสิระสามารถตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหด้ําเนินการสรรหา และคดัเลอืกผูส้อบบญัชภีายนอกจากสาํนัก

งานสอบบญัชทีมีชีอืเสยีง และไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. เพอืทาํหน้าทตีรวจสอบ

ความถกูตอ้งครบถว้นของการบนัทกึบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบันโยบายการบญัช ีพรอ้ม

ทงัเสนอแนะ และแกไ้ขจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องของการบนัทกึบัญชหีรอืระบบการควบคมุภายใน

ของบรษิทัฯ 
 กาํหนดนโยบายดา้นบรหิารความเสยีงใหค้รอบคลุมทงัองค์กร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติาม

นโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ และทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิล

ของการจดัการความเสยีงอย่างน้อยปีละครงั และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทุกๆ 

ระยะเวลาทพีบว่าระดบัความเสยีงมกีารเปลยีนแปลง รวมถงึใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยั

ลว่งหน้า และรายการผดิปกตทิงัหลาย 
 กําหนดกลไกกํากบัดูแลบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เพอืดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ

บรษิัทฯ โดยพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทจีะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิทั

ร่วมตามสดัสว่นการถอืหุน้   
 ตามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัท ี /  เมอืวนัท ี  สงิหาคม  นายสดาวุธ เตชะอุบล นายสุ

รพล ขวญัใจธญัญา และพลเอกเลศิรตัน์ รตันวานิช ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ใน MFC ภายหลงัการปรบั

โครงสรา้ง เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และการทํารายการต่างๆ ใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมาย 

ประกาศ และหลกัเกณฑอ์นืๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยใหม้ดีลุยพนิจิในการพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC 

ในเรอืงทเีกยีวกบัการบรหิารจดัการทวัไปและดาํเนินธุรกจิตามปกตขิอง MFC ไดต้ามแต่จะเหน็สมควร เพอืประโยชน์สงูสุด

ของบรษิทัฯ และบรษิทัร่วม ทงันี ในปี  เมอืคาํนวณสดัสว่นของกรรมการของ MFC ทเีป็นตวัแทนของบรษิทัฯ  คดิเป็น

รอ้ยละ .  ของจํานวนกรรมการทงัหมดของ MFC ซงึน้อยกว่ารอ้ยละ .  อนัเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน 

MFC ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง 

 ตามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครงัท ี1/2560 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเสนอชอืบุคคลเขา้รบัการเลอืกตงัเป็น

กรรมการบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

1. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 

2. นายฮองไซ ซมิ 

3. ดร. วรีพฒัน์ เพชรคปุต์  

4. นายธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ 

 และเพอืให้เกดิความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกภาคส่วน และเกดิความชดัเจนในการบรหิารงาน

ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในวนัท ี16 มกราคม 2560 กรรมการของบรษิทัย่อยบางคนซงึเป็นกรรมการชุดเดยีวกบั
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กรรมการของบรษิทัฯ จงึไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสดาวุธ เตชะอบุล และ

นายทอมม ีเตชะอุบล ดงันัน ในปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัยอ่ย จงึม ี7 ทา่น ไดแ้ก ่ 

  1.     นายสรุพล              ขวญัใจธญัญา      ประธานกรรมการ 

  2.     พล.อ.อ.เพมิเกยีรต ิ  ลวณะมาลย ์        กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3.     นายวส ุ                 ชวิปรชีา             กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  4.     นายภทัร                จงึกานตก์ลุ         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  5.     ดร.พอจาํ               อรณัยกานนท ์      กรรมการอสิระ 

  6.     ดร.วรีพฒัน์             เพชรคปุต์           กรรมการ และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

  7.     นายธนโชต ิ            รุง่สทิธวิฒัน์         กรรมการ  

 ทงันี  เมอืคาํนวณสดัส่วนของกรรมการของบรษิทัย่อยทเีป็นตวัแทนของบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ .  ของจาํนวน

กรรมการทงัหมดของบรษิทั และกรรมการอสิระ คดิเป็นรอ้ยละ .  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั  

- คณะกรรมการบรษิทักาํหนดวนัและเวลาการประชุมวาระปกตลิ่วงหน้า ประจาํปี 2561 จาํนวนทงัสนิ 6 

ครงั เพอืใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาของตนสาํหรบัการประชุมทุกครงัไดโ้ดยสะดวก อกีทงัไดม้ี

การประชุมวาระพิเศษเพิมเติมได้ตามความจําเป็น อีกจํานวน 3 คร ัง รวมเป็นการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั จาํนวนทงัสนิ 9 ครงั 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทงัหมด จงึจะครบองคป์ระชมุ ประธานกรรมการบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัเรอืง

ทจีะเขา้วาระการประชุม โดยการพจิารณาร่วมกบัประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และจะพจิารณาคาํขอของ

กรรมการบางท่านทจีะบรรจุเรอืงอนืทสีาํคญัเป็นวาระในการประชุม ทงันี  กรรมการแต่ละท่านมคีวาม

เป็นอสิระทจีะเสนอเรอืงเขา้สู่วาระในการประชุม 

- ประธานกรรมการ ดําเนินการจดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรอืงหรอืเอกสาร 

ขอ้มูล เพอืการอภิปราย และระยะเวลามากพอทีกรรมการจะอภปิรายปัญหาในประเดน็ทสีําคญัอย่าง

รอบคอบโดยทวักนั 

- คณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

เพอืใหข้้อมูล หรอืรายละเอยีดเพมิเตมิในฐานะเป็นผู้ทเีกยีวข้องโดยตรง และเพอืใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัไดม้โีอกาสรูจ้กักบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

- คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึ และขอขอ้มูล คาํปรกึษา และบรกิารต่างๆ ทจีําเป็นเพมิเตมิได้

จากประธานเจา้หน้าทบีรหิาร หรอืผูบ้รหิารอนืทไีดร้บัมอบหมาย หรอือาจขอความเหน็ทเีป็นอสิระจาก

ทปีรกึษาภายนอกได ้โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงาน 

- ฝ่ายจดัการและผู้บรหิารระดบัสูง มีหน้าทีให้ขอ้มูล คําปรกึษา และบรกิารต่างๆ ทีเหมาะสม และ

ทนัเวลา แกค่ณะกรรมการบรษิทั        

- กาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มดว้ยระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชุมในแต่ละวาระใหแ้ก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ 

เพอืใหก้รรมการทุกท่านมเีวลาเพยีงพอทจีะศกึษาขอ้มลูต่างๆ กอ่นการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครงั 
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- ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครงัได้จดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน             

ทุกวาระเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานดงักล่าวทผี่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั

แลว้ เพอืใหค้ณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูท้เีกยีวขอ้งสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

- กรรมการทุกคนควรจะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัทงัหมดทไีดจ้ดัใหม้ขีนึในรอบปี 

- กาํหนดนโยบายใหก้รรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทจีะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็นเพอื

อภปิรายปัญหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการทอียูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ให้

ประธานเจา้หน้าทบีรหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทั ไดส้นับสนุนให้มกีารประเมนิตนเอง โดยคณะกรรมการบรษิทั จะประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ดว้ยตนเองเป็นประจําทุกปี เพอืใหค้ณะกรรมการบรษิทั ร่วมกนัพจิารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพอืการปรบัปรุง

แกไ้ขต่อไป ซงึในการประเมนิผลดงักลา่วเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

- การประเมินคณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัทงั

คณะ มรีายละเอยีดดงันี 

- มีการกาํหนดหวัข้อการประเมินในแต่ละด้าน ดงันี 

 โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 การประชมุคณะกรรมการ 

 การทาํหน้าทขีองกรรมการ 

 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

- วิธีการให้คะแนนการประเมิน 

0 = ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ หรอืไม่มกีารดาํเนินการในเรอืงนนั 

1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารดาํเนินการในเรอืงนนัเล็กน้อย 

2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารดาํเนินการในเรอืงนนัพอสมควร 

3 = เหน็ดว้ยคอ่นขา้งมาก หรอืมกีารดาํเนินการในเรอืงนนัด ี

4 = เหน็ดว้ยอยา่งมาก หรอืมกีารดาํเนินการในเรอืงนนัอยา่งดเียยีม 

- การวดัผลการประเมิน 

คะแนน (%) เกณฑ์ทีได ้ คาํจาํกดัความ 

90-100 ดเีลศิ มมีาตรฐาน และผลงานทสูีงมาก ไม่จําเป็นต้องปรบัปรุงการปฏิบัตงิาน 

หรอืปรบัปรงุเพยีงเลก็น้อยเท่านัน  

80-89 ดเีกนิความคาดหวงั มมีาตรฐาน และผลงานทสีูงเกนิความคาดหวงั  

70-79 ดเีทยีบเทา่ความคาดหวงั มมีาตรฐาน และผลงานทดีตีามความคาดหวงั  

60-69 พอใช ้ มีมาตรฐาน และผลงานทีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ตํากว่าความ

คาดหวงั สามารถปรบัปรุงใหด้ขีนึได ้ 

ตํากว่า 60 ควรปรบัปรุง 

อยา่งเร่งด่วน 

มมีาตรฐานตํากว่าความเพียงพอในการดําเนินธุรกจิทมีีการแข่งขนัสูง 

ควรปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน  
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- การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ําหนดให้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ       

ซึงได้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการดา้นการ

กาํกบัดแูลกิจการทดี ีโดยใชห้ลกัเกณฑ์การประเมนิเช่นเดยีวกนักบัการประเมนิคณะกรรมการบรษิัท

ทงัคณะ นอกจากนี หวัขอ้ทีใช้ในการประเมิน จะแตกต่างกนัไปตามบทบาทและหน้าทสีําคญัของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละคณะ 

- การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที

บรหิาร เพอืนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา การประเมนิดงักลา่วจะใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบั 
 

การประเมินคณะกรรมการบรษิัททงัคณะและคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี หวัข้อทใีช้ในการ

ประเมนิจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก ่

1. ความเป็นผูนํ้า    6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

2. การกาํหนดกลยทุธ ์   7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 

3. การปฏบิตัติามกลยทุธ ์   8. การสบืทอดตาํแหน่ง 

4. การวางแผนและผลการปฏบิตัทิางการเงนิ 9. ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ   10.  คณุลกัษณะส่วนตวั 
 

ในปี  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบ

รายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลงานของ

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ซงึไดด้าํเนินการประเมนิการทํางานในวนัท ี  พฤศจกิายน  ทผี่านมา เพอืให้

คณะกรรมการบรษิทัรว่มกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตัใิหด้ยีงิขนึต่อไป 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรอืงเบยีประชุมไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสซงึค่าตอบแทนดงักล่าว

ไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีกรรมการไดร้บัมอบหมายใหท้ําหน้าทแีละมคีวามรบัผดิชอบเพมิมากขนึ เช่น 

การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รบัค่าตอบแทนเพิมในระดบัทีเหมาะสมกบัหน้าทีและความ

รบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมายเพมิมากขนึ ทงันี เป็นไปตามมตทิปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี  จดัขนึเมอืวนัท ี  

เมษายน  โดยคณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ทจีะแสดงความโปรง่ใส และปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด ี

กรรมการทไีดร้บัคา่ตอบแทนจงึงดออกเสยีงในวาระนี  

บรษิทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทําหน้าทกีาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผล

งานของผูบ้รหิารระดบัสงู และกาํหนดการจ่ายคา่ตอบแทนหรอืค่าจา้งทเีป็นธรรมและชดัเจนและใหค้วามเหน็ชอบในกรณีที

บรษิทัฯ มกีารเสนอขายหลกัทรพัยท์อีอกใหม่ต่อกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืพนกังาน และมกีรรมการผู ้บรหิารระดบัสงู

หรอืพนกังานทไีดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหลกัทรพัยท์งัหมดทจีะจดัสรร ทงันีตอ้งไม่มกีรรมการที

จะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกวา่รอ้ยละ 5 ดงักล่าว เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ทงันีคณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี  

- สง่เสรมิใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสตูรเกยีวกบับทบาทหน้าทขีองกรรมการในธุรกจิตวักลางในตลาด

ทุน เพอืใหม้ีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าทไีด้อย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น  

- กรรมการทีได้ร ับเลือกตังหรือแต่งตังใหม่ทุกคน จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก่อนปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะกรรมการ ซงึบรษิทัฯ 

ไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ 

- ผูท้ดีาํรงตําแหน่งกรรมการในครงัแรกจะไดร้บัทราบขอ้มูลของบรษิทัฯ กฎระเบยีบ และคูม่อืกรรมการ

ของบรษิทัฯ  

โดยในปี  บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนอืงจาก ไม่มกีรรมการเขา้ใหม ่
 

9.2 บทบาทและหน้าทีของประธานกรรมการ และขอบเขตอาํนาจหน้าทีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทังหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสียง และ

คณะกรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีซงึไดเ้ปิดเผยรายชอืของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้

แลว้ในหวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ โดยขอบเขตหน้าทขีองคณะกรรมการแต่ละชุดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 บทบาทและหน้าทีของประธานกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการมหีน้าทดีงัต่อไปนี 

- พจิารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และดแูลให้

กรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพอืให้

กรรมการบรษิทัสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

- เป็นผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคบัของบริษัท และ

กฎหมาย  

 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทัทุกคนอภิปราย แลกเปลยีน

ความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ท ีเป็นอสิระ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทุกฝ่ายอยา่งครบถว้น   

 สรปุมตทิปีระชมุ และสงิทจีะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน  

- เป็นผูนํ้าในการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย โดย

จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และ

ดแูลใหม้กีารตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส  

- สนับสนุน และเป็นแบบอยา่งทดีใีนการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณของบรษิัท 

คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั )มหาชน(  

- เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษิทั กบัฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏบิตัิ

หน้าทขีองประธานเจา้หน้าทบีรหิาร และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั  

- กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีทีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  

- กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้ง และองคป์ระกอบทเีหมาะสม  
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- กํากบัดแูลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

กรรมการบรษิทัแต่ละคน เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล  

- กาํกบัดแูลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม กรรมการบรษิทั

รายบุคคล ประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพอืนําผลไปปรบัปรุงการ

ปฏบิตัหิน้าท ีและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบรษิทั  

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทั  

- ดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติ

ของทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซือสตัย์สุจรติ ระมัดระวงั รอบคอบ และโปร่งใส ดํารงไว้เพือ

ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ 

- กาํหนดทศิทางในการดาํเนินธุรกจิและควบคมุตดิตามการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ใหด้าํเนินการถกูต้องตามทกีฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการทกีาํกบัดแูลกาํหนด

ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอต่อผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลทมีีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มดว้ยความ

โปรง่ใสเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี(Good Governance) 

- จัดให้มีหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนหลักการและ

ประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละครงั 

- พจิารณาอนุมตัริายการทมีสีาระสาํคญัทเีกยีวกบัการเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกนั /การไดม้าหรอื

จาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ/การขาย หรอืการตดัจําหน่ายสนิทรพัยใ์ด ๆ ออกจากบญัช ีตลอดจนการ

เขา้ทาํรายการใด ๆ ซงึกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการทกีาํกบัดแูลหรอืระเบยีบ

ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ในเรอืงนนัๆ กาํหนดไวใ้หต้อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหรอืที

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

- คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตังกรรมการ ผู้บริหารจํานวนหนึงตามทีเห็นสมควรให้เป็น

คณะกรรมการชุดยอ่ย เพอืช่วยในการบรหิารจดัการตลอดจนการควบคมุกาํกบัดแูลการดาํเนินการ

ของบรษิทัใหเ้ป็นบรรลุตามวตัถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย และมีความสอดคล้องตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีทีกีาํหนด 

- พจิารณาอนุมตัแิผนลงทุนของบรษิทัฯ ตามทฝ่ีายจดัการเสนอซงึผ่านการพจิารณาเหน็ชอบโดย

คณะกรรมการการลงทุนตามทคีณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารแต่งตงั ทงันีคณะกรรมการบรษิทัได้

อนุมัตนิโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย ์ เพอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงาน การบรหิาร และการ

จดัการการลงทุนของบรษิทัฯ ใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุด อกีทงัเป็นการจดัระบบควบคุมภายในทดี ี

และมกีารบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพ 

- พจิารณาอนุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรอืการขยายธุรกจิตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบั                     

ผูป้ระกอบกจิการอนืๆ เพอืการนํามาใหไ้ดซ้งึผลประโยชน์สงูสุดจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

และบรษิทัยอ่ย 

- ส่งเสริมให้มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจทีเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสือสาร

จรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ อย่างต่อเนือง 

ตลอดจนกําหนดนโยบายทกี่อใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รเกยีวกบัการผลกัดนัใหเ้กดิการต่อตา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชนัอยา่งเป็นรปูธรรมและตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ 

- จดัใหม้รีะบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในทีด ีเพอืการปกป้องรกัษาขอ้มูลสารสนเทศและ

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย ลูกคา้และผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูท้มีสีว่นไดเ้สยี และเพอืใหแ้น่ใจได้

ว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีการเงนิเป็นไปอย่างถูกต้องเพยีงพอและเพอืให้เกิดความมนัใจว่า
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รายการทางธุรกจิไดร้บัการดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ซงึเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสรา้ง

ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัได ้โดยคณะกรรมการบรษิทัจะประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของ

ระบบการควบคมุภายในเป็นประจาํทุกปี และใหค้วามเหน็ไวใ้นรายงานประจาํปี 

-      จดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสยีงในการดาํเนินงานทุกดา้นของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยการ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสยีงทแีต่งตงัเป็นผูก้าํหนดนโยบายการบรหิารความเสยีง

ทคีรอบคลุมทุกธุรกรรม และทบทวนประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสยีงที

กาํหนดนนัๆ รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งน้อยปีละครงั 

-       รบัผดิชอบในขอ้มลูงบดลุ และขอ้มลูทางการเงนิทปีรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ  

-       แต่งตงัประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร/กรรมการผู้จดัการ และกํากบัดูแลใหม้ีการปฏบิตัิเป็นไปตาม

ขอบเขตอาํนาจหน้าทตีามทคีณะกรรมการกาํหนดหรอืมอบหมาย 

-     แต่งตงัและจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัฯ เพอืใหก้ารปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ถกูตอ้งเป็นไปตามทกีฎหมาย

ประกาศขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการทกีําหนด ตลอดจนการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ

และการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถงึการ

ดแูลและสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีการรกัษาเอกสารขอ้มูล

ตลอดจนการตดิต่อสอืสารกบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงานทางการทกีาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง  

-     ดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบทเีหมาะสมในการสอืสารอย่างมปีระสทิธภิาพต่อผู้ถอืหุน้ ผูล้งทุนและผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีของบรษิทัตลอดจนสาธารณะชน  

-      ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทกุปีเพอืการพจิารณาร่วมกนัถงึผล

การปฏบิตังิานและปัญหาเพอืการปรบัปรงุแกไ้ขอนันํามาซงึการปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

-       กาํกบัดแูลบรษิทัย่อยเสมอืนหน่วยงานหนึงของบรษิทัฯ และควบคมุดแูลบรษิทัยอ่ยใหป้ฏบิตัติาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อยา่งเคร่งครดั 
 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนทงัสนิ 9 ครงั 
 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ

โดยร่วมกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทรีบัผดิชอบจดัทํารายงานทางการ

เงนิ 

- สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ  

- สอบทานให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบ

ภายในทเีหมาะสมและมปีระสทิธภิาพตลอดจนการพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานกํากบั

ดแูลและตรวจสอบกจิการภายใน และกํากบัดูแลการปฏิบตังิานและการให้ความเหน็ชอบในการ

พจิารณาแต่งตงั โยกยา้ย การเลกิจ้าง และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสูงสุดของ

หน่วยงานกาํกบัดแูลและตรวจสอบกจิการภายในตามทฝ่ีายจดัการเสนอ 

- พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตลอดจนคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

- พจิารณารายการเกยีวโยงกนัหรอืรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายขอ้กําหนดของหน่วยงานทางการทกีํากบัดแูลกําหนด เพอืใหม้นัใจไดว่้ามคีวามถูกตอ้ง

สมเหตุสมผลและเพอืประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  
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- จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซงึรายงาน

ดงักลา่ว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทงันีรายงานดงักลา่วอยา่งน้อยใหม้ขีอ้มลูดงันี 

 ความเหน็เกยีวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ในความถกูตอ้งครบถว้นเป็นทเีชอืถอืได ้

 ความเหน็เกยีวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ  

 ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ  

 ความเหน็เกยีวกบัรายการเกยีวโยงหรอืทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตอนืใดทเีห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบภายใต้ขอบเขต

หน้าทแีละความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

 ปฏบิตังิานอนืใดตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม

เหน็ชอบ 
 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนทงัสนิ 4 ครงั  
 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- สรรหาและพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเสนอชอืเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการ

ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั

โดยใชข้อ้กาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทไีดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั และกฎเกณฑข์อง

หน่วยงานทางการทกีาํกบัดแูลกาํหนดทเีกยีวขอ้งเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา และเสนอต่อทปีระชุม

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(ตามแต่ละกรณีทกีาํหนดไว)้ 

- เสนอชือบุคคลเพือทําหน้าทีเป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจน

คุณสมบัติตามทีหน่วยงานทางการทีกํากับดูแลกําหนดของบุคคลดังกล่าว เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  

- พจิารณาเสนอแนะเกยีวกบัการเปลยีนแปลงจํานวนกรรมการบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทั ใน

กรณเีหน็วา่มเีหตุจาํเป็นและ/หรอืโดยความเหมาะสม 

- สอบทานแผนและนโยบายคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เพอืใหส้อดคลอ้งตามเป้าหมาย

ประจําปีหรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

- จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร /กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

เพือพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ เพอืเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

(ตามแต่ละกรณทีกีาํหนดไว)้ 

- พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร / 

กรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทคีวามรบัผดิชอบ เพอืการดงึดูด 

รกัษา และ/หรอืจูงใจบุคคลทมีีคุณภาพเสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้ความ

เหน็ชอบ และนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

- สอบทานผลตอบแทนสาํหรบัพนักงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพอือนุมตัก่ิอนการจดัสรรเป็นคา่ตอบแทนรายปีใหแ้ก่พนักงาน 
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- พจิารณาสอบทานสญัญาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษสําหรบัผู้บรหิาร และพนักงานใน

ตําแหน่งสําคญั (ถา้ม)ี รวมถงึขอ้ตกลงในการว่าจ้าง ค่าชดเชยต่อผูม้ ีอํานาจในการจดัการ เพอื

เสนอต่อผูบ้รหิาร 
 

โดยในปี 25 16  บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จํานวน

ทงัสนิ 2 ครงั  
 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการด้านการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

- กําหนดขอบเขตนโยบายด้านการกํากบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏบิตัขิอ้แนะนําในเรอืงของการกํากบักจิการทดีี

ตามหลกับรรษทัภบิาลใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทั 

- ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิทัฯ และหน่วยงานทางการทกีาํกบัดแูลกาํหนด 

- พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหม้คีวาม

เป็นสากลทนัสมยัอยา่งต่อเนืองเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพอืการพจิารณาปรบัปรุง 

- พจิารณาทบทวนความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทั รวมทงัการมผีลประโยชน์ขดัแยง้ทอีาจ

เกดิขนึในการปฏบิตัหิน้าท ี

- เสนอแนะแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย

รวมถึงการติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพือเป็นข้อมูล

ประกอบการพจิารณาปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

- พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ  เป็นประจาํทุกปี 
 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดี ีจํานวนทงัสนิ 

1 ครงั 
 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีคณะกรรมการบริหารความเสียง 

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสยีงโดยดําเนินการให้มีกลยุทธ์

นโยบายมาตรฐาน และรวมถงึมาตรการในการควบคมุความเสยีงในดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย เพอืใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัฯ เกดิประสทิธภิาพสงูสดุภายใตค้วามเสยีงทคีวบคุม

ไดอ้ยา่งมรีะบบ 
- พจิารณากําหนดแนวทางการควบคุมความเสยีงและขนัตอนวธิปีฏบิตัขิองหน่วยงานต่างๆ ของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความเสยีงของหน่วยงานนันๆ และ

รวมถงึการติดตามและควบคุมการบริหารความเสยีงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตทบีรษิัทฯ กําหนด

ตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการบรหิารความเสยีงตามแนวทางทหีน่วยงานทางการทกีาํกบัดูแล

กาํหนด 

- สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายและกระบวนการขนัตอนทเีพยีงพอในการประเมนิ

ความเสยีงและการบรหิารจดัการความเสยีงทงัปัจจยัทเีกดิจากภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบั

ความเสยีงนันๆ ตลอดจนวเิคราะห์ผลกระทบทีอาจเกดิขนึกบับรษิัทฯ เพอืนําไปสู่การจดัการ

ความเสยีงใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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- ควบคมุดแูลประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสยีงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทาน

ใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมโีครงสรา้งพนืฐานทรพัยากรและระบบงานทเีพยีงพอในการช่วยให้

การบรหิารจดัการความเสยีงอยู่ในระดบัทรีบัได ้

- ทบทวนระบบการบรหิารความเสยีงขององคก์รเป็นครงัคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตลอดจนการมอบหมายใหบุ้คคลใดหรอืคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูด้แูล

และบรหิารจดัการความเสยีงโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามความเหมาะสมและรายงาน

ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสยีงทราบ 

- จดัทํารายงานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของคณะกรรมการบรหิารความเสยีงรวมทงั

กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินการสาํหรบัปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืทราบ 
- ปฏบิตัหิน้าทหีรอืงานอนืใดตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการบรหิารความ

เสยีงมคีวามเหน็ชอบ 
 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสยีง จาํนวนทงัสนิ 4 ครงั 
 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการลงทนุ 

- พจิารณากาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แผนการลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยโดยสอดคล้อง

เป็นไปตามนโยบายทคีณะกรรมการบรษิทักาํหนด ซงึพจิารณาธุรกจิหรอืกจิการทเีหน็ควรเขา้ร่วม

ลงทุนตามกรอบนโยบายของบรษิทัฯ อนุมตั ิทงันี คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตันิโยบายการ

ลงทุนในหลกัทรพัย ์ระเบยีบท ี1/2558 ลงวนัท ี15 พฤษภาคม 2558 เพอืใหฝ่้ายจดัการนําไปเป็น

แนวทางปฏบิตัติ่อไป 

- กาํหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง

กับสภาวการณ์ลงทุน เพือก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

- พจิารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบรหิารความเสยีงให้เหมาะสมสําหรบัการลงทุนของ 

บรษิทัฯ ภายใตน้โยบายของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

- กํากบัดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายหลกัในการลงทุนของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบ

นโยบายทคีณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

- พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนการลงทุนประจําปีทฝ่ีายจดัการหรอืฝ่ายการลงทุนของบรษิัทฯ 

เพอืเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

- พจิารณาศกึษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการทีควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ 

เพอืใหไ้ดม้าซงึผลประโยชน์สงูสุดในการลงทุนนันๆ ของบรษิทัฯ และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

พจิารณาอนุมตั ิ

- มอีาํนาจในการพจิารณาเชญิหรอืวา่จา้งบุคคลภายนอกทมีคีวามรูค้วามเชยีวชาญเป็นทปีรกึษาใน

การเขา้รว่มลงทุนดว้ยคา่ใชจ่้ายของบรษิทัฯ   

- พจิารณาใหค้วามเหน็เสนอตวัแทนของบรษิทัฯ ในการเขา้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ทจีะเขา้ไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิทั เพอืการพจิารณาอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบ 

- กาํกบัดแูลและควบคุมการบรหิารการลงทุนใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนทกีาํหนด และ

รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

- พจิารณาการเพมิเงนิลงทุนหรอืลดเงนิลงทุนหรอืการยกเลกิการลงทุนของบรษิัทฯ ทไีดเ้ขา้ร่วม

ลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืการพจิารณาอนุมตั ิ
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- ปฏบิตัหิน้าทหีรอืดาํเนินการใดๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการการลงทุน จาํนวนทงัสนิ 7 ครงั 
 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

- ร่วมพิจารณากําหนดเป้าหมาย ทศิทางการดําเนินการธุรกจิและนโยบายการลงทุน ตลอดจน

แผนงานกลยทุธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เสนอคณะกรรมการบรษิทั  

- พจิารณาอนุมตัติดิตาม ควบคมุการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนการงาน

และกลยทุธก์ารลงทนุตามทไีดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

- พจิารณากลนักรองงบประมาณประจาํปี ตามทฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทั

ในเครอืจดัทาํ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บรษิทั  

- พจิารณาสงัการ/ประสานงานเพอืการมอบหมายนโยบายหรอืแผนงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกจิที

คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิลว้ ใหผู้บ้รหิารและบรษิทัย่อยรบัไปปฏบิตัติามขอบเขต หน้าทคีวาม

รบัผดิชอบ 

- พจิารณากาํหนดกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ และการควบคมุกํากบักจิการ การบรหิารความ

เสยีง ตลอดจนการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ และบรษิทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของบรษิทัฯ ทกีาํหนด  

- พจิารณาและใหค้าํแนะนํา ปรกึษาหารอื และขอ้เสนอแนะในการกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

รวมถงึการสง่เสรมิพฒันาปรบัปรุงระบบการทํางานต่าง ๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

- ร่วมพจิารณา ใหค้าํแนะนําเกยีวกบัการกําหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิานต่าง ๆ              

ทสีาํคญัของบรษิทัยอ่ย เพอืใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของบรษิทัฯ ทกีาํหนดไว ้ 

- ใหม้อีาํนาจ ออกคาํสงั ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึต่างๆ เพอืใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามเหมาะสม และ

สอดคลอ้งเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทัเกยีวกบัการกาํกบัดูแล และวนิัยการ

ทาํงานภายในขององคก์ร  

- พจิารณาแต่งตงั โยกยา้ยบุคลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การพจิารณาความด ีความชอบ 

และค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมตั ิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

- ปฏบิตัหิน้าทอีนืใด ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย หรอืเหน็ควร    
 

การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการบริษทัฯ   

ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตแิต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพอืพจิารณาความ

เหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั และกําหนดคุณสมบตัทิเีหมาะสมของกรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา เพอืดาํรงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง รวมทงัประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของกรรมการทคีรบกาํหนดวาระ และผูบ้รหิารระดบัสงู ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซงึไดก้าํหนดใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึง

มคีะแนนเสยีงหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง ทงันี เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ .ศ.  2535 โดยในขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ หมวดท ี5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถงึขอ้ 38 ได้กําหนดเรอืงเกยีวกบัการเลือกตงักรรมการของบรษิทัฯ ซึง

สามารถสรปุสว่นทเีป็นสาระสาํคญัไดด้งันี 
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 กาํหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ มไีม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กงึหนึง

ของจํานวนกรรมการทงัหมดจะต้องมีถนิทอียู่ในประเทศไทย กรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูถ้ือหุน้ของ

บรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด ้

 ผูท้จีะเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัดิงันี 

-    ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 

-    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

-    ไม่เคยรบัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึทสีุดให้จําคุกในความผดิเกยีวกบัทรพัยท์ไีด้กระทําโดย

ทจุรติ 

- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรอืปลดออกจากราชการหรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั  ฐานทุจรติ

ต่อหน้าท ี

 กรรมการคนใดเมอืไดร้บัเลอืกตงัแลว้ปรากฏวา่ขาดคณุสมบตัดิงักลา่วมาขา้งตน้ หรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้

ลงมตใิหถ้อดถอนเสยีจากกรรมการยอ่มพน้จากตําแหน่งกรรมการทนัท ีกรรมการคนใดจะลาออกจาก

ตําแหน่งใหย้นืใบลาออกต่อบรษิัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัทใีบลาออกไปถงึบรษิัทฯ กรรมการ     

ซงึลาออกดงักล่าวนนัจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

 ใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตงักรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน ี

- ผูถ้อืหุน้หนึงคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

-  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทมีีอยูท่งัหมด เลอืกตงับุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ได ้ในกรณทีเีลอืกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใด

ไม่ได ้ 

-  บุคคลทีได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันัน ในกรณี ทบีุคคลซงึไดร้บัการเลอืกตงัในลาํดบัถดั

ลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันนั ใหป้ระธาน

ทปีระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

 ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ทสีุดกบัส่วนหนึงในสาม กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจไดร้บัเลือกให้กลบัเข้ามารบั

ตําแหน่งอกีได ้กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทฯ 

นัน ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทอียู่ในตําแหน่งนานทสีุดนันเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง 

 นอกจากกรรมการจะพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้กรรมการจะพน้ตาํแหน่งเมอื 

- เสยีชวีติ 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

- ศาลมคีาํสงัใหอ้อก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้นืใบลาออกต่อบรษิทัฯ โดยการลาออกนนัจะมผีลนบัแต่วนัที

ใบลาออกไปถงึบรษิทัฯ กรรมการซงึลาออกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้
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 ทีประชุมผู้ถอืหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนผูถ้อืหุ้นซงึมาประชุมและมสีิทธิออกเสยีงและมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนหุน้ทถีอื โดยผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 ในกรณทีตีาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอนืนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซงึมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 

เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ันจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว

จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามาแทน มติของ

คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสขีองจาํนวนกรรมการทยีงัเหลอือยู ่

 

 กรณีทตีําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจํานวนทจีะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการทเีหลอือยู่

กระทาํการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพอืเลอืกตงักรรมการ

แทนตําแหน่งทว่ีางทงัหมดเท่านัน การประชุมใหก้ระทําภายในหนึงเดอืนนบัแต่วนัทจีาํนวนกรรมการ

ว่างลงเหลอืน้อยกว่าจํานวนทจีะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึงจะ

อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทเีหลอือยูข่องกรรมการซงึตนแทน 

 ในกรณทีกีรรมการพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ใหค้ณะกรรมการทพีน้จากตําแหน่งยงัคงตอ้งอยูร่กัษาการ

ในตําแหน่ง เพอืดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ ต่อไปเพยีงเท่าทจีําเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เขา้

รบัหน้าท ีเวน้แต่ศาลจะมคีาํสงัเป็นอยา่งอนืททีาํใหค้ณะกรรมการพน้จากตาํแหน่ง โดยบรษิทัฯ ต้องจดั

ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพอืเลอืกตงัคณะกรรมการชุดใหมภ่ายในหนึงเดอืนนับแต่วนัพน้จากตําแหน่ง

โดยส่งหนงัสอืนดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม 

 กรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิบําเหน็จกรรมการในวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธขิองบรษิทัฯ ทงันี

ใหอ้ยูใ่นดลุพนิิจของคณะกรรมการและใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิคา่จา้ง เบยีประชมุ คา่พาหนะ 

สวสัดกิาร และคา่ตอบแทนอนืตลอดจนมสีทิธเิบกิเงนิคา่รบัรองและคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกยีวเนืองกบัการ

ทํางานตามระเบยีบของบรษิทัฯ และไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัมาจาก

พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัฯ ในอนัทจีะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทเีป็นพนักงาน

หรอืลกูจา้งของบรษิทัฯ   

  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงคนเป็นประธานกรรมการในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการมหีน้าทตีามขอ้บงัคบัในกจิการซงึประธานกรรมการมอบหมาย 

 ในการประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการทําหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมคณะกรรมการ ใน

กรณีทปีระธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทไีด้ ในกรณีทีมีรองประธาน

กรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทปีระชุม แต่ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่

ไม่อยู่ในทปีระชุมนัน หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีดใ้หก้รรมการซงึมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึง

เป็นประธานทปีระชุม การวนิิจฉัยชขีาดของทปีระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคน

หนึงมเีสยีงหนึงเสยีงในการลงคะแนนเวน้ แต่กรรมการซงึมสี่วนไดเ้สยีในเรอืงใดเรอืงหนึงไม่มสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนนั และถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกี

เสยีงหนึงเพอืเป็นเสยีงชขีาด 
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 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้งึไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชมุ

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมเว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วน เพอืรกัษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีนืและกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่นนักไ็ด ้

  ในการดําเนินกจิการบรษิทัฯ กรรมการต้องปฏบิตัิหน้าทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติของทปีระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษา

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ   

  หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากดั

หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัอนืใดทปีระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่ง 

 

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ ไม่วา่เขา้ทาํเพอืประโยชน์ตนเองหรอืประโยชน์ผูอ้นื

เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทจีะมมีตแิต่งตงักรรมการผูน้นั 

  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ในกรณีทกีรรมการมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดย

ออ้มในสญัญาใดทบีรษิทัฯ ทาํขนึ หรอืในกรณีทจีํานวนหุน้หรอืหุน้กูข้องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืที

กรรมการถอือยูม่จีาํนวนทเีพมิขนึหรอืลดลง 

  คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอยา่งน้อยสามเดอืนต่อครงั ณ จงัหวดัอนัเป็นทตีงัสาํนักงานใหญ่ของ

บรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงหรอื ณ สถานทอีนืใด โดยการกําหนดวนัเวลาและสถานทเีป็นไปตาม

ดุลยพนิิจของประธานกรรมการ กรรมการตงัแต่สองคนขนึไปอาจร้องขอใหป้ระธานกรรมการเรยีก

ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนีให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการทไีด้รบัมอบหมายจากประธาน

กรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัทไีดร้บัการรอ้งขอ 

 ในการลงชอืผกูพนับรษิทัฯ ใหป้ระธานกรรมการหรอืประธานกรรมการบรหิารคนใดคนหนึงลงลายมอื

ชอืและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัหรอืกรรมการอนืสองคนลงลายมอืชอืร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั

ของบรษิทั คณะกรรมการมอีาํนาจพจิารณากาํหนด และแกไ้ขเปลยีนแปลงชอืกรรมการผูม้อีาํนาจลง

นามผกูพนับรษิทัฯ ได ้

 กรรมการคนใดซอืทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืขายทรพัย์สนิให้แก่บรษิทัฯ หรอืกระทําธุรกจิอย่างใด

อย่างหนึงกบับริษัทฯ ไม่ว่ากระทําในนามของตนหรือของบุคคลอืนถ้ามิได้รบัความยินยอมจาก

คณะกรรมการแลว้ การซอืขายหรอืกระทาํธรุกจินันไม่มผีลผกูพนับรษิทัฯ   

 ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้เมอืถอืหุน้ หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืโดย

ระบุจาํนวนทงัหมดทเีพมิขนึ หรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี
 

 การสรรหากรรมการอิสระ 

สําหรบัการแต่งตังกรรมการอสิระนันคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตงัตามคุณสมบตัิซงึเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดขนัตําตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและมหีน้าทใีนลกัษณะเดยีวกบัทกีําหนดไว้ในประกาศตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย วา่ดว้ยคณุสมบตัแิละนิยามของกรรมการอสิระ ดงัน ี

 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ  ของจํานวนหุน้ทมีีสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ ทงันี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้ง

กบักรรมการอสิระรายนนั ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนักงาน ทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอื

ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อน
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ไดร้บัการแต่งตงั ทงันี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทกีรรมการอสิระทเีคยเป็นขา้ราชการ

หรอืทปีรกึษาของสว่นราชการ ซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ   

 ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทเีป็นบดิา

มารดา คูส่มรส พนี้อง และบุตรรวมทงัคูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ

หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

 ไม่เคยหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอยา่งอสิระของตน

รวมทงัไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ทมีีนัยหรอืผูม้ ีอาํนาจควบคุมของผูท้มีีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีกอ่นไดร้บัการแต่งตงั 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทมีนีัย ผูม้อีาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสํานัก

งานสอบบญัช ีซงึผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กอ่นไดร้บัการแต่งตงั 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซงึรวมถงึการใหบ้ริการเป็นทปีรกึษากฎหมายหรอืที

ปรกึษาทางการเงนิซงึไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 

บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีีนัยผูม้อีํานาจ

ควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนันด้วย เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีกอ่นไดร้บัการแต่งตงั 

 ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

 ไม่ประกอบกจิการทมีีสภาพเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีนัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทมีีนัยในหา้งหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้งพนักงานที

ปรกึษาทีรบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทมีีสทิธิออกเสยีงทงัหมดของ

บรษิทัอนืซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทมีนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัยอ่ย 

 ไม่มลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
 

นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) 

ในการสรรหาคณะกรรมการนัน บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสรรหาบุคคลเขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ

ต้องพจิารณาจากองค์ประกอบ โดยต้องจดัทํา Board Skill Matrix เพอืกําหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิของกรรมการที

ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะและความจําเป็นทียังขาด รวมถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ตอ้งคาํนึงถงึความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัมรีะดบัการศกึษา ความรูค้วามสามารถ ทกัษะวชิาชพี ประสบการณ์การทํางาน และมคีวามเชยีวชาญเฉพาะดา้น                 

มภีาวะความเป็นผูนํ้า วสิยัทศัน์กวา้งไกล อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกจิการของบรษิทั รวมถงึคณุธรรมและจรยิธรรม 

โดยมใิหม้ขีอ้จาํกดัทางเชอืชาต ิภาษา และเพศแต่อยา่งใด 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

   สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 83 

นโยบายกาํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนทีกรรมการสามารถไปดาํรงตาํแหน่งได้ 

เพือส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท                        

จงึเหน็สมควรกาํหนดใหก้รรมการบรษิทัแต่ละคนดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอนืรวมไม่เกนิ 5 บรษิทั 
 

นโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบริษทัอืนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

เพอืส่งเสรมิใหป้ระธานเจา้หน้าทบีรหิารอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั

จงึเหน็สมควรกาํหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทบีรหิารดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืรวมไม่เกนิ 5 บรษิทั 
 

นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั มกีารประชุมเป็นประจําทุก 3 เดอืน และอาจมกีารจดัการประชุมพเิศษเพมิเตมิตามความ

จาํเป็น และเพอืส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมําเสมอ คณะกรรมการบรษิทั จงึเหน็สมควร

กาํหนดใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการลงมตใินแต่ละครงั ตอ้งมคีณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3 จงึจะครบองคป์ระชุม และกรรมการแต่ละคนควรเขา้รว่มประชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของจาํนวนครงัของการประชมุทงัปี 

โดยบรษิทัไดก้ําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิทัไวล้่วงหน้าตลอดทงัปี และจะมกีารจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม

พรอ้มระเบยีบวาระกอ่นประชุมล่วงหน้า 5 วนัทําการ เพอืใหก้รรมการไดม้เีวลาในการศกึษามาก่อนล่วงหน้า 

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิัททไีม่เป็นผู้บรหิาร ไดแ้ก่ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุม

ระหว่างกนัเองตามความเหมาะสม เพอือภปิรายปัญหาต่างๆ เกยีวกบัการจดัการทอียูใ่นความสนใจโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้

รว่มประชุมดว้ย 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นทีทําใหก้รรมการคนใดไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในครงัใดได้ ให้

กรรมการคนนนัแจง้เหตุจาํเป็นดงักลา่วต่อประธานกรรมการในโอกาสแรก และกอ่นการประชุมในครงันนั 
 

การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 
คณะกรรมการบรษิทั กาํหนดใหม้นีโยบายการควบคุมและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของกจิการและธุรกจิทบีรษิทัฯ 

เขา้ไปลงทุน เพอืใหม้รีะบบการบรหิารจดัการทดีโีปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และสามารถกาํหนดทศิทางการบรหิารงานที

บรษิทัฯ ทเีขา้ไปลงทุนนนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเสมอืนว่าเป็นฝ่ายงานหรอืหน่วยงานหนึงในองคก์รของบรษิทัฯ  อกีทงัยงั

สามารถตดิตามการบรหิาร และการดาํเนินงานของกจิการทเีข้าไปลงทุน เพอืดแูลรกัษาซงึผลประโยชน์ในการลงทุนของ

บรษิทัฯ และเพมิมลูคา่และความเชอืมนัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ของบรษิทัฯ ได ้ 
โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตงัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เขา้ร่วมเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพอืตดิตามผลประกอบการ 

และใหข้้อเสนอทเีป็นประโยชน์ต่อบรษิัทย่อย กําหนดใหบ้รษิทัย่อยใช้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการ

ขา้งตน้ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ รวมถงึกาํกบัดูแลใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มูล และการบนัทกึบญัชขีองบรษิทั

ย่อย เพอืใหบ้รษิทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทํางบการเงนิรวมไดท้นักําหนด ทงันี บุคคลดงักล่าวต้องไดร้บั

อนุมตัคิวามเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และมคีุณสมบตัิครบถว้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวธิีการตาม

ขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

การอนุมติัรายการ  

ตามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2559 เมอืวนัท ี26 มกราคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขอาํนาจใน

การอนุมตัริายการทเีกยีวกบัค่าใชจ่้ายและการซอืทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศ ฉบบัท ี2/2558 เรอืง อํานาจในการ

อนุมตัริายการทเีกยีวกบัคา่ใชจ่้ายและการซอืทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เพอืใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิารงานของบรษิทัฯ 

ทงันีโดยมผีลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2559 เป็นตน้ไป ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี  

- ค่าใชจ้่าย หรอืรายการซอืทรพัยส์นิทมีีในงบประมาณประจําปี ซงึไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

มอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทบีรหิารเป็นผูอ้นุมตัริายการ 
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- ค่าใชจ้่าย หรอืรายการซอืทรพัยส์นิทไีม่มใีนงบประมาณหรอืเกนิงบประมาณประจําปี วงเงนิไม่เกนิ 3 ลา้นบาท 

มอบหมายให้ประธานกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทบีรหิารเป็นผูอ้นุมตัริายการ หากวงเงนิเกินกว่า 3 

ลา้นบาท ต้องดาํเนินการขออนุมตังิบประมาณเพมิเตมิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- คา่ใชจ่้ายทเีกยีวกบัผลตอบแทนพนักงาน ยกเวน้คา่ใชจ่้ายทมีกีารกาํหนดไวต้ามระเบยีบสวสัดกิาร หรอืระเบยีบ

อนืใดของบรษิทัฯ ใหป้ระธานเจ้าหน้าทบีรหิารเป็นผูอ้นุมตัริายการ ทงันี คา่ใชจ้่ายของประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

- คา่ใชจ้่ายทเีป็นไปตามระเบยีบทางการและ/หรอืหน่วยงานทคีวบคุมดแูลในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และขออนุมตัต่ิอประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

- คา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึประจํา โดยจ่ายจากเงนิสดยอ่ยจาํนวนไม่เกนิ 1,000 บาท มอบหมายใหผู้บ้รหิารสงูสดุของสาย

งานเป็นผูอ้นุมตัริายการ 

- การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทุน ให้ฝ่ายการลงทุนนําเสนอ เพือพิจารณาอนุมัติต่อทีประชุม

คณะกรรมการการลงทุน และทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

- การทํารายการไดม้าและจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิ และรายการทเีกยีวโยงกนั บรษิัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ตามมตทิปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  ไดอ้นุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 

สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัปี  และ  โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

คา่สอบบญัช ี 1.18 ลา้นบาท 1.18 ลา้นบาท 

คา่บรกิารอนื ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 1.18 ลา้นบาท 1.18 ลา้นบาท 
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดต้ระหนักและใหค้วามสําคญัต่อการสนบัสนุนการมสีว่นร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

โดยบรษิทัฯ เชอืมนัวา่การประกอบธรุกจิดว้ยความเป็นธรรมภายใตห้ลกับรรษทัภบิาลทดีจีะช่วยสรา้งความเชอืมนัใหแ้ก่ผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ ทกุท่าน 

อย่างไรก็ตาม การดาํเนินธุรกจิย่อมมจุีดมุ่งหมายทตี้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คอื กําไรและต้องการ

ความมนัคง ความกา้วหน้าหรอืการเจรญิเตบิโต การทธุีรกจิจะเตบิโตอยา่งยงัยนืไดน้นัไม่ใช่อยูท่ผีลประโยชน์หรอืกาํไรของ

องค์กรเพยีงอย่างเดยีว แต่จําเป็นจะต้องคํานึงถงึการคนืกําไรในสงิทดีงีามสู่สงัคมควบคู่กนัไปดว้ย การดําเนินธุรกิจที

คาํนึงถงึสงัคมภายใตจ้รยิธรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดียีอ่มนําไปสูก่ารดาํเนินธุรกจิทปีระสบความสาํเรจ็อยา่งยงัยนื 

ดงันัน คณะกรรมการบรษิัท จึงเห็นควรกําหนดแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานต่างๆ ให้มีนโยบายและการ

ดาํเนินงานดงัน ี

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลัก

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์ตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดอีย่างเคร่งครดั มีความโปร่งใส ชดัเจนและ

สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์อนืทอีาจไดม้าจากการดาํเนินงานทไีม่ถูกต้อง โดยบรษิทัฯ ปฏบิตัิ

ตามแนวทางต่อไปนี 

-  สรา้งกรอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ใหป้ระพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนั 

ทดี ียดึหลกัความถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ อาท ิหลกีเลยีงวธิกีารไม่สุจรติเพอืทําลาย

คูแ่ข่ง ไม่เอารดัเอาเปรยีบต่อพนกังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

-  การกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกจิกบักจิการคู่คา้ใหส้อดคล้องตามกฎหมาย และขอ้ตกลงทกีําหนดร่วมกนั

อยา่งเคร่งครดั ไม่แสวงหาขอ้มลูทเีป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีไีม่สุจรติ ไม่พยายามทาํลายชอืเสยีง

ของคูแ่ขง่ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 

-  การเรยีกเก็บค่านายหน้ากบัลูกคา้ทวัไปจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กยีวกบัอตัราค่าธรรมเนียมการซอืขาย

หลกัทรพัยท์ตีลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
 

2. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเรอืงคณุธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินธรุกจิ รวมถงึการต่อตา้นการ

ทุจรติภายในองคก์ร โดยมกีารทบทวนนโยบายมาตรการการกําหนดกระบวนการภายในและการประเมนิความเสยีงทมีี

ประสทิธิภาพและเหมาะสมอย่างสมําเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครงั โดยในปีทผี่านมาคณะกรรมการบรษิัทไดด้ําเนินการ

ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัติ่างๆ จํานวน  ครงั ในการประชุมครงัท ี /  เมือวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ 2561 ตาม

โครงสรา้งองคก์รและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีรวมถงึแสดงเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและการรบัให้

สนิบนทุกรปูแบบ ดงันี 

 กาํหนดนโยบาย ระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัชนัตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ โดยใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และบรษิทัยอ่ยจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั  

 

 
 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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      บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชนั โดยสรปุ ดงันี 

 นโยบายป้องกนัการมอบหรอืรบัของกาํนัล ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนืใด เช่น การเลยีงรบัรองหรอืคา่ใชจ้่ายทเีกนิ

ขอบเขตจาํกดัซงึไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ จากลกูคา้และผูท้บีรษิทัทาํธรุกจิดว้ย 

 นโยบายการป้องกนัการตดิสนิบนทุกรปูแบบเพอือาํนวยความสะดวกหรอืเพอืความสมัพนัธใ์นการดาํเนินธุรกจิทุก

ชนิดไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 นโยบายการจดัซอืจดัจา้งอยา่งโปรง่ใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบยีบและขนัตอนปฏบิตัทิถีกูตอ้ง 

 นโยบายสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีหลกีเลยีงพฤตกิรรมการฉ้อโกงและไม่สนบัสนุนการดาํเนินงานทมีี

ลกัษณะเป็นการล่วงละเมดิลขิสทิธหิรอืทรพัยส์นิทางปัญญา 

 นโยบายการกาํหนดใหเ้งนิบรจิาคเพอืการกุศลและเงนิสนับสนุนทุกประเภท ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

ตามกฎหมายในประเทศทเีกยีวขอ้ง 

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินกจิกรรมในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ ดงัน ี 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการอบรมพนักงาน CGH และพนักงานบางส่วนของบรษิทัยอ่ย ในหลกัสตูร “นโยบายต่อตา้นการ

ใหส้นิบนและทุจรติคอรร์ปัชนัและนโยบายทเีกยีวขอ้ง” ในวนัท ี  พฤษภาคม  

 บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสาํนักงานองค์กรต่อตา้นคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) เพอืเป็นการร่วมแสดงพลงั

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และในการนี ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “วนัต่อต้าน

คอรร์ปัชนั 2561” ภายใตแ้นวคดิ “คนไทย ตนืรูสู้โ้กง” ในวนัพฤหสับดที ี6 กนัยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 

น. ณ หอ้งภริชั ฮอลล ์1-3 ศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการ ได้เขา้ร่วมงานสมัมนา Thailand’s 9th National Conference on Collective 

Acton against Corruption เมือวนัพฤหัสบดีที 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยปฏบิตัติ่อลูกคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอยา่งเสมอ

ภาคและเป็นธรรม รวมถงึสนับสนุนการพฒันาเพอืความกา้วหน้าของพนักงานทุกระดบัชนั ตามความเหมาะสม ดงันี 

 จดัใหม้สีวสัดกิารทเีหมาะสม เชน่ สวสัดกิารเงนิกองทุนสาํรองเลยีงชพีพนักงาน สวสัดกิารการรกัษาพยาบาล

และการตรวจสุขภาพประจําปี สวสัดกิารดา้นการประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ สวสัดกิารกรณีพนักงานเสยีชวีติ 

สวสัดกิารดา้นฌาปนกจิสงเคราะหส์าํหรบัพนักงานและครอบครวั  

 การปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนทเีหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ 

หน้าทรีบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานแต่ละคน โดยนําระบบ KPI มาใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานซงึ

สง่ผลต่อการพจิารณาคา่ตอบแทนและอตัราการจ่ายเงนิโบนสัประจาํปีและการปรบัเลอืนตาํแหน่ง 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดังาน (1) “ผู้บรหิารพบพนักงาน” เพอืเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ นวตักรรม

ใหม่หรอืขอ้เสนอแนะทเีป็นประโยชน์กบัองคก์รต่อผูบ้รหิารไดโ้ดยตรงเป็นประจาํทุก 3 เดอืน เพอืใหพ้นักงาน

ได้ร ับการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday ทุกเย็นวันศุกร์ (3) 

Corporate Lunch (4) งานเลยีงสาํหรบัวนัเกดิพนักงาน (5) งานเลยีงสงัสรรคเ์นืองในวนัปีใหม่เพอืสรา้งความ

สามคัคใีนหมู่พนักงานและเปิดโอกาสใหผู้้บรหิารและพนักงานไดพ้ดูคุยกนันอกเวลาทํางาน อนัเป็นการลด

ช่องว่างในการทาํงานระหว่างระดบัผูบ้รหิารและพนักงานทาํใหเ้กดิการประสานงานไดด้ยีงิขนึ อกีทงัเป็นการ

สรา้งขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน อนักอ่ใหเ้กดิความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์รอยา่งต่อเนือง 

 บรษิทัหลกัทรพัย์ฯ ไดส้นับสนุนกจิกรรมเพอืสรา้งกําลงัใจในการทํางานให้กบัพนักงานอย่างต่อเนือง เช่น  

การจดัโปรโมชนัใหก้บัเจา้หน้าทกีารตลาดทมีกีารเปิดบญัชลีูกคา้สงูสดุและยอดการซอืขายทงัหลกัทรพัย์และ

ตราสารอนุพนัธ ์และจดักจิกรรมขอบคณุพนักงาน “Staff Party” เป็นประจาํทุกปี  

 มีการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานทโีปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรทชีดัเจนและ

คํานึงถงึหลกัสิทธิมนุษยชนและสทิธแิรงงานโดยไม่นําความแตกต่างทางดา้นเชือชาติ เพศ อายุ ศาสนา 

สภาพรา่งกาย ฐานะ ชาตติระกลู มาเป็นอปุสรรคในการจา้งงาน 

 สนับสนุนใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ และความสามคัค ีความเป็นนําหนึงใจเดยีวกนั รวมถงึสง่เสรมิการ

เคารพสทิธสิว่นบคุคล ไม่กล่าวรา้ยผูอ้นื 

 ใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนักงานในสถานททีาํงาน ใหม้คีวามสะอาดและเป็น

ระเบยีบ เชน่ โครงการ 5 ส. การตรวจสขุภาพประจาํปี ตูย้าสามญัประจาํสาํนกังาน 

 ให้ความสําคญัในการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานให้มคีุณภาพอย่างต่อเนืองในทุกๆ ปี โดยส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหพ้นกังานพฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะทเีป็นประโยชน์ในการใหบ้รกิารลกูคา้ของบรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ เพอืรองรบัการเจรญิเตบิโตทางธรุกจิภายใตก้ารเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา  
 

4. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมนัในการสรา้งความพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้โดยการเอาใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของ

ลกูคา้ นําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทดีอียา่งมคีุณภาพ รวมถงึดแูลขอ้มูลต่างๆ ของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั มกีารปฏบิตัทิ ี

ชดัเจนและเป็นธรรมในการดาํเนินธรุกจิต่อลกูคา้ทุกราย รวมทงัพฒันารปูแบบและช่องทางการใหบ้รกิาร นําเสนอผลติภณัฑ์

ทหีลากหลาย โดยยดึถอืขอ้มูลทคีรบถว้นถกูตอ้ง เหมาะสม และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิรวมถงึความรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์

เพอืสง่มอบการบรกิารทดีใีหแ้กลู่กคา้ 
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 อกีทงับรษิทัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาผลประโยชน์และความลบัของลกูคา้ คูค่า้ และ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดว้ยความซอืสตัยแ์ละสจุรติ นอกจากนีบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมชอ่งทางในการรบัเรอืงรอ้งเรยีนและแจง้

เบาะแสจากลูกคา้ คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มและกําหนดขนัตอนปฏบิตัทิชีดัเจนเพอืการปฏบิตังิานทรีวดเรว็ ยตุธิรรม

และเชอืถอืได ้รวมทงัไดเ้ขา้รว่มกระบวนการระงบัขอ้พพิาทดว้ยวธิอีนุญาโตตุลาการทจีดัขนึโดยสาํนักงาน ก.ล.ต.  
 

5. การดแูลรกัษาสิงแวดล้อม 

 แม้ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสงิแวดล้อมไม่มากนักแต่บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึง

ความสาํคญัของการบรหิารการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งรูค้ณุคา่ และลดการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ 

ไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรู ้และฝึกอบรมพนกังานในเรอืงสงิแวดลอ้มดงัน ี

1. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกยีวกบัสงิแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

2. สง่เสรมิและรณรงคใ์หพ้นักงานร่วมกนัประหยดัไฟฟ้า รกัษาสภาพแวดล้อม และปรบัปรุงการปฏบิตังิานให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ  

3. ตระหนกัถงึการใชนํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมกีารตรวจสอบทอ่ประปา และมาตรวดันําอยา่งสมาํเสมอ 

4. ฝึกอบรมหลกัสตูร “การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสงิแวดลอ้มเพอืเสรมิสรา้งจติสาํนึกดา้นการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม” 

ให้กับพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะในประเด็นทีเกียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพือรักษา

สงิแวดลอ้ม เชน่ การใชนํ้าอยา่งรูค้ณุคา่ การจดัการขยะในสาํนักงาน การใชพ้ลงังานอยา่งรูค้ณุคา่ดว้ยการลด

การสญูเสยีพลงังาน รวมถงึแนวทางในการดาํรงชวีติเพอืสงิแวดล้อม การลดใชส้ารพษิในบา้นและททีํางาน 

ฯลฯ  
 

6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 บรษิัทฯ ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของการดูแลชุมชนผ่านกิจกรรมทสีอดคล้องกบัมาตรการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยเน้นการส่งเสรมิดา้นการศกึษา การทาํนุบาํรงุศาสนาและการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทางสงัคม ใน

ปี 2561 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทําโครงการส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อมภายใต้แนวคดิว่าบรษิทัฯ จะเตบิโต

ไปพรอ้มกบัสงัคมและสงิแวดลอ้ม ดงัน ี
 

ด้านสิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ รว่มกบับรษิทัหลกัทรพัยฯ์ จดักจิกรรมเกบ็ขยะบรเิวณชายหาดภายใตโ้ครงการ “รกัษ์ทะเลและชายหาด” ณ หาด

บ้านอําเภอ อ.สตัหบี จ.ชลบุร ีในวนัศุกร์ท ี  พฤศจิกายน  โดยมผีูบ้รหิารและพนักงานจติอาสาของบรษิทัฯ และบรษิทั

หลกัทรพัยฯ์ จํานวน  คน เขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว เพอืสรา้งจติสาํนึกรกัษ์ธรรมชาตแิละรกัษาสงิแวดลอ้มใหค้งอยู่ในสภาพด ี

นอกจากนี ยงัเป็นการกระชบัความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งทงัสองบรษิทัอกีดว้ย 
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ด้านการทาํนุบาํรงุศาสนา 

 รว่มเป็นเจา้ภาพทาํบุญทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัเขาพทุธโคดม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีในวนัท ี28 ตุลาคม 2561 

 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระอินทร์แปลง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวนัที  

10 พฤศจกิายน 2561 

 ร่วมเป็นเจา้ภาพทําบุญทอดกฐนิสามคัค ีเพอืสมทบทุนสรา้งศาลาการเปรยีญ ณ วดัสนัตธิรรมบรรพต (ภูน้อย) ตําบล 

นากลาง อาํเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัลาํภู ในวนัท ี18 พฤศจกิายน 2561 
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1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ กําหนดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ ซงึเป็นกรรมการอสิระ ทาํหน้าทพีจิารณาทบทวนความเพยีงพอ

ของระบบควบคุมภายใน ในแต่ละขนัตอนการทํางาน เพอืการรายงานการตรวจสอบ กาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน และการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ครบถว้น และถกูต้อง โดยมกีารทบทวนการปฏบิตังิาน และพฒันาระบบงานของสายกํากบั

ดแูลและตรวจสอบกจิการภายในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งสมาํเสมอ ตลอดจนการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการและ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เพอืป้องกนัความผดิพลาดและปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ยา่งมมีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพมากขนึ โดย

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั ซงึในปี 2561 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดม้กีารประชมุ รวมทงัสนิ 4 ครงั 

คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้จิารณาเกียวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และแบบประเมินความ

เพยีงพอระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยมกีรรมการตรวจสอบทงั 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยพจิารณาจากขอ้มูล

และรายงานต่างๆ  รวมถงึการซกัถามจากฝ่ายจดัการเกียวกบัความเพยีงพอของระบบ ทงั 5 ดา้น คอื ดา้นองคก์รและ

สภาพแวดลอ้ม ดา้นการบรหิารความเสยีง ดา้นการควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ดา้นระบบสารสนเทศและการ

สอืสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ซึงภายหลงัจากการประเมินแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเหน็ว่าบริษัทฯ          

มีระบบการควบคุมภายในในเรอืงดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง           

เพยีงพอทจีะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สาํหรบัผูส้อบบญัชขีองบรษิัทคอื นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์บรษิทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากดั  

ซึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจําปี 2561 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัท              

มขีอ้บกพรอ่งใดๆ เกยีวกบัระบบการควบคมุภายใน 

นอกจากนีบรษิทัฯ ไดก้ําหนดกลไกกํากบัดแูลบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยจดัส่งตวัแทนของบรษิทัเขา้ร่วม

เป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มตามสดัสว่นการถอืหุน้ เพอืควบคมุการบรหิาร และตดิตามดแูลผลการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ รวมทงัไดม้กีารกาํหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสยีงจากการดาํเนินงานของ

กลุม่ธุรกจิ เพอืหลกีเลยีงความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทอีาจจะเกดิขนึ รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความ

เสยีงอยา่งสมําเสมอ หรอือยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั อกีทงับรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํประกนัความรบัผดิของกรรมการ พนกังาน

และบรษิทัในวงเงนิ 100,000,000 บาท เพอืป้องกนัและบรรเทาความเสยีงจากการดาํเนนิงานของกลุม่ธุรกจิทอีาจเกดิขนึได ้

2. หวัหน้างานสายกาํกบัดแูลและหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน 

สายกํากบัดูแลและตรวจสอบกิจการภายในของบรษิัทฯ ทําหน้าทีกํากบัดูแลฝ่ายงานต่างๆ ทเีกยีวข้องกบั

ธรุกรรมของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายและนโยบายทบีรษิทัฯ กาํหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถงึ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และเป็นทปีรกึษาในเรอืงกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ทงันี ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

ครงัท ี4/2560 เมอืวนัท ี13 พฤศจกิายน 2560 ไดแ้ต่งตงัให ้นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สวุรรณ ดาํรงตําแหน่งดงักล่าวเพอืกํากบั

ดูแลการดําเนินกจิการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบทเีกียวขอ้ง รวมไปถงึนโยบายของบรษิทัฯ             

อยา่งเครง่ครดั 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง  
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 บุคคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนัไดแ้กบุ่คคลหรอืบรษิทัต่างๆ ทมีคีวามเกยีวขอ้งกบับรษิทัต่างๆ ในกลุม่บรษิทัโดยการมผีูถ้อืหุน้รว่มกนัหรอืมกีรรมการรว่มกนั 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัทีสาํคญัของบริษทัฯ กบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึน มีดงัต่อไปนี 
 

บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 46,234,047 189,562,641 การเขา้ทาํรายการเพอืการซอืขายหลกัทรพัยเ์ป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และมกีารกาํหนด

อตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด ซงึเป็นอตัราเดยีวกบัทคีดิกบั

ลูกคา้ทวัไป 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 20,795,920 76,851,987 

คา่ธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 17,982,983 19,535,553 

ดอกเบยีรบั 360,480 189,506 

คา่ใชจ่้ายอนืๆ - 468,126 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3,463,625,181 3,463,422,524 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

ตราสารหนี - หุน้กู ้ 42,979,554 - 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 16,178,082 5,000,000 การกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อยเป็นการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิซงึ

เป็นไปตามการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย ตน้ทุนทางการเงนิ 1,088,325 9,902,055 

เงนิปันผลรบั - 97,728,944 เงนิปันผลเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

เงนิปันผลจ่าย 345 273 

12. รายการระหวา่งกนั  
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บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็ 

เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 675,007,170 675,007,170 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปันผลรบั 43,900,990 47,811,796 เงนิปันผลเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

เงนิปันผลจ่าย 1,505,000 1,192,820 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย - 56,753 คา่จดัการกองทุน เพอืใชใ้นการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ ณ 

ราคาทตีกลงกนัซงึประมาณตามราคาตลาด คา่ธรรมเนียมและบรกิาร 620,713 950,792 

กองทุนรวมทบีรหิารโดยบรษิทัร่วม เงนิปันผลจ่าย 11,679,938 - เงนิปันผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

บคุคลทเีกยีวขอ้งกนั เงนิปันผลจ่าย 25,417,978 7,496,694 

กรรมการ เงนิปันผลจ่าย 28,703,771 22,751,176 

บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจาํกดั 

(มหาชน) 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 827,441,950 827,441,950 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

เงนิปันผลรบั 84,749,850 56,499,900 เงนิปันผลเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

 เงนิปันผลจ่าย 621,705 437,967 

บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ 

จาํกดั (มหาชน) 

เงนิลงทุนเผอืขาย 952,261,248 985,233,060 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

 

เงนิปันผลจ่าย 5,357,163 4,245,934 เงนิปันผลจ่ายเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

บรษิทั เกง็ก ิแคปปิตอล จาํกดั (เดมิชอื

บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์จาํกดั) 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 25,000,000 25,000,000 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ 

ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 311,100 311,100 การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิอง

บรษิทัฯ 
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บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

บรษิทั เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั จาํกดั เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 69,132,650 - การใหกู้้ยมืระยะสนัแก่บรษิทัย่อยเป็นการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ

ซงึเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย 

ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 2,710,718 2,640,260 การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิอง

บรษิทัฯ บรษิทั เทค รฟีอร์ม จาํกดั ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 629,160 629,160 

บรษิทั โซลาร์ เทคนิค จาํกดั ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 629,160 629,160 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัทีสาํคญัของบริษทัย่อยกบับคุคลทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขนึ มดีงัต่อไปนี 

บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

นายเบน เตชะอบุล ค่านายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ 406,206 6,640 การเขา้ทํารายการเป็นไป เพอืการซอืขายหลกัทรพัย ์ซงึเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป

ตามอตัราราคาตลาด ซงึเป็นอตัราเดยีวกบัทคีดิกบัลูกคา้ทวัไป 

ลูกหนธีุรกจิหลกัทรพัย ์ 69,222,821 2,523,935 

ดอกเบยีรบั 1,907,389 146,627 

นายทอมม ีเตชะอบุล ค่านายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ 494,691 185,902 

ค่านายหน้าซอืขายสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้า 

1,461,788 416,716 

เงนิฝากในนามบรษิทัเพอืลูกคา้ 8,875,292 12,983,092 

ลูกหนธีุรกจิหลกัทรพัย ์ 116,647,745 16,777,309 

ดอกเบยีรบั 3,460,652 320,310 

กองทุนรวมทีบริหารโดยบริษัทที

เกยีวขอ้งกนั 

ค่านายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ 57,849,357 74,039,866 

เงนิลงทุนเผอืขาย 71,687,553 62,192,546 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย  
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บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ค่านายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ - - การเขา้ทาํรายการเป็นไป เพอืการซอืขายหลกัทรพัย ์ซงึเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาให้

เป็นไปตามอตัราราคาตลาด ซงึเป็นอตัราเดยีวกบัทคีดิกบัลกูคา้ทวัไป 

เงนิฝากในนามบรษิทัเพอืลูกคา้ 5,523 5,479 

ตน้ทุนทางการเงนิ 44 306,256 

เงนิลงทุน 42,996,969 - การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย  

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 14,850,000 - ค่าธรรมเนียมรบัการใหบ้รกิารจดัจําหน่ายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นตวัแทน

ผูถ้ือหุ ้นกู้ ซงึเป็นไปตามการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิัทย่อย และมี

การกําหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

หนีสนิอนื 1,050,000 - 

บรษิทั อดีพี ีเอน็เตอร์ไพรส ์จาํกดั ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัอาคาร สถานท ี       

   และอปุกรณ์  

1,365,600 1,365,600 คา่เชา่โกดงั  เพอืใชใ้นการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย   

บรษิทั ซงิเสยีนเยอะเป้า จาํกดั ค่าใชจ้า่ยอนื 449,400 925,550 คา่โฆษณา เพอืการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย 

หนีสนิอนื - 74,900 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็ 

เอฟซ ี จาํกดั (มหาชน) 

ค่านายหน้าจากการเป็นตวัแทนซอื      

   ขายหน่วยลงทุน 

576,344 479,314 การเข้าทํารายการเป็นไป เพอืการเป็นตวัแทนซอืขายหน่วยลงทุน ซึง

เป็นไปตามการดําเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมกีารกําหนด

อตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 227,066 308,110 ค่าธรรมเนียมรบัทปีรกึษาการลงทุน เป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกติ

ของบริษัทย่อย และมกีารกําหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคา

ตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 26,300 103,500 ค่าธรรมเนียมรบัการให้บรกิารเป็นตวัแทนรบัแจ้งความจํานงการใชส้ทิธิ

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ เป็นไปตามการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิัทย่อย 

และมกีารกาํหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 140 217,636 ค่าจดัการกองทุนจา่ยเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิัทย่อย 

และมกีารกาํหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 
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บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย  180,062 - การเขา้ทํารายการเป็นไปเพอืธุรกรรมการยืมหลกัทรพัย์ ซึงเป็นไปตาม

การดําเนินงานตามปกตขิองบรษิัทย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาให้

เป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ลูกหนธีุรกจิหลกัทรพัย ์ 17,080,580 - 

สนิทรพัย์อนื - 26,857 การเขา้ทํารายการดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทั

ย่อย 

บ ริ ษั ท  ผ า แ ด ง อิน ดัส ท รี  จํ า กั ด 

(มหาชน) และบรษิทัในเครอื 

เจา้หนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 362,085,228 195,963,289 การเขา้ทํารายการเป็นไปเพอืการซอืขายตราสารหนี ซงึเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป

ตามอตัราราคาตลาด 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มือนื 89,692,103 89,616,530 การจดัหาเงนิดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

 ตน้ทุนทางการเงนิ 2,611,716 1,064,511 

บรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

เงนิฝากในนามบรษิทัเพอืลูกคา้ 35,016,161 40,069,134 การเขา้ทํารายการเป็นไปเพอืการซอืขายหลกัทรพัย์ ซงึเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป

ตามอตัราราคาตลาด ซงึเป็นอตัราเดยีวกบัทคีดิกบัลูกคา้ทวัไป 

ค่านายหน้าซอืขายหลกัทรพัย ์ 17,184,731 8,479,418 

ค่านายหน้าซอืขายสญัญาซอืขาย    

   ล่วงหน้า 
615,272 1,121,510 

ลูกหนธีุรกจิหลกัทรพัย ์ 20,733,600 21,391,371 

เจา้หนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 11,189,797 97,925,718 

ตน้ทุนทางการเงนิ 351,310 180,707 

ดอกเบยีรบั 554,263 - 

เงนิลงทุน 42,979,554 - การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัใหญ่ 16,751,185 16,265,843 การใหเ้งนิกูย้มืระยะสนัแก่บรษิทัใหญ่เป็นการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ

ซงึเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย ดอกเบยีรบั 485,342 9,917,898 
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บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2560 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร - 8,884,800 คา่ธรรมเนียมรบัการใหบ้รกิารจดัจําหน่ายหลกัทรพัยเ์ป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาให้

เป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 236,641 - คา่ธรรมเนียมรบัการใหย้มืหลกัทรพัย ์เป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกติ

ของบริษัทย่อย และมกีารกําหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคา

ตลาด 

ลูกหนธีุรกจิหลกัทรพัย ์ - 50,974,988 การเขา้ทํารายการเป็นไปเพอืการซอืขายตราสารหนี ซงึเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัย่อย และมกีารกําหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป

ตามอตัราราคาตลาด 

เจา้หนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ - 51,566,870 

สนิทรพัย์อนื 419,731 271,848 การเขา้ทํารายการดงักล่าวเป็นไปตามการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทั

ย่อย 

เงนิปันผลจ่าย - 97,728,944 เงนิปันผลจา่ยเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  

เงนิปันผลรบั 345 273 เงนิปันผลรบัเป็นไปตามมตอินุมตัจิากทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าทุกรายการดงักลา่วขา้งต้นใชน้โยบายราคาและเงอืนไขการกําหนดราคาระหวา่งกนัเป็นไปตามเงอืนไข เชน่  เดยีวกบัธุรกจิปกตทิวัไป มคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทงัมกีาร

เปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งได้ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ตีลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด 
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  บรษิัทฯ ได้กําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับุคคลทอีาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกียวกบัความจาํเป็นในการ

เขา้ทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพจิารณาจากเงอืนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ดาํเนินการคา้ปกตใินตลาดและมกีารเปรยีบเทยีบราคาทเีกดิขนึกบับุคคลภายนอก  

 ในกรณีทคีณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทเีกดิขนึ บรษิัทฯ จะจดั

ให้มีผู้เชยีวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือนําไป

ประกอบการใหค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื     

ผูถ้ือหุน้ ตามแต่กรณีซงึผูท้อีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสยีในการทํารายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธิ

ออกเสยีงในการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าว  

 นอกจากนนั บรษิัทฯ จะดําเนินการเปิดเผยขอ้มลูในการทาํรายการทเีกยีวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไป

ของสนิทรพัย์ทีสําคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ตลอดจนรวมถงึมาตรฐานบญัชทีกีาํหนดโดยสมาคมนกับญัช ีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอาจมีการเขา้ทํารายการระหว่างกนักบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิงึมเีงอืนไขทางการคา้โดยทวัไปกบับุคคลทอีาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัใหม้เีงอืนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซงึสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทเีกดิขนึกบับุคคลภายนอก ซงึเป็นไปตามหลกัการที

คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิไว้แล้วตามทกีําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และให้ปฏบิตัิตาม

สญัญาทีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครดั พร้อมทงั กําหนดราคา และเงือนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่

ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทงันี เนืองจากมบุีคคลทเีขา้ข่ายบุคคลทอีาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เพมิขนึ ทําให้ปริมาณการเขา้ทํา

รายการระหว่างกนัทอีาจเกดิขนึในอนาคตของบรษิัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัย์ฯ อาจจะเพมิขนึภายหลงัจากการปรบั

โครงสรา้งแลว้เสรจ็ โดยรายการระหว่างกนัส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการซอืขายหลกัทรพัย ์ 

อย่างไรกต็าม ในกรณทีมีกีารเขา้ทาํรายการใหม่ หรอืมกีารเปลยีนแปลงของราคาและเงอืนไขทแีตกต่างจากเดมิ 

สายกํากบัดูแลและตรวจสอบกจิการภายในจะทาํหน้าทตีรวจสอบขอ้มูลและจดัทํารายงาน เพอืใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส 

สาํหรบัในกรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตแิละรายการระหว่างกนัอนืๆ บรษิัทฯ จะดําเนินการตาม

มาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัทรีะบุไวข้า้งต้นก่อนการเขา้ทาํรายการ 

มาตรการและขนัตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
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งบการเงิน 

13.1 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ปี 2561 และปี 2560 นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6797 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ 

ไชยยศ  สอบบญัช ีจาํกดั 

ปี 2559 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ  

ไชยยศ  สอบบญัช ีจาํกดั 

13.2  สรปุรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในระยะ 3 ปีทีผา่นมา 

ปี 2561 : ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงอืนไข 

ปี 2560 : ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงอืนไข 

ปี 2559 : ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงอืนไข 
 

13.3   ค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

 1.1 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

-   ปี 2561 บริษัทฯ ได้รบัอนุมัติตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 แต่งตงัผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนด

ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2561 เป็นเงนิจํานวน 1.18 ลา้นบาท 

-   ปี 2560 บริษัทฯ ได้รบัอนุมัติตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 แต่งตงัผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนด

ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2560 เป็นเงนิจํานวน 1.18 ลา้นบาท 

-   ปี 2559 บริษัทฯ ได้รบัอนุมัติตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 แต่งตงัผู้สอบบญัชจีาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนด

ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2559 เป็นเงนิจํานวน 1.00 ลา้นบาท 

 1.2 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 

-   ปี 2561 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัิตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 แต่งตงัผู้สอบบญัชจีาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย โดยกําหนด

ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2561 เป็นเงนิจํานวน 2.32 ลา้นบาท 

-   ปี 2560 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัิตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 แต่งตงัผู้สอบบญัชจีาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย โดยกําหนด

ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2560 เป็นเงนิจํานวน 2.32 ลา้นบาท 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั  
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-   ปี 2559 บรษิัทย่อยได้รบัอนุมตัิตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 แต่งตงัผู้สอบบญัชจีาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย โดยกําหนด

ค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2559 เป็นเงนิจํานวน 2.50 ลา้นบาท 
 

 1.3  ค่าบรกิารอนื (Non Audit Fee) 

  - ไม่ม ี- 
 

13.4   งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน            หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 764,689,492 8.35 1,236,650,168 14.05 1,480,778,898 18.69 

เงนิลงทุนชวัคราว 3,342,601,363 36.49 3,125,103,946 35.50 1,972,029,814 24.88 

ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวยีนอนื 102,297,975 1.12 67,507,410 0.77 112,669,546 1.42 

ลกูหนีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทั    
     หลกัทรพัย ์

241,386,690 2.63 440,349,433 5.00 866,529,737 10.94 

ลกูหนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,322,103,550 14.43 722,323,919 8.20 452,024,236 5.70 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื - - - - - - 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 5,773,079,070 63.02 5,591,934,876 63.52 4,884,032,231 61.63 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       

เงนิลงทุนเผอืขาย 1,264,041,786 13.80 1,131,327,322 12.85 259,261,232 3.27 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,565,180,722 17.09 1,677,881,395 19.06 2,356,418,849 29.73 

เงนิลงทุนระยะยาวอนื 5,745,550 0.06 5,488,750 0.06 5,488,750 0.07 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 177,697,617 1.94 101,276,414 1.15 125,416,567 1.58 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 114,444,851 1.25 106,603,085 1.21 104,479,469 1.32 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 148,428,682 1.62 98,674,661 1.12 103,731,849 1.31 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 111,497,749 1.22 90,541,722 1.03 86,382,153 1.09 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,387,036,957 36.98 3,211,793,349 36.48 3,041,178,869 38.37 

รวมสินทรพัย ์ 9,160,116,027 100.00 8,803,728,225 100.00 7,925,211,100 100.00 
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หน่วย : บาท 

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

หนีสนิหมนุเวยีน       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวยีนอนื 124,722,303 1.36 114,722,321 1.30 88,023,860 1.11 

เจา้หนีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทั
หลกัทรพัย ์

246,173,586 2.69 - - 44,607,750 0.56 

เจา้หนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,630,005,282 17.79 1,255,813,366 14.27 1,747,949,290 22.06 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มือนื 211,166,928 2.31 144,215,456 1.64 - - 

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

รวมหนสีนิหมนุเวยีน 2,212,068,099 24.15 1,515,013,943 17.21 1,887,479,562 23.82 

หนีสนิไมห่มนุเวยีน       

ตราสารหนี-หุน้กู ้ 1,036,820,446 11.32 1,079,800,000 12.26 - - 

ประมาณการหนีสนิสาํหรบั
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

22,662,774 0.25 17,472,190 0.20 12,930,291 0.16 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - - - - 

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 1,825,455 0.02 1,819,018 0.02 3,313,503 0.04 

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน 1,061,308,675 11.59 1,099,091,208 12.48 16,243,794 0.20 

รวมหนีสิน 3,273,376,774 35.74 2,614,105,151 29.69 1,903,723,356 24.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 102 

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ) 

งบการเงินรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน       

หุน้สามญั 6,143,905,902 หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 

6,143,905,902 
     

หุน้สามญั 6,075,927,916 หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 

 
 

 

6,075,927,916 
 

 

6,075,927,916 
 

ทุนทอีอกและชาํระแลว้       

หุน้สามญั 4,336,906,384 หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 

 

4,336,906,384 

 

47.35 
    

หุน้สามญั 4,336,768,278 หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 

 

 
 

 

4,336,768,278 

 

49.26 

 

4,336,768,278 

 

54.72 

หุน้สามญัทถีอืโดยบรษิทัย่อย (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 669,063,234 7.30 668,977,138 7.60 668,977,138 8.44 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ (83,205,867) (0..91) 32,878,735 0.37 (21,779,738) (0.27) 

กาํไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 148,552,970 1.62 145,584,211 1.66 137,020,743 1.73 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 796,305,191 8.69 986,061,340 11.20 880,636,165 11.11 

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 5,867,612,062 64.05 6,170,259,852 70.09 6,001,612,736 75.73 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 19,127,191 0.21 19,363,222 0.22 19,875,008 0.25 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 5,886,739,253 64.26 6,189,623,074 70.31 6,021,487,744 75.98 

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 9,160,116,027 100.00 8,803,728,225 100.00 7,925,211,100 100.00 

หมายเหตุ:  เพอืประกอบในการอา่นงบการเงนิรวม โดยควรอา่นคู่กบั “งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561”  
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งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

รายได้       

รายไดค้่านายหน้า 300,170,937 48.69 214,219,937 25.19 541,614,653 39.92 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 75,623,939 12.27 52,131,088 6.13 79,064,695 5.83 

รายไดด้อกเบยีเงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย ์ 28,632,002 4.64 14,274,809 1.68 34,881,568 2.57 

รายไดด้อกเบยีและเงนิปันผล 106,141,337 17.22 59,513,311 7.00 77,461,729 5.71 

กาํไรจากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธ ์ 56,193,881 9.11 220,746,723 25.95 167,152,484 12.32 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 34,387,189 5.58 243,063,723 28.58 134,744,849 9.93 

รายไดจ้ากการขายธรุกจิการเป็นนายหน้าซอืขาย       

หลกัทรพัยร์ายย่อยบางส่วน - - - - 306,002,957 22.56 

กาํไรจากกการจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม       

เป็นเงนิลงทุนเผอืขาย - - 21,612,253 2.54 - - 

รายไดอ้นื 15,357,135 2.49 24,945,596 2.93 15,713,518 1.16 

รวมรายได้ 616,506,420 100.00 850,507,440 100.00 1,356,636,453 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 352,408,305 57.16 345,806,059 40.66 542,371,846 39.98 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 92,899,852 15.07 67,106,054 7.89 109,397,514 8.07 

ตน้ทุนทางการเงนิ 82,200,842 13.33 11,624,630 1.37 11,268,766 0.83 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) (10,248,364) (1.66) 10,952,493 1.29 12,503,674 0.92 

ค่าใชจ่้ายอนื 159,592,913 25.89 192,075,267 22.58 255,776,625 18.85 

รวมคา่ใช้จ่าย 676,853,548 109.79 627,564,503 73.79 931,318,425 68.65 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (60,347,128) (9.79) 222,942,937 26.21 425,318,028 31.35 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ 25,399,227 4.12 11,688,395 1.37 (33,248,282) (2.45) 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบัปี (34,947,901) (5.67) 234,631,332 27.58 392,069,746 28.90 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สุทธจิากภาษี (116,167,713) (18.84) 54,660,315 6.43 (9,028,519) (0.67) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (151,115,614) (24.51) 289,291,647 34.01 383,041,227 28.23 
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งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน (ต่อ) 

 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี       

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (35,066,631) (5.69) 234,315,235 27.55 391,333,066 28.85 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 118,730 0.02 316,097 0.03 736,680 0.05 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (34,947,901) (5.67) 234,631,332 27.58 392,069,746 28.90 

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม  

         สาํหรบัปี 
          

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (151,107,065) (24.51) 288,973,708 33.98 382,230,120 28.17 

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (8,549) (0.001) 317,939 0.03 811,107 0.06 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (151,115,614) (24.51) 289,291,647 34.01 383,041,227 28.23 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผูถ้ือหุ้นของ 

         บริษทัใหญ่    
            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.0081)   0.0540   0.0902   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (0.0081)   0.0540    0.0902   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 105 

13.5  อตัราส่วนทางการเงิน 

 2561        2560        2559 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร        

อตัรากาํไรขนัตน้ % 69.11 84.30 90.00  

อตัรากาํไรสุทธ ิ % (5.69) 27.55 28.82 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (1.16) 7.68  6.62  

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน % 8.61 18.13  10.21  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 0.78 5.94 5.73 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.14 0.20 0.18  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องต่อเงนิกู ้ เท่า 4.63 4.57 * 

อตัราสว่นสนิทรพัยก์่อรายไดต้่อเงนิกู ้ เท่า 6.20 4.43 * 

อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องต่อสนิทรพัยร์วม % 63.02 63.52  60.94  

อตัราสว่นสนิทรพัยก์่อรายไดต้่อสนิทรพัยร์วม % 67.42 61.62  73.91  

อตัราสว่นหนสีนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.56 0.42 0.32  

อตัราการจ่ายเงนิปันผล %           - 40.01**    25.21**    

อตัราส่วนอืน       

อตัราสว่นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต่์อสนิทรพัย ์ % 67.44 67.47  57.27  

เงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธขิองบรษิทัย่อย % 99.02 132.35  93.10  

ข้อมลูต่อหุ้น       

กาํไรสุทธต่ิอหุน้ขนัพนืฐาน บาท (0.0081) 0.0540 0.0902 

เงนิปันผลต่อหุน้ บาท - 0.0277  0.0460    

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ บาท 1.35 1.42  1.38  

อตัราการเจริญเติบโต       

สนิทรพัยร์วม % 4.05 11.09 14.38 

หนีสนิรวม % 25.22 37.32 74.74 

รายไดธุ้รกจิหลกัทรพัย ์ % (2.70) (35.29) (21.83) 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน % 7.85 (32.62) (12.88) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ % (114.97) (40.12) 545.70 
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ขอ้มูลทางการเงนิทสีาํคญัของบรษิทั คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัฯ”) มดีงันี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2561 2560 2559 

สินทรพัยร์วม  9,160.12 8,803.73 7,925.21 

หนีสินรวม 3,273.38 2,614.11 1,903.72 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 5,886.74 6,189.62 6,021.49 

รายได้รวม 616.50 850.50 1,356.63 

ค่าใช้จ่ายรวม 676.85 627.56     931.32 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ (34.95) 234.63     392.07 

    

อตัราสว่นทางการเงนิทสีาํคญั    

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(รอ้ยละ) (5.69) 27.55 28.82 

อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องตวัต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 63.02 63.52 60.94 

อตัราสว่นสนิทรพัยท์กี่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 84.51 61.62 73.91 

อตัราสว่นหนสีนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.56 0.42 0.32 
 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

แหล่งทมีาของรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบรกิาร  กําไรจากเงนิลงทุนและตราสาร

อนุพนัธ ์รายไดด้อกเบยีและเงนิปันผล ดอกเบยีเงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย ์และส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม โดย

สดัสว่นของรายไดห้ลกัแต่ละประเภท รวมถงึการเตบิโตแสดงไดด้งันี          หน่วย : ลา้นบาท 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2560 2559 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

รายไดค้่านายหน้า 300.17 48.69  214.22   25.19   541.63  39.92  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 75.63 12.27    52.13   6.13   79.06  5.83 

รายไดด้อกเบยีเงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย ์ 28.63 4.64  14.28   1.68   34.88  2.57 

รายไดด้อกเบยีและเงนิปันผล 106.14 17.22  59.51   7.00   77.46  5.71 

กาํไรจากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธ ์ 56.19 9.11  220.75   25.95   167.15  12.32 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 34.38 5.58  243.06   28.58   134.74  9.93 

รายไดจ้ากการขายธกุจินายหน้าซอืขาย 

    หลกัทรพัยร์ายย่อยบางส่วน 

  

-   

  

  -    

  

-   

  

  -    

 

 306.00  

 

22.56 

กาํไรจากกการจดัประเภทเงนิลงทุนใน 

    บรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนเผอืขาย 

  

-   

  

  -    

 

 21.61  

 

 2.54  

 

 -   

 

- 

รายไดอ้นื 15.36 2.49  24.94   2.93   15.71  1.16  

รวม  616.50   100.00   850.50   100.00   1,356.63    100.00 

1 14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี  ธนัวาคม  ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้มดีงันี 

หน่วย: ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรบัปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 

2561 2560 เปลยีนแปลง รอ้ยละ 

รายได ้ 582.12 607.44 (25.32) (4.17) 

ค่าใชจ้่าย 676.85 627.56 49.29 7.85 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 34.38 243.06 (208.68) (85.85) 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ (60.35) 222.94 (283.29) (127.07) 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 25.40 11.69 13.71 117.28 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (34.95) 234.63 (269.58) (114.90) 

บรษิทัฯ ขอชแีจงผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี  ธนัวาคม  ซงึไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตแลว้ดงันี 
 

บรษิทัฯ มขีาดทุนสุทธจิาํนวน 34.95 ลา้นบาท เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซงึมกีําไรสุทธจิํานวน 234.63 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกั

ของการเปลยีนแปลงทมีสีาระสาํคญัมดีงันี 

1. บรษิัทฯ มรีายได้รวมจํานวน 582.12 ล้านบาท ลดลงจํานวน 25.32 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.17 จากจํานวน 607.44 

ลา้นบาทเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยมรีายละเอยีดดงันี 

- รายได้ค่านายหน้าเพิมขึนจํานวน 85.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.12 เนืองจากบริษัทฯ มีมูลค่าการซือขาย

หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้าเพมิขนึ 

- รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารเพมิขนึจํานวน 23.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.06 ส่วนใหญ่มาจากการเพมิขนึของ

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

- รายไดด้อกเบยีเงนิให้กูย้มืเพอืซอืหลกัทรพัยเ์พมิขนึจํานวน 14.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100.56 เนืองจากยอดเงนิ

ใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัยเ์ฉลยีเพมิขนึ 

- รายไดด้อกเบยีและเงนิปันผลเพมิขนึจํานวน 46.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 78.36 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุน

ของบรษิทัฯ ทเีพมิขนึ 

- กําไรจากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ลดลงจํานวน 164.56 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 74.55 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนเพอืคา้ลดลง 

2. บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายรวมจาํนวน 676.85 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 49.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.85 จากจาํนวน 627.56 

ลา้นบาทเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัดงันี 
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- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเพมิขนึจํานวน 6.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบรษิทัฯ มี

จาํนวนพนักงานเพมิขนึ  

- ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่ายเพมิขนึจํานวน .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ .  จากการเพมิขนึของค่าธรรมเนียมใน

การเป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นนายหน้าซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า ซงึเป็นไปในทางเดยีวกบัมลูค่าการ

ซอืขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซอืขายล่วงหน้าทเีพมิขนึ 

- ตน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึจํานวน .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ .  เนืองจาก เมอืวนัท ี  ธนัวาคม  บรษิทัฯ 

ไดอ้อกหุน้กูจ้าํนวน 1,079.80 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบยีคงทรีอ้ยละ .  ต่อปี 

- โอนกลบัหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญจํานวน .  ล้านบาท   เนืองจากมูลค่าหลกัประกนัของลูกหนีรายเดมิของบรษิัทฯ 

เพมิขนึ 

- ค่าใชจ้่ายอนืลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน

เงนิตราต่างประเทศลดลง 

3. บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

.  จากจาํนวน 243.06 ลา้นบาทเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนืองจากบรษิทัร่วมแห่งหนึงของบรษิทัฯ มผีลขาดทุน 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 

  2561 2560 
เพิมขึน 

(ลดลง) 
รอ้ยละ 

สินทรพัยร์วม 9,160.12 8,803.73 356.39 4.05 

     

หนีสนิรวม 3,273.38 2,614.11 659.27 25.22 

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 5,867.61 6,170.26 (302.65) (4.90) 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 19.13 19.36 (0.23) (1.19) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,886.74 6,189.62 (302.88) (4.89) 

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 9,160.12 8,803.73 356.39 4.05 

 

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทงัสนิจํานวน 9,160.12 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 356.39 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

4.05 เมอืเปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมปีก่อนทจีาํนวน 8,803.73 ลา้นบาท 
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การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทสีาํคญั สรุปไดด้งันี 

     หน่วย: ลา้นบาท 

 สินทรพัยที์สาํคญั 2561 รอ้ยละ 2560 รอ้ยละ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 764.69 8.35 1,236.65  14.05  

เงนิลงทุนชวัคราวและเงนิลงทุนระยะยาวอนื 4,612.39 50.35 4,261.92  48.41  

ลูกหนีสาํนักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 241.39 2.64 440.35  5.00  

ลูกหนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,322.10 14.43 722.32  8.20  

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,565.18 17.09 1,677.88  19.06  

อนืๆ 654.37 7.14 464.61  5.28  

รวม 9,160.12  100.00  8,803.73 100.00  

1. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 764.69 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 471.96 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 38.16 เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทจีาํนวน 1,236.65 ลา้นบาท ซงึโดยส่วนใหญ่เงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสดของบรษิทัฯ อยู่ในรูปเงนิสด และเงนิฝากระยะสนั เพอืให้มคีวามคล่องตวัในการนํามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรบั

การดาํเนินงานประจาํวนั 

2. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนชวัคราวและเงนิลงทุนระยะยาวอนื จํานวน 4,612.39 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 

350.47 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.22 เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทจีาํนวน , .  ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท

รายละเอียดของเงินลงทุน 2561 2560 

เงินลงทุนชวัคราว   

หน่วยลงทุน 167.60 46.40 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 766.69 1,108.53 

ตราสารหนี 2,352.06  1,901.22  

เงนิลงทุนเผอืขาย 2.04 14.71 

ตราสารหนีทจีะถอืจนครบกาํหนด -  -   

เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ  54.21 54.24 

เงินลงทุนเผอืขาย   

เงนิลงทุนเผอืขาย 1,264.04  1,131.33  

เงินลงทุนระยะยาวอืน    

เงนิลงทุนทวัไป 5.75 5.49 

รวม 4,612.39 4,261.92 
 

เงนิลงทุนส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีน ตราสารหนีและหน่วยลงทุนที

อยู่ในความตอ้งการของตลาด  

บริษัทฯ ได้จดัให้มคีณะกรรมการการ

ลงทุนดูแลการลงทุนในหลกัทรพัย ์เพอื

บัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึงทํา

หน้าทใีนการกําหนดแนวทางการลงทุน

อย่างรอบคอบ พร้อมทงับริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ได้ร ับรู้ค่าเผือการปรับ

มลูค่าและค่าเผอืการดอ้ยค่าไวค้รบถว้น

แล้วตามมาตรฐานการบัญชี และ

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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3. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มลีูกหนีสํานักหกับญัชแีละบริษัทหลกัทรพัย์ จํานวน .  ล้านบาท ลดลง

จํานวน .  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ .  เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทจีํานวน .  ลา้นบาท โดยลูกหนีสาํนัก

หกับญัชเีป็นยอดมลูค่าขายสุทธขิองลกูคา้และบญัชบีรษิทัย่อยในระยะเวลา 2 วนัทาํการสุดทา้ยของปี 

4. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มลีูกหนีธุรกจิหลกัทรพัย ์จํานวน 1,322.10 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน .  ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ .  เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทจีาํนวน .  ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึจากลกูหนี

ทรพัยส์นิวางประกนัจํานวน .  ลา้นบาท และลูกหนีเงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัยจ์าํนวน .  ลา้นบาท โดย

ลูกหนีธุรกจิหลกัทรพัยซ์อืหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสดเป็นยอดมลูค่าซอืสทุธขิองลูกคา้ในระยะเวลา 2 วนัทาํการสุดทา้ยของ

ปี 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู 

สาํหรบันโยบายในการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู บรษิัทย่อยมนีโยบายในการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู โดยการประเมนิฐานะ

ลูกหนีแต่ละราย ซงึการประเมนินีรวมถึงการพจิารณาความเสยีงในการเรยีกชําระและมูลค่าของหลกัประกนัทใีชค้ําประกนั 

บรษิทัย่อยตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูเมอืหนีนนัมหีลกัประกนัไม่เพยีงพอ หรอืมโีอกาสทลีูกหนีจะชาํระเงนิตน้และดอกเบยีคนื

ไม่ครบจาํนวน ทงันี ยงัได้ปฏบิตัติามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เรอืง “ การ

จดัทําบญัชเีกยีวกบัลูกหนีดอ้ยคุณภาพของบรษิทัหลกัทรพัย ์” ท ีกธ. 33/2543 ลงวนัท ี25 สงิหาคม 2543 ซงึแกไ้ขเพมิเตมิ

ตามหนังสอืท ีกธ. 5/2544 ลงวนัท ี15 กุมภาพนัธ ์2544  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิัทย่อยได้บนัทึกตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสําหรบัมูลหนีทจีดัชนัสงสยัจะสญูทงั

จาํนวนแลว้จาํนวน 359.64 ลา้นบาท และจาํนวน .  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หนีสินรวม 
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มหีนีสนิรวมทงัสนิจํานวน 3,273.38 ล้านบาท เพมิขนึจํานวน 659.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 
25.22 เมอืเปรยีบเทยีบกบัหนีสนิรวมปีก่อนจาํนวน 2,614.11 ลา้นบาท  
 
การเปลยีนแปลงของหนีสนิของบรษิทัฯ ทสีาํคญั สรุปไดด้งันี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

หนีสินทีสาํคญั 2561 รอ้ยละ 2560 รอ้ยละ 

เจา้หนีสาํนักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 246.17 7.52 - - 

ตราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มือนื 211.17 6.45 144.22 5.52 

เจา้หนีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,630.01 49.80 1,255.81 48.04 

ตราสารหนี - หุน้กู ้ 1,036.82 31.67 1,079.80 41.30 

อนืๆ 149.21 4.56 134.28 5.14 

รวม 3,273.38 100.00 2,614.11 100.00 
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1. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีจา้หนีสาํนักหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์จํานวน .  ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 

.  ล้านบาท หรอื  รอ้ยละ  เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยเจา้หนีสาํนักหกับญัชเีป็นยอดมูลค่าซอืสุทธขิองลูกค้า

และบญัชบีรษิทัย่อยในระยะเวลา 2 วนัทาํการสุดทา้ยของปี 

2. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มตีราสารหนีทอีอกและเงนิกูย้มือนื จาํนวน .  ลา้นบาท อายุไม่เกนิ 1 ปี อตัราดอกเบยี

รอ้ยละ 3.1 - 3.5 ต่อปี 

3. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีจา้หนธีุรกจิหลกัทรพัย ์จํานวน 1,630.01 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 374.20 ลา้นบาท หรอื  

ร้อยละ 29.30 เมอืเปรียบเทียบกบัปีก่อนทจีํานวน 1,255.81 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพมิขนึจากเจ้าหนีธุรกรรมยมืและให้ยืม

หลกัทรพัยจ์าํนวน 259.29 ลา้นบาท 

4. เมอืวนัท ี1 ธนัวาคม 2560 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ชนิดระบุชอืผู้ถือและมผีู้แทนผู้ถอืหุน้กู้ 

จํานวน 1,079.80 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืรองรบัการขยายการลงทุนของบรษิทัฯ ชําระคนืเงนิต้นครงัเดยีวทงัจาํนวนใน

วนัท ี1 มถุินายน 2563 โดยมอีตัราดอกเบยีคงทเีท่ากบัรอ้ยละ 6.25 ต่อปี ชาํระดอกเบยีทุก  ๆ  เดอืน ในวนัท ี   มนีาคม วนัท ี1 

มถุินายน วนัท ี  กนัยายน และวนัท ี  ธนัวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุน้กู ้ 

ทงันีบรษิทัไดนํ้าหุน้กูด้งักล่าวไปขนึทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไทยและจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้เมอืวนัท ี  ธนัวาคม 2560 

 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถอืหุน้รวมจํานวน 5,886.74 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 302.88 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 

4.89 เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทมีสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 6,189.62 ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
ผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัใหญ่ 

ส่วนได้เสียที

ไม่มีอาํนาจ

ควบคมุ 

รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2561  6,170.26   19.36  6,189.62  

เปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุจากการซอื 

   หุน้สามญัของบรษิทัย่อยเพมิ 

 0.02   (0.22)  (0.20) 

ออกหุน้สามญั 0.23 - 0.23 

เงนิปันผลจ่าย  (151.79)  -  (151.79) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี  (151.11)   (0.01)   (151.12)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  ธนัวาคม  5,867.61   19.13   5,886.74  

 

 

 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 112 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

แหล่งทมีาของเงนิทุนในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ สว่นใหญ่มาจากเงนิทุนของบรษิทัฯ เอง และบรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชอืทไีดร้บัจาก

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพอืเป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนและรองรบัการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ นอกจากนีบรษิัทฯ ได้ออกหุ้นกู้

ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ชนิดระบุชอืผูถ้อืและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จาํนวน 1,079.80 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืรองรบั

การขยายการลงทุนของบรษิทัฯ สาํหรบัอตัราสว่นเงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธขิองบรษิทัย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มี

สดัส่วนรอ้ยละ .  และรอ้ยละ 132.35 ตามลําดบั ซงึมอีตัราส่วนอยู่ในระดบัทสีงูมาก เมอืเปรยีบเทยีบกบัอตัราขนัตําทสีํานักงาน 

ก.ล.ต. กาํหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัยต์อ้งดาํรงไวท้รีอ้ยละ 7 

กล่าวโดยสรปุ   

บรษิทัฯ จดัเป็นบรษิทัทมีฐีานะการเงนิทแีขง็แกร่งและมสีภาพคล่องทางการเงนิสงู โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด จํานวน 764.69 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของสนิทรพัยร์วม) มเีงนิลงทุนจาํนวน , .  ลา้นบาท 

(คิดเป็นร้อยละ 50.35 ของสินทรัพย์รวม) นอกจากนี บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรพัย์รวมทีร้อยละ 63.02 มี

อตัราสว่นสนิทรพัยก์่อรายไดต่้อสนิทรพัยร์วมทรีอ้ยละ 67.42 มอีตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ท ี0.56 เท่า  

บรษิทัฯ มแีผนกลยุทธห์ลกั 3 ดา้นทจีะขบัเคลอืนธุรกจิสูค่วามสาํเรจ็ ไดแ้ก่ 1) การบรหิารสนิทรพัยท์มีอียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ  2) การ

ปรบัโครงสร้างบรษิัทในเครอืโดยเน้นความสามารถในการสร้างผลตอบแทนทดียีงิขนึ และ 3) การเขา้ซอืกจิการทมีศีกัยภาพในการ

เติบโตสงู  สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 แมว้่าบรษิัทฯ จะมขีาดทุนสุทธจิํานวน .  ลา้นบาท ลดลงจํานวน .  ลา้น

บาท จากปี  ทมีกีําไรสทุธจิาํนวน .  ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัเนืองมาจากบรษิทัฯ มกีําไรจากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธ์

ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท และสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มี

รายไดค้่านายหน้า รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร รายได้เงนิใหกู้ย้มืเพอืซอืหลกัทรพัย ์และรายไดด้อกเบยีและเงนิปันผลทเีพมิขนึ

จาํนวนรวมทงัสนิ .  ลา้นบาท จากจาํนวน .  ลา้นบาทในปี  เป็นจาํนวน .  ลา้นบาทในปี   

 

 

 

 

 

 

 

 





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทั



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสงูสดุ ถอืหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง
(1) นายสดาวธุ เตชะอบุล 66 - บณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธุรกจิ) 13.94 บดิาของ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   มหาวทิยาลยัเคนชงิตนั แคลฟิอรเ์นยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา นายทอมมี่ 1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร
(แต่งตัง้เมือ่ 15/05/57) - ประกาศนยีบตัร (ดา้นการคา้) โรงเรยีนเดวดิส์  เตชะอุบล 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

  ไบรตต์นั สหราชอาณาจกัร (กรรมการและ
ประธาน 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

- ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ เจา้หน้าทีบ่รหิาร) 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 8 แห่ง
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
  (วตท.) รุน่ที ่12/2554 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีโซนเวนเจอร์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่7/2559 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร ชมรมสง่เสรมิการคา้สมัพนัธ์ระหว่างประเทศจนีกบั ชมรม

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

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2553 - ปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย สมาคม
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไรเ่ตชะอุบล พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที ่66/2550) 2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุป๊ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที ่14/2559) ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัอ่ืนๆ  1 แห่ง

23 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน สว่นราชการไทย
(2) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 67 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) สาขาวชิา 10 หุน้ - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- รองประธานกรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 15/05/57)   การเงนิ มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ  2557 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ และประธานกรรมการการลงทุน

- ประธานกรรมการการลงทุน (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

  สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า และกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคนู เวลิดไ์วด ์กรุป๊ (ประเทศไทย) สนิคา้อุตสาหกรรม
- Securitization โดย Fannie Mae of USA 2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ไทรทนั โฮลดิ้ง บรษิทัโฮลดิ้ง
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
  (วตท.) (รุน่ที ่11/2553) 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
- Finance and Banking โดย HSBC (ฮอ่งกง) 2553 - 2555 กรรมการ ประธานอนุกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั บรหิารความเสีย่ง และอนุกรรมการวนิยั
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2553 - 2555 กรรมการ บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที ่14/2547)   2549 - 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  หลกัสตูร  DCP Program (รุน่ที ่44/2547)   
  หลกัสตูร  RCP Program (รุน่ที ่32/2556)   
  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ที ่8/2558)   

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป
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ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสงูสดุ ถอืหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(3) นายทอมม่ี เตชะอบุล 35 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) สถาบนับณัฑติ 4.97 บุตรของ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)  บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นายสดาวุธ 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยันวิเซาธ์เวลส ์ เตชะอุบล ผลตอบแทน
- กรรมการการลงทุน (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   ประเทศออสเตรเลยี (ประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

- พาณิชยศาสตรบณัฑติ เอกดา้นการเงนิ (เกยีรตนิยิม) และประธาน กรรมการการลงทุน
  มหาวทิยาลยันวิเซาธ์เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี กรรมการบรหิาร) 2557 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
- หลกัสตูรกลยทุธ์การบรหิารธุรกจิ อสงัหารมิทรพัย์ 2553 – 2557 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สายพฒันาธุรกจิ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
  (รุน่ที ่40) โดยสมาคมผูบ้รหิารธุรกจิ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง
  อสงัหารมิทรพัย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิแคปปิตอล พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั
- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั พลงังาน
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2555 - ม.ค. 2560 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที ่88/2554) 2553 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที ่13/2559) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไรเ่ตชะอุบล อสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุป๊ อสงัหารมิทรพัย์
(4) นายเดช น าศิริกลุ 83 - มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนอสัสมัชญั - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   บางรกั 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

- กรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั ค่าตอบแทน และกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธาน ี โรงพยาบาล
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที ่98/2555) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง
  ค่าตอบแทน  (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที ่225/2559) 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยนูกิกา้ อสงัหารมิทรพัย์

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

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูนยีนเพาเวอรพ์รอพเพอรต์ี้ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ออ้มน้อยคอมเพลก็ อสงัหารมิทรพัย์
2525 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. D.U.K อสงัหารมิทรพัย์

(5) พลต ารวจเอกวีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 60 - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2561 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ไทรทนั โฮลดิ้ง บรษิทัโฮลดิ้ง
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการดา้น บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

- ประธานกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2552 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมน้ท์ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    กรรมการบรษิทัไทย (IOD)
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน

   (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที ่86/2553) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง
  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที ่146/2554) ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไทรเบกา้ อสงัหารมิทรพัย์
  หลกัสตูร ACP Program (รุน่ที ่34/2554) ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรรมการอสิระ บมจ. อรนิสริ ิแลนด์ อสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ที ่12/2554) 2555 - ปัจจุบนั กรรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮัว้ยางพารา ผูผ้ลติและสง่ออกยางพารา
  หลกัสตูร RCC Program (รุน่ที ่13/2554) 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟูสนิอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่(ประเทศไทย) ขายสง่แรโ่ลหะทีเ่ป็นเหลก็และนอกกลุ่มเหลก็
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที ่8/2558) 2553 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า ธุรกจิสิง่พมิพ์

2560 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. สเตรกา บรกิารรบัเหมาขดุเจาะวางท่อใตด้นิ

2560 - 2561 ทีป่รกึษาพเิศษ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย
2559 - 2560 ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย
2558 - 2559 ผูบ้ญัชาการ ต ารวจภูธรภาค 9 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย
2557 - 2558 ผูบ้ญัชาการ ต ารวจภูธรภาค 7 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย
2556 - 2557 รองผูบ้ญัชาการ ต ารวจภูธรภาค 4 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย
2555 - 2556 รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย

2555 รองผูบ้ญัชาการ ต ารวจภูธรภาค 8 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย
2554 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ

2554 - 2556 ทีป่รกึษากฎหมาย และการบรหิาร บมจ. ปอแกว้ วศิวกรรม อสงัหารมิทรพัย์
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ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(6) นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ 79 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2553 - 13 ก.ย. 2561 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนดค์าแนล แลนด์ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง
  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (รุน่ที ่12) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2542 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชยั กรุป๊ อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง
  ธรรมศาสตร ์เพือ่สงัคม (รุน่ที ่2) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- ประกาศนยีบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิาร 2554 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  พฒันาเมอืง (รุน่ที ่3)
- ประกาศนยีบตัร Asian Disaster 
  Preparedness Center (ADPC)
- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน 
  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่7/2559
 - หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส1.)
- AC HOT UPDATE เตรยีมรบัมอื CG ยคุใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี
- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที ่43/2548)
  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ที ่5/2558)

(7) นางจิตรมณี สวุรรณพลู 65 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - -

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

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ เอกการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
- AC HOT UPDATE เตรยีมรบัมอื CG ยคุใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ อสงัหารมิทรพัย์
- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั ค่าตอบแทน
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที ่197/2557) พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บจก. ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ ใหบ้รหิารอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่

เป็นสมาชกิในการมาท่องเทีย่วในประเทศไทย

2558 - เม.ย. 2561 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ ใหบ้รหิารอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่

เป็นสมาชกิในการมาท่องเทีย่วในประเทศไทย

ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัอ่ืนๆ 3 แห่ง

26 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก สว่นราชการไทย
2558 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ คณะกรรมาธกิาร การเศรษฐกจิการเงนิ และการคลงั สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มลูนธิพิฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพือ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม มลูนธิิ

(8) นายพิสทุธ์ิ วิริยะเมตตากลุ 37 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ 0.12 - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 28/07/58)   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรน์ยัสเตท ลองบชี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทพารกัษ์พฒันาการ อสงัหารมิทรพัย์
- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ซเีอม็ท ีเน็ทเวริค์ โซลชู ัน่ ตดิตัง้ระบบสือ่สารสนเทศ
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รชัดาออฟฟิส บลิดิ้ง อสงัหารมิทรพัย์
  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที ่178/2556)
  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ที ่31/2559)

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสงูสดุ ถอืหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(9) ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต์ 38 - Doctor of Philosophy in Finance, University of - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 4/5/59)   Essex, 2008 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

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

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

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

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทค รฟีอรม์ พลงังาน

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์ ผลติและจ าหน่ายลกูถว้ยไฟฟ้า

  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที ่113/2557)

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที ่19/2560)



รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

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

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

(1) นายอรรณพ เกษตระทตั 36 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ - - 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ สายกลยุทธ์องคก์ร สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 - 2558 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ บจก.ซมัซุง อเิลคทรคิ (ประเทศไทย) เทคโนโลยี

(2) นายกววีฒัน์ โพธานนัท์ 40 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ - - 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ สายการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - 2557 ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

(3) นายวรเดช สุฤชกุุล* 40 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ - - 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2559 - 2561 ผูอ้ านวยการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ บรษิทัหลกัทรพัย์

สายบญัชแีละการเงนิ 2555 - 2558 ผูจ้ดัการกองทุน บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

(4) นางสาวณฐพร รตันช านอง** 45 ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาสารสนเทศศาสตร์ - - 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ มหาวทิยาลยับรูพา 2558 - 2561 ผูจ้ดัการอาวุโส บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

สายทรพัยากรบุคคล 2551 - 2558 ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ บจก. เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอ๊กซ์ เทคโนโลยี

(5) นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ 27 นติศิาสตรบณัฑติ - - 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - 2560 ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ

สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 2557 - 2558 ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั บมจ.น ้าตาลบุรรีมัย์ การเกษตร

หมายเหต ุ:  * ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายบญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

                         ** ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป



กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจควบคมุบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บมจ. หลกัทรพัย ์
คนัทร่ี กรุ๊ป

บจก. เกง็กิ 
แคปปิตอล

บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนเอม็เอฟซี

บมจ. ผาแดงอินดสัทรี
บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเม้นท์

(1) นาย สดาวุธ เตชะอุบล xxxx - -            /// , xxx   /// , xxx, x -
(2) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา  xx xxxx -    ///  , // - -

(3) นาย เดช น าศริกิุล /// - - - - -
(4) นาย นพินธ์ 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 พทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ / -  ///   - - -
(13) นางสาวณฐพร รตันช านอง* / - - - - -
(14) นายวรเดช สุฤชกุุล** / - - - - -

หมายเหต ุ:  * ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2561

                          ** ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายบญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2561

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

 ///    = กรรมการ
//    = กรรมการบรหิาร

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

ช่ือ – นามสกลุ
บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป 

โฮลด้ิงส์

บริษทัย่อย บริษทัร่วม



ช่ือ-นามสกลุ :   นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ (อาย ุ27 ปี)
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั   ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการ และผูบ้ริหาร : ไม่มี

วฒิุทางการศึกษา : -  นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม :

ปี 2558 เจาะลกึเกณฑป์ระเมนิ CG Report
ปี 2559 หลกัสตูรเลขานุการบรษิทั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ปี 2561 สมัมนา "Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption" 

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

อ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั
1 ใหค้ าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

และดแูลใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 
2 สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ และผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัติาม
3 จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
4 จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัทิีด่ ี
5 บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการ
6 จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7 ด าเนินการใหก้รรมการ และผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด
8 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิารตามทีก่ฎหมายก าหนด
9 ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล
10 ประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล
11 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย



บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊
1 นายสุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ
2 พล.อ.อ.เพิม่เกยีรต ิ ลวณะมาลย*์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายภทัร จงึกานตก์ุล** กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
4 นายวสุ ชวิปรชีา* กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
5 ดร.พอจ า อรณัยกานนท*์** กรรมการอสิระ

6 ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

7 นายธนโชติ รุง่สทิธวิฒัน์ กรรมการ

หมายเหต ุ   *ไดแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561
               **ไดแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561

       ***ไดแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัย์ฯ เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย

ช่ือ - นามสกลุ



1) คณะกรรมการบริษทั

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการ

(2) พล.อ.อ. เพิม่เกยีรต ิลวณะมาลย์* กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นาย ภทัร จงึกานตก์ุล** กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

(4) นาย วสุ ชวิปรชีา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

(5) ดร.พอจ า อรณัยกานนท์*** กรรมการอสิระ

(6) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

(7) นาย ธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ กรรมการ

* แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561
** แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561
*** แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) พล.อ.อ. เพิม่เกยีรต ิลวณะมาลย์* ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นาย ภทัร จงึกานตก์ุล** กรรมการตรวจสอบ

(3) นาย วสุ ชวิปรชีา กรรมการตรวจสอบ

 * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561

3) คณะกรรมการบริหาร

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ ประธานกรรมการบรหิาร

(2) นาย ธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ กรรมการบรหิาร

(3) นางสาวพรทพิย ์รุง่จนิตนาการ* กรรมการบรหิาร

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) พล.อ.อ. เพิม่เกยีรต ิลวณะมาลย์* ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา

(2) นายภทัร จงึกานตก์ุล** กรรมการ

 * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) พล.อ.อ. เพิม่เกยีรต ิลวณะมาลย์* ประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

(2) นายภทัร จงึกานตก์ุล** กรรมการ

 * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา ประธานกรรมการลงทุน (รกัษาการ)

(2) น.ส. อรยิา โฆษติวงษา กรรมการ

(3) น.ส. ณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

6) คณะกรรมการลงทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

 * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2561

4) คณะอนุกรรมการสรรหา
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ท่านดงันี้

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 * * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561

 * * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ดงันี้

โดยม ีนายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

 * * แต่งตัง้ มผีลเมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ท่านดงันี้



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานสายก ากบัดแูล

และหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบติังานของบริษทัฯ (compliance)



หวัข้อ ข้อมูล

ช่ือ – นามสกลุ นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ สายก ากบัดแูล (รกัษาการ)

อายุ 27 ปี

คณุวฒิุทางการศึกษา นิตศิาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม ปี 2558   เจาะลกึเกณฑป์ระเมนิ CG Report

ปี 2559   หลกัสตูรเลขานุการบรษิทั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ปี 2561   สมัมนา "Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption" 

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

                         บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

ปี 2560 - ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั 

                         บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์

ปี 2558 - 2560    : ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั

                          บมจ. คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส์

สดัส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ระยะเวลาของสญัญาจา้ง ไม่มกี าหนดระยะเวลา
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหวัหน้างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสงัเขป

ก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 1. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายประกาศขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตามทีห่น่วยงาน

   ทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนด ตลอดจนพฒันาระบบงานต่างๆ เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ และ

   เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด

2. จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ

3. ใหค้วามเหน็ / ค าแนะน าเกีย่วกบัเกณฑก์ารปฏบิตัต่ิางๆ ทีห่น่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนดต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 

    และหน่วยงานต่างๆ ภายในของบรษิทัฯ

4. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั

5. สนับสนุนและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานทางการทีก่ ากบัดแูลเมือ่มกีารรอ้งขอในกรณต่ีางๆ 

6. เสรมิสรา้งและพฒันาบุคลากรสายก ากบัดแูลใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจต่อการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ

7. ด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานสายก ากบัดแูล 

และหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบติังานของบริษทัฯ (compliance)



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

ไม่มี



เอกสารแนบ 5

  อืน ๆ 

ไม่มี
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