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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ หรือ CGH) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหำชน เมื่อวันที่  
15 พฤษภำคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจ
หลัก คือ ธุรกิจกำรเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,143,905,902 บำท และทุนช ำระแล้ว 4,336,923,080 บำท  
โดยภำยหลังจำกกำรปรบัโครงสรำ้งของกิจกำรแลว้ บริษัทฯ มีบริษัทหลักทรพัย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทหลัก  
ทรพัยฯ์  หรือ บริษัทย่อย หรือ CGS)  เป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกน บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ำกัด เป็นบริษัทย่อย โดยมี
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (MFC) บริษัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกัด (มหำชน) (PDI) และบริษัท 
คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (CGD) เป็นบรษิัทรว่ม  

บริษัทหลักทรพัย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ “บริษัท แอ๊ดคินซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด” โดยจดทะเบียน
ก่อตัง้ในปี 2509 ต่อมำไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัยใ์นปี 2517 หุน้สำมญัของบริษัทดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็น
หลักทรัพย์รับอนุญำตในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2534 ต่อมำในปี 2552 บริษัทดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น 
 “บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)”    

เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2557 บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีมติอนุมัติแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำรผ่ำนกำรขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 โดยภำยใต้แผนกำรปรับโครงสรำ้งกิจกำรดังกล่ำว บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้ง  
 “บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)” ใหเ้ป็นบริษัทโฮลดิง้ ซึ่งเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของ
บริษัทหลักทรพัยฯ์ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2558 เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำขยำยธุรกิจเพื่อกำรเติบโตใน
อนำคต อีกทัง้เพิ่มควำมคล่องตวัและควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบัควำมเปล่ียนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้ท ำค ำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในอัตรำกำรแลกหลักทรัพ ย์เท่ำกับ  
1 หุ้นสำมัญของบริษัทหลักทรพัยฯ์ ต่อ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ  โดยหลังจำกบริษัทฯ ท ำค ำเสนอซือ้เป็นผลส ำเร็จ บริษัทฯ  
ไดก้ลำยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน ์  

เราจะเป็นบริษัทลงทุนทีห่ลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็วและย่ังยืนทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

“เรำตัง้ปณิธำนว่ำจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลำกหลำยและเติบโตอย่ำงรวดเร็วและยั่ งยืนที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

เรำมั่นใจเพรำะมีเครือข่ำยกว้ำงขวำง ประกอบกับองค์ควำมรูด้้ำนกำรตลำดที่ เข้มแข็ง ท ำให้ตัดสินใจด้ำนกำรลงทุน 

ไดแ้ม่นย ำ ยิ่งไปกว่ำนัน้เรำมีบริษัทในเครือที่ส่งเสรมิธุรกิจซึ่งกนัและกนั และเมื่อมำผนึกก ำลงัร่วมกนั ก็ท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำน

โดยรวมของบรษิัทเติบโตขึน้” 

พันธกิจ  
เพื่อรังสรรคค์วามเจริญก้าวหน้าแบบย่ังยืนให้กบัผู้ถือหุน้ เราจึงมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างความส าเร็จโดยเร่ิมจาก 

รากฐานส าคัญทีม่ั่นคงและแขง็แกร่ง 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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โดยมีกลยทุธด์งัต่อไปนี ้: 

การครอบครองกิจการอย่างมีกลยุทธ ์

• แสวงหำโอกำสใหม่ๆ ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย โดยอำศยัเครือข่ำยของกลุ่มบรษิัทในเครือที่มีรำกฐำนแข็งแกรง่ 

• กระจำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมตำมเป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว ้เพื่อลดควำมเส่ียงแต่ในขณะเดียวกัน 

สำมำรถเพิ่มผลตอบแทนอย่ำงสงูสดุไดอ้ีกดว้ย 

• ใชท้รพัยำกรที่มีอยู่ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันท ำให้ไดร้บัข้อมูลเชิงลึก  

ในกำรแสวงหำขอ้ตกลงกำรลงทนุท่ียั่งยืนและมั่นคง 

เสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 

• ด้วยทีมงำนที่มีควำมเป็นมืออำชีพ กระบวนกำรท ำงำนที่รัดกุม รวมทั้งประสบกำรณ์จำกทั่ วทั้งภูมิภำคและ

อตุสำหกรรมต่ำงๆ ลว้นช่วยใหเ้รำมศีกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนท่ีมั่นคง และวำงแผนเชิงกลยทุธ ์พรอ้มบรหิำรบรษิัทใน

เครือใหม้ีกิจกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและไดร้บัผลก ำไรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ผนึกศักยภำพและทรพัยำกรทั้งหมดที่มีในกำรจัดกำรสินทรพัยท์ี่ยังไม่ปรำกฏ เพื่อน ำมำใชใ้หก้่อเกิดผลประโยชน์

อย่ำงสงูสดุ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) มีวิสยัทศันม์ุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  ำในธุรกิจโฮลดิง้ในประเทศไทย ที่มุ่งเนน้

กำรสรำ้งรำกฐำนที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ มีบุคลำกรที่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินงำน ประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ย วชำญใน

หลำกหลำยสำขำ ซึ่งสำมำรถบริหำรกำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยเพื่อสรำ้งผลตอบแทนสูงกว่ำ อีกทัง้ยังมีบริษัทในเครือที่

เป็นผูเ้ชี่ยวชำญในกลุ่มธุรกิจดำ้นต่ำงๆ หลำยประเภทและมีสภำพคล่องสงู เช่น ธุรกิจหลกัทรพัย ์อสงัหำริมทรพัย ์บรหิำรกำร

ลงทนุ และพลงังำน ซึ่งท ำใหบ้ริษัทฯ มีโอกำสในกำรลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกิด

ใหม่ไดอ้ย่ำงหลำกหลำยเพื่อกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้  ำในธุรกิจ บรษิัทฯ มีนโยบำยหลกัในกำรสรำ้งผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรใหม้ีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์ูงสุด รวมทั้งมีกำร

บริหำรจดักำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเสรมิสร้ำงผลก ำไรใหแ้ก่บริษัทฯ พรอ้มทัง้ แสวงหำช่องทำงและโอกำสทำงธุรกิจโดย

กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ที่สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนและผลก ำไรในระดับควำมเส่ียงที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อเสรมิสรำ้งกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธใ์นการด าเนินการ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรโดยกำรลงทุนทั้งในระยะสัน้และระยะยำว กำรลงทุนระยะสั้นเนน้กลุ่มธุรกิจ 

ที่สรำ้งรำยไดส้งู ในขณะเดียวกนักำรลงทนุระยะยำวส่วนใหญ่ จะเนน้กลุ่มบรษิัทท่ีมีรำยไดม้ั่นคง ทัง้นีเ้พื่อใหบ้ริษัทฯ  สำมำรถ

เติบโตต่อไปได้อย่ำงมั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยกำรลงทุนทั้งสองแบบ 

อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรงำนที่ยึดกำรใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยท์ี่มีอยู่แลว้ใหเ้ต็มศกัยภำพเพื่อสรำ้งรำยได ้กำรแสวงหำโครงกำร

ใหม่ในฐำนธุรกิจเดิมของบริษัทฯ รวมทั้ง กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำยในองคก์รใหพ้รอ้มขับเคล่ือนกลยุทธธ์ุรกิจขององคก์รให้

ประสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้
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ในดำ้นธุรกิจหลกัทรพัย ์บรษิัทฯ มีกลยุทธเ์พื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ

บรษิัทฯ โดยใหค้วำมส ำคญักับกำรใหบ้ริกำรพรอ้มน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหท้นัสมัย 

มีควำมคล่องตวัในกำรใหบ้ริกำรและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกขึน้ รวมถึง กำรพฒันำขอ้มลูข่ำวสำรดำ้นงำนวิจยั

หลักทรพัยข์องบริษัทฯ แก่ลูกคำ้ในสภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่มีควำมรุนแรงมำกขึน้ รวมถึงค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำย

หลกัทรพัยท์ี่มีแนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำรำยไดค้่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละสำมำรถรกัษำฐำน

รำยไดข้องบรษิัทฯ ใหม้ีเสถียรภำพ รวมทัง้ กำรสรำ้งรำยไดเ้พิ่มเติมในสภำวะที่มีกำรแข่งขนัรุนแรงในธุรกิจหลกัทรพัย ์บริษัทฯ 

จึงไดท้ ำกำรขยำยธุรกรรมกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนรำยได้นอกเหนือจำกธุรกิจนำยหนำ้

ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์พื่อบญัชีบรษิัท กำรท ำธุรกรรมดำ้นตรำสำรหนี ้กำรเพิ่มสดัส่วนลกูคำ้สถำบนัทัง้

ในและต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมดำ้นกองทนุส่วนบคุคล รวมถึงกำรเนน้กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรที่มีอยู่ใหม้ีประสิทธิภำพ

และลดตน้ทนุในกำรด ำเนินงำน เพื่อใหบ้รษิัทฯ สำมำรถรกัษำระดบัรำยไดแ้ละผลก ำไรใหด้ีอยำ่งต่อเนื่องและเติบโตอย่ำงมั่นคง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

    ปี พัฒนาการทีส่ าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2560 
 

 
• นำยสมคำด สืบตระกูล ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน และ

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ในวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2560  
• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บำท เป็น 4,336,768,278  บำท 

โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
1 บำท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน
ของบรษิัทฯ 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวน 4,336,768,278  บำท เป็น 6,075,927,916 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 430,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

• ปัจจบุนับรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 6,075,927,916 บำท และทนุช ำระแลว้ 4,336,768,278  บำท 
• จดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัท เก็งกิ  พำวเวอร ์จ ำกัด เป็น บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ำกัด เมื่อวันที่  

17 พฤษภำคม 2560  
• ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์แบบ 69-DEBT-II&HNW ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท มลูค่ำใบละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรออกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) โดยมีระยะเวลำกำรถือครอง 2 ปี 6 เดือน อตัรำดอกเบีย้
คงที่ 6.25% ต่อปี  ทกุ 3 เดือน นบัจำกวนัที่ออกหุน้กู ้ซึ่งก ำหนดรำคำอยู่ที่ 1,000 บำทต่อหน่วย มลูค่ำกำร
จองซือ้ขัน้ต ่ำ 100,000 บำท และทวีคณูครัง้ละ 100,000 บำท 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
5 

    ปี พัฒนาการทีส่ าคัญ 
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• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บำท เป็น 4,698,271,244 บำท 

โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 1,377,656,672 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 บำท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน
ของบรษิัทฯ 

• ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (CGH-W3) จ ำนวนไม่เกิน 
1,445,634,658 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 
 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 4,698,271,244 บำท เป็น 6,143,905,902 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

 
2562 

 
• ทนุช ำระแลว้เพิ่มจำกเดิม 4,336,906,384 บำท เป็น 4,336,923,080 บำท 
• ปัจจบุนับรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 6,143,905,902 บำท และทนุช ำระแลว้ 4,336,923,080 บำท 

 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) มีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประจ ำปี 2562 แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็นดงันี ้

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจดำ้นกำรลงทุนและมีบริษัทหลักเป็นบริษัทหลักทรพัยฯ์ โดยบริษัทฯ  
จะประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี ้

• ประกอบธุรกิจโดยมีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่นเป็นหลกั 
• จดัหำเงินทนุ เพื่อด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม 
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• ลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศทัง้ที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม เพื่อประโยชนใ์นกำรบรหิำร
สภำพคล่องเพื่อเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่บรษิัทฯ  

• ให้กำรสนับสนุนดำ้นอื่นๆ แก่บริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ จะใชบ้ริกำรหน่วยงำนสนับสนุนบำงส่วนจำกบริษัท
หลักทรพัย์ฯ (Outsourcing) เพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรที่มีอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ  
ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่ำงเต็มที่ โดยบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จะใหค้  ำแนะน ำและบรกิำรสนบัสนนุแก่บรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรใหค้  ำแนะน ำและบรกิำรสนบัสนนุในดำ้นต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
• กำรใหบ้รกิำรในดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
• กำรใหบ้รกิำรในดำ้นระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเพื่อควบคมุนโยบำยกำรลงทนุและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี หรือธุรกิจ
ที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุนเพื่อเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
โดยบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ จะด ำเนินงำนที่รบัผิดชอบภำยใตน้โยบำยและหลกัเกณฑก์ำรด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนด
โดยบรษิัทฯ  

บริษัทย่อย 
บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อจำก “บรษิัท แอ๊ดคินซนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั” 
ในปี 2552 ซึ่งไดเ้ริ่มด ำเนินธุรกิจในปี 2509 และไดร้บักำรอนมุตัิเป็นสมำชิกหมำยเลข 3 ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยใ์นปี 2517 
อีกทัง้หุน้สำมญัของบรษิัทดงักล่ำวไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นหลกัทรพัยร์บัอนญุำตในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2534  

ทัง้นี ้บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดเ้พิกถอนหุน้ของบริษัทออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อ
วนัท่ี 8 มกรำคม 2558 เพื่อน ำบรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทน โดยมีทุน
จดทะเบียน 2,589,743,484 บำท เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วและหลังจำกบริษัทฯ ท ำค ำเสนอซื ้อเป็นผลส ำเร็จ บริษัทฯ  
ไดก้ลำยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่โดยถือหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.30 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด 

เมื่อวันที่  18 กันยำยน 2562 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไดจ้ัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 โดยมีวำระพิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ของบรษิัทฯ จำกจ ำนวน  2,589,743,484  บำท เป็น 
1,589,743,484 บำท โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ 1,000,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซึ่งที่ประชมุไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติ
เป็นเอกฉนัทใ์นกำรอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยไดร้บัอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัใหป้ระกอบ
ธุรกิจ 8 ประเภทดงัต่อไปนี ้

1. กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
2. กำรคำ้หลกัทรพัย ์
3. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
4. กำรเป็นท่ีปรกึษำกำรลงทนุ 
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5. กำรจดักำรกองทนุรวม 
6. กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล 
7. กิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์
8. กำรจดักำรเงินรว่มทนุ 
นอกจำกนัน้ ยงัไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้และอยู่ในรำยชื่อบริษัทท่ีเป็นที่ปรกึษำทำงกำร

เงินท่ีไดร้บักำรเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกดว้ย 

บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ากัด  
 บริษัท เก็งกิ  แคปปิตอล จ ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่ อวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 25,000,000 บำท โดยมีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย
พลงังำน และใหกู้ย้ืมเงินโดยมีหลกัประกนั  
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รำยได ้

งบกำรเงินเiวม 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 2561 2560 
ลำ้นบำท รอ้ยละ

ของ
รำยได้
รวม 

ลำ้นบำท รอ้ยละ
ของ
รำยได้
รวม 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 559.10 51.96 300.17 48.69 214.22 25.19 
รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร 128.39 11.93 75.62 12.27 52.13 6.13 
รำยไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์ 34.77 3.23 28.63 4.64 14.28 1.68 
ก ำไรจำกเงินลงทนุและตรำสำรอนพุนัธ ์ 195.67 18.18 56.19 9.11 59.51 7.00 
รำยไดด้อกเบีย้และเงินปันผล 103.04 9.58 106.14 17.22 220.75 25.96 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุ 
ในบรษิัทรว่ม 

33.98 3.16 
- 

34.39 5.58 
- 

243.06 
- 

28.58 
- 

รำยไดจ้ำกกำรขำยธุรกจิกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้
ขำยหลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วน 

- - - - - - 

ก ำไรจำกกำรจดัประเภทเงินลงทนุในบรษิัท
รว่มเป็นเงินลงทนุเผ่ืนขำย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

21.61 
 

2.54 
 

รำยไดอ้ื่น 21.10 1.96 15.35 2.49 24.95 2.93 
รำยไดร้วม 1,076.04 100.00 616.51 100.00 850.51 100.00 
 
2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีบริษัทหลกัทรพัย ์
คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยธุรกิจของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ มีดงันี ้

บริษัทหลักทรพัยค์ันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทหลักทรพัยฯ์”) ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรพัย  ์
โดยไดร้บัอนญุำตจำกกระทรวงกำรคลงั ใหป้ระกอบธุรกิจ 8 ประเภทดงัต่อไปนี ้

1. กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
2. กำรคำ้หลกัทรพัย ์
3. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
4. กำรเป็นท่ีปรกึษำกำรลงทนุ 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
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5. กำรจดักำรกองทนุรวม 
6. กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล 
7. กำรยืมและใหย้มืหลกัทรพัย ์
8. กำรจดักำรเงินรว่มลงทนุ 

รวมทัง้ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ แบบ ส-1ใหป้ระกอบธุรกิจ 4 ประเภทดงัต่อไปนี ้

1. กำรเป็นตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
2. กำรเป็นผูค้ำ้สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
3. กำรเป็นท่ีปรกึษำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
4. กำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

นอกจำกนัน้ ยงัไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และอยู่ในรำยชื่อบรษิัทท่ีเป็นท่ีปรกึษำทำงกำร
เงินท่ีไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกดว้ย 

1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย ์
บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีนโยบำยลงทุนในหลักทรพัยท์ั้งประเภทตรำสำรทุน  และตรำสำรหนี ้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

กำรคำ้ และเพื่อกำรลงทนุ โดยจดัใหม้ีคณะกรรมกำรกำรลงทนุ ท ำหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำงหลกัเกณฑ ์และระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับ
กำรลงทนุที่ชดัเจน ซึ่งกำรลงทนุแต่ละประเภท จะมีกำรก ำหนดวงเงิน และเงื่อนไขกำรลงทนุ 

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์
บริษัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นสมำชิกตลำดหลกัทรพัยฯ์ หมำยเลข 3 ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

โดยเป็นตวัแทนซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์หก้บัลกูคำ้ทัง้บคุคลธรรมดำ นิติบุคคล สถำบนักำรเงินต่ำงๆ 
รวมถึงกองทนุ และบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทัง้ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ โดยมีส ำนกังำนสำขำที่ใหบ้รกิำรแก่นกั
ลงทนุทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตภมูิภำค มีทีมงำนผูแ้นะน ำกำรลงทนุ ทีมงำนวิเครำะหห์ลกัทรพัยท์ี่มีคณุภำพ มีประสบกำรณ ์
พรอ้มใหค้  ำปรกึษำแก่นกัลงทนุ ทัง้ดำ้นปัจจยัพืน้ฐำนและปัจจยัทำงเทคนิค 

นอกจำกนี  ้ลูกคำ้ยังสำมำรถส่งค ำสั่งซือ้ขำยหลักทรพัยผ่์ำนระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถเข้ำถึงบทวิเครำะห ์และ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ส ำหรับนักลงทุน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่ำนทำงแอพลิเคชั่ นโทรศัพท์มือถือ  
ทัง้ระบบปฏิบตัิกำร IOS และ Android เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ต่อกำรตดัสินใจกำรลงทุน  นกัลงทุนสำมำรถเปิดบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยผ่์ำนบริษัท 3 ประเภท ไดแ้ก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วำงเงินไวก้ับบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหนำ้ เพื่อกำรช ำระ
รำคำเต็มจ ำนวน (Cash Balance) และบญัชีเงินกูย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์(Credit Balance)  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีบัญชีลูกคำ้ จ ำนวน 73,903 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีกำรซือ้ขำย (Active) อยู่ทั้งสิน้ 
14,426 บญัชี 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีส่วนแบ่งตลำดและมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นระยะ 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ ปรำกฏตำมตำรำงต่อไปนี ้
 

 

http://www.cgsec.co.th/
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                                                                                                                                     หน่วย : ลำ้นบำท  
มลูค่ำกำรซือ้ขำย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 25,604,181.45 27,640,439.54 23,304,622.95 
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 353,525.64 619,715.89 1,150,873.16 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ 

312,885.72 275,797.92 185,243.91 

ส่วนแบ่งตลำด (รอ้ยละ) 1.39 1.11 0.85 

นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงนิซือ้ขายหลักทรัพยใ์ห้ลูกค้า 

บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมเหมำะสมในกำรรบัลกูคำ้ และพิจำรณำวงเงินใหก้ับลกูคำ้
แต่ละรำยตำมควำมเหมำะสมของฐำนะทำงกำรเงิน เพื่อประเมินกำรบริกำรที่จะน ำเสนอแก่ลกูคำ้แต่ละรำยใหเ้หมำะสมที่สดุ 
รวมทั้งเป็นกำรควบคุมและป้องกันควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องลูกคำ้ให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม โดยไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเปิดบญัชี กำรพิจำรณำอนุมตัิวงเงิน และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับ
ลูกคำ้ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงไดก้ ำหนดให้ผู้แนะน ำกำรลงทุนผู้ซึ่งดูแลลูกคำ้มีหน้ำที่ตอ้งท ำควำมรูจ้ักลูกคำ้ และ
ประเมินก่อนกำรน ำเสนอบริกำร  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวัตถุประสงคก์ำรลงทุน ฐำนะกำรเงิน ขอ้จ ำกัดของลูกคำ้ทั้งในด้ำนกำร
ลงทนุ เงื่อนไข และรูปแบบกำรลงทนุ 

ทัง้นี ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรรบัลกูคำ้ และอนุมตัิวงเงินโดยมีวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนตำมกฎระเบียบ
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ รวมถึงมีกำรเตรียมกำรส ำหรบันโยบำยเพื่อรองรบัมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้
ธุรกรรมหลักทรพัยเ์ป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย ซึ่งเป็นมำตรกำรส ำคัญรองรบั
นโยบำยหลกัของกำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของทำงกำรในกำรพิจำรณำกำรรบัลกูคำ้  

อ านาจอนุมัติ 
บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิกำรเปิดบญัชีและอนมุตัิวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เพื่อใหก้ำรพิจำรณำมี

ควำมถกูตอ้งเหมำะสมรวดเรว็ และมีประสิทธิภำพ ดงัตำรำงต่อไปนี ้

คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องลกูคำ้ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย 
1. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
3. ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยตรำสำรทนุ 

วงเงินอนมุตั ิ ผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิ 
ไม่เกิน 2 ลำ้นบำท ผูจ้ดักำรสำยธุรกจิคำ้หลกัทรพัย ์หรือผูบ้รหิำรสงูสดุของสำขำ หรือสงูกวำ่ 
ไม่เกิน 20 ลำ้นบำท ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยตรำสำรทนุ ตรำสำรอนพุนัธ ์หรือสงูกวำ่ 
ไม่เกิน 30 ลำ้นบำท กรรมกำรผูจ้ดักำรตรำสำรทนุ ตรำสำรอนพุนัธ ์หรือสงูกวำ่ 
ไม่เกิน 150 ลำ้นบำท คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือสงูกว่ำ 
150 ลำ้นบำท ขึน้ไป คณะกรรมกำรบรหิำร 
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4. ผูบ้รหิำรสงูสดุฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
5. ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยบรหิำรควำมเส่ียง 
กำรอนุมัติของคณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมกำรมีกำรลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่ำ

ครึง่หน่ึงของกรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุ   

นโยบายการก าหนด Margin ของหลักทรัพย ์
นโยบำยกำรก ำหนดอัตรำ Margin ของหลักทรพัย ์โดยจะก ำหนดรำยชื่อหลักทรพัยท์ี่อนุญำตใหซ้ือ้ โดยพิจำรณำ

หลกัทรพัยท์ี่มีผลประกอบกำรดี และมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำย บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีกำรประกำศรำยชื่อหลกัทรพัยท์ี่อนุญำต
ใหซ้ือ้พรอ้มอตัรำ Margin เริ่มตน้ของแต่ละหลกัทรพัย ์ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ โดยเป็นไปตำมก ำหนด
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์  

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหนำ้ที่พิจำรณำเกณฑก์ำรก ำหนดรำยชื่อหลกัทรพัย์
และอตัรำ Margin เริ่มตน้ เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงินใหกู้ย้ืมในบญัชี Margin ในระบบ Credit Balance และ
ได้มอบหมำยให้คณะท ำงำนในกำรก ำหนดอัตรำมำร์จิ ้นเริ่มต้นเป็นผู้พิจำรณำอัต รำ Margin แต่ละหลักทรัพย์โดย
คณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบด้วย 1) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยปฏิบัติกำร 2) ผู้บริหำรสูงสุดสำยวิเครำะห์หลักทรัพย  ์ 
3) ผู้บริหำรสูงสุดสำยบริหำรควำมเส่ียง ใหถื้อเป็นมติ เมื่อกรรมกำรลงมติเห็นชอบ ร่วมกันไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำร
ดงักล่ำวในกำรพิจำรณำเป็นกรณีใหท้ันต่อเหตุกำรณ์และจะท ำกำรทบทวนอตัรำมำรจ์ิน้เริ่มตน้อย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

ทัง้นี ้ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดอตัรำมำรจ์ิน้เริ่มตน้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตำมระดบัควำมเส่ียง ดงันี ้
กลุ่ม Initial Margin Rate (%) 

A 50 
B 60 
C 70 
F 100 
N 100 

หมำยเหต ุ:- หุน้ท่ีอยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จดัเป็นหุน้ท่ีสำมำรถซือ้ขำยได ้และน ำมำเป็นหลกัประกนัได ้(Marginable Securities) 
      ตำมอตัรำในตำรำงขำ้งตน้ 

   - หุ้นที่อยู่ ในกลุ่ม N จัดเป็นหุ้นที่ ไม่ ให้ซื ้อในบัญชีมำร์จิ ้น  และไม่รับเป็นหลักประกัน (Non – Marginable 
Securities) 

3.  ธุรกิจการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   
บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจกำรเป็นตัวแทนซือ้ขำยสัญญำซือ้ขำย

ล่วงหนำ้ โดยเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในวนัท่ี 22 กนัยำยน  2551 ในฐำนะตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 
ไดใ้หบ้รกิำรรบัส่งค ำสั่งซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ผ่ำนทำงผูแ้นะน ำกำรลงทนุ และไดพ้ฒันำระบบใหส้ำมำรถรองรบัค ำสั่ง  
ซือ้ขำย ผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น กำรรบัค ำสั่งซือ้ขำยผ่ำนอินเทอรเ์น็ต และผูแ้นะน ำกำรลงทนุของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ในทกุสำขำ 
ทั่วประเทศ  
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นรอ้ยละ 7.81 จำกปีก่อนรอ้ยละ 5.03  
และไดร้บัรำงวัล TFEX Best Awards 2019 ในดำ้น Most Active Agent ส ำหรบัโบรกเกอรท์ี่มีควำมโดดเด่นในดำ้นปริมำณ
ธุรกรรมของลกูคำ้ทัง้ในแง่ปรมิำณกำรซือ้ขำยและกำรขยำยฐำนผูล้งทนุใหม่ในตลำด TFEX 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดม้ีกำรขยำยงำนธุรกรรม Block Trade ในสินคำ้ Single Stock Futures อย่ำงต่อเนื่อง และไดม้ี
กำรประชำสมัพนัธ์ ทัง้กำรจดัสมัมนำใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับผลิตภณัฑใ์นตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ภำยในบริษัทหลักทรพัยฯ์ 
ให้แก่ผู้แนะน ำกำรลงทุน พรอ้มทั้งจัดสัมมนำอบรมให้ลูกคำ้ และร่วมกับตลำดหลักทรพัยฯ์ ในกำรส่งเสริมควำมรู ้โดยจัด
สมัมนำที่บรษิัทหลกัทรพัยฯ์  และต่ำงจงัหวดัใหก้บันกัลงทนุตลอดทัง้ปี 

ในปี 2563 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัธุรกิจซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
ขึน้ป็นรอ้ยละ 8 จึงมีแผนงำนในกำรขยำยฐำนลกูคำ้รำยย่อยทั่วไปใหเ้พิ่มขึน้ และเพิ่มปรมิำณของผูแ้นะน ำกำรลงทุนธุรกิจซือ้
ขำยสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำให้มำกขึน้ตำมล ำดับ เพื่อรองรบักำรเติบโตของตลำดสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่จะมีสินคำ้ใหม่
เกิดขึน้อีกในอนำคต ซึ่งจะเป็นช่องทำงในกำรเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดใหก้บับรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2563 และปีต่อไป  

4.  ธุรกิจทีป่รึกษาการลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยฯ์ ได้รับอนุญำตในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรลงทุนจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรให้ค ำแนะน ำที่

เหมำะสมกับลูกค้ำเก่ียวกับ กำรลงทุนในหลักทรัพย์ มีลักษณะชี ้ให้เห็นถึงคุณค่ำหรือควำมเหมำะสมของกำรลงทุนใน
หลักทรพัยน์ั้นๆ โดยประเมินจำกวัตถุประสงคใ์นกำรลงทุน ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับควำมเส่ียง ประสบกำรณ์กำรลงทุน 
ฐำนะทำงกำรเงิน ภำระทำงกำรเงิน ควำมตอ้งกำร ขอ้จ ำกัดในกำรลงทนุ และระดบัควำมเส่ียงที่ลกูคำ้ยอมรบัได ้ซึ่งด ำเนินกำร
จดัท ำขอ้มลูใหบ้รกิำรค ำแนะน ำกำรลงทนุแก่ลกูคำ้ต่อไป  

5.  ธุรกิจวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรพัยฯ์ เป็นหนึ่งในผูน้  ำให้บริกำรงำนดำ้นวำณิชธนกิจที่เ ป็นที่รูจ้ักอย่ำงกว้ำงขวำง โดยมีทีมงำนที่มี

ประสบกำรณ ์และควำมเชี่ยวชำญ ท ำใหเ้ป็นที่ยอมรบั และไดร้บัควำมไวว้ำงใจในบรกิำรจำกลกูคำ้เป็นอย่ำงดี ทีมงำนวำณิช
ธนกิจใหค้  ำแนะน ำเชงิกลยทุธ ์แนวทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเงินท่ีเหมำะสมแก่ลกูคำ้ รวมถึงกำรใหค้  ำปรกึษำในกำรควบรวม
กิจกำร กำรจดัหำเงินทนุ และแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ 

ควำมช ำนำญของทีมงำนเป็นแรงผลกัดันที่ส  ำคัญที่ท  ำใหบ้ริษัทหลักทรพัยฯ์ สำมำรถใหบ้ริกำรที่หลำกหลำย อำทิ 
กำรควบรวมและซือ้กิจกำรโดยบรษิัทขำ้มชำติ (Cross - Border Merger) กำรใหค้  ำแนะน ำและกำรจดัโครงสรำ้งบรษิัทที่จะเสนอขำย
หลกัทรพัยต์่อประชำชน กำรจดัหำเงินทุน เพื่อน ำไปช ำระคืนเงินกูย้ืมเดิมจำกสถำบนักำรเงิน โดยทีมงำนวำณิชธนกิจของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ ไดใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรเงนิท่ีหลำกหลำยตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทัง้ลกูคำ้ประเภทบรษิัท และลกูคำ้ที่เป็นผูล้งทุน
ประเภทสถำบนั 

5.1 การเป็นทีป่รึกษาทางการเงนิ 

บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดเ้ริ่มจัดตัง้สำยงำนวำณิชธนกิจ ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2549 เป็นตน้มำ โดยไดเ้ขำ้เป็นสมำชิก
ชมรมวำณิชธนกิจเมื่อวันที่  23 มกรำคม 2550 และได้รับใบอนุญำตอย่ำงต่อเนื่องในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่  21 มีนำคม 2560ถึงวันที่  20 มีนำคม 2565 ปัจจุบัน มีทีมวำณิชธนกิจที่มีควำมสำมำรถ  
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มีประสบกำรณ์ที่ครอบคลมุงำนดำ้นวำณิชธนกิจ และพรอ้มที่จะใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ตัง้แต่ขนำดเล็ก ขนำดกลำง จนถึงขนำด
ใหญ่ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยกำรใหบ้รกิำรดำ้นวำณิชธนกิจของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ กำรควบรวมกิจกำร (M&A) กำรให้
ค ำปรกึษำในกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน กำรใหบ้ริกำรครอบคลมุแก่ลกูคำ้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม
ในภมูิภำค ทัง้ลกูคำ้ประเภทบรษิัท และลกูคำ้ที่เป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั 

กำรใหบ้ริกำรดำ้นวำณิชธนกิจ ครอบคลมุถึงกำรซือ้ กำรควบรวมกิจกำร กำรขำยกิจกำรทั้งขำยกิจกำรใหผู้ล้งทุนที่
สนใจ กำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน กำรเสำะหำผูล้งทุนที่เหมำะสมเขำ้ร่วมทุนในกิจกำร กำรวิเครำะหภ์ำวะกำรแข่งขนัของ
กิจกำร กำรจดัโครงสรำ้งทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม และกำรใหค้  ำแนะน ำในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ดำ้นกำรให้บริกำรในดำ้นกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน ทีมงำนวำณิชธนกิจของบริษัทหลักทรพัยฯ์ 
 มีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้ในภูมิภำคที่มีควำมตอ้งกำรแหล่งเงินทุนจำกสถำบนักำรเงิน และใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัระดบักำร
กูย้ืม โครงสรำ้งและรูปแบบกำรกูย้ืมที่เหมำะสม  

กำรใหบ้รกิำรดำ้นตรำสำรทนุ ทีมงำนวำณิชธนกิจของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้ริกำรในดำ้นกำรออกและเสนอขำยหุน้
ต่อประชำชน กำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรลงทนุและจองซือ้หลกัทรพัย ์ 

ทีมงำนวำณิชธนกิจของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้ผ่ำนกำรใหบ้ริกำร และกำรส่งมอบ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรใหบ้รกิำรงำนท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิครอบคลมุกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นต่ำง ๆ แก่บรษิัททั่วไป อีกทัง้ใหค้วำมส ำคญัใน
ดำ้นกำรบริกำร และกำรรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้กำรให้ค ำแนะน ำอย่ำงมืออำชีพ สอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงค ์และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อลกูคำ้ งำนท่ีบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิำรอยู่สำมำรถจ ำแนกไดพ้อสงัเขป ดงันี ้

- กำรเป็นท่ีปรกึษำในกำรน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
- กำรเป็นที่ปรกึษำในกำรออกหลักทรพัยป์ระเภทตรำสำรหนี ้: หุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสิทธิ และประเภทตรำสำรทุน : หุน้สำมัญ  

หุน้บรุมิสิทธิ  
- กำรเป็นท่ีปรกึษำดำ้นกำรควบรวมกิจกำรทัง้ใน และต่ำงประเทศ รวมถึง กำรควบรวมและซือ้กิจกำรโดยบรษิัทขำ้มชำติ  

(Cross - Border M&A) 
- กำรเป็นท่ีปรกึษำในกำรประเมินมลูค่ำกิจกำร กำรปรบัปรุงโครงสรำ้งทนุและโครงสรำ้งทำงกำรเงิน 
- กำรเป็นท่ีปรกึษำในกำรจดัหำผูร้ว่มทนุ 
- กำรเป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นต่ำง ๆ  
- งำนดำ้นวำณิชธนกิจอื่นๆ เช่น กำรเป็นท่ีปรกึษำในกำรปรบัโครงสรำ้งหนีแ้ละฟ้ืนฟกูิจกำร เป็นตน้  

5.2  การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยใ์นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำวเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2551 โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจำกกำรเป็นที่ปรกึษำทำงกำร
เงิน และกำรเขำ้ร่วมกับสถำบนักำรเงิน หรือบรษิัทหลักทรพัยอ์ื่นในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ซึ่งอำจเป็นทั้งผูจ้ดักำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  (Lead Underwriter) ผูร้ว่มจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Co-Underwriter) 
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6.  ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรประกอบธุรกรรมกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์เมื่อวนัที่ 

12 กรกฎำคม 2553 โดยลกูคำ้ของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ สำมำรถที่จะน ำหลกัทรพัยท์ี่ปลอดภำระมำใหย้ืมไดท้ัง้พอรต์กำรลงทุน 
ทัง้นี ้ลกูคำ้จะไดร้บัรำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมในกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์และในส่วนของลกูคำ้ที่ท  ำกำรขอยืมหลกัทรพัยจ์ะตอ้งจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืมหลกัทรพัย ์โดยบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีนโยบำยขัน้ตอนธุรกรรมกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยด์งันี ้

1.  บริษัทหลักทรพัยฯ์ ให้ยืมหลักทรพัยก์ับลูกคำ้เพื่อให้ลูกคำ้ท ำกำรขำยชอรต์ โดยหลักทรพัยด์ังกล่ำวจะตอ้งเป็น
หลกัทรพัยท์ี่อนญุำตใหข้ำยชอรต์ไดซ้ึ่งปัจจบุนัเป็นหลกัทรพัย ์ใน SET100 และ ETF 

2.  กำรขำยชอรต์สำมำรถท ำผ่ำนบญัชี Cash Cash balance และ Credit balance  
3.  ผูย้ืมจะเสียค่ำธรรมเนียมกำรยืมหลกัทรพัยใ์หก้บับรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ผูใ้หย้ืมจะไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรยืมหลกัทรพัย ์

จำกบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 
4.  สิทธิประโยชนจ์ำกกำรถือหลกัทรพัยท์ี่น ำมำใหย้ืมยงัคงเป็นของผูใ้หย้ืม 

บริษัทหลักทรพัยฯ์ ให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนให้ลูกคำ้ใช้บริกำรยืมหลักทรัพยแ์ละให้ยืมหลักทรพัย ์เพื่อกำร
ขำยชอรต์ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรลงทุน และใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลกูคำ้ โดยเฉพำะในยำมที่
สภำวะกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีควำมผนัผวน โดยมั่นใจว่ำธุรกิจกำรเป็นตวัแทนกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์จะเป็น
ธุรกิจที่สำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิัทหลกัทรพัยฯ์  ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม จำกปรมิำณกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่จะเพิ่มมำก
ขึน้ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทหลกัทรพัยฯ์ จึงมุ่งมั่นในกำรพฒันำและก ำหนดแผนงำน รวมถึงพฒันำโปรแกรมกำรยืมและ
ใหย้ืมหลกัทรพัย ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้มำกยิ่งขึน้โดยก ำหนดแผนงำนส ำหรบัปี 2563 ดงันี ้

       1.  พฒันำระบบ เพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรลงทนุใหแ้กล่กูคำ้ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 
       2.  ขยำยฐำนลกูคำ้ทัง้รำยสถำบนัและรำยย่อย ท่ีมีแนวโนม้สนใจจะยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยม์ำกยิง่ขึน้  

7.  ธุรกิจตัวแทนสนันสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหป้ระกอบธุรกิจตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุน  ปัจจุบนั บริษัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นตัวแทนของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนชัน้น ำ 17 บริษัท มีกองทุนรวมทุกประเภท
กว่ำ 1,000 กองทนุ ที่รองรบักำรลงทนุของลกูคำ้ทกุท่ำน บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ พฒันำกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ในกำรซือ้ขำยกองทุน
รวมใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยบริษัทหลักทรพัยฯ์ เปิดใหบ้ริกำรกำรซือ้ขำยกองทุนผ่ำนระบบ Fund Connext ซึ่งเป็น
ระบบท่ีพฒันำโดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ รว่มกบัสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ ลกูคำ้สำมำรถซือ้ขำยกองทนุรวมของบรษิัทหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน ท่ีบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นตัวแทนไดจ้ำกกำรเปิดบัญชีเพียงครัง้เดียว และสำมำรถโอนเงินซือ้ขำยหน่วยลงทุน
ผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบของ One Stop Service ท ำใหล้กูคำ้มีควำมสะดวกในกำรลงทนุมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้บรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยกลยุทธก์องทนุรวม เพื่อวิเครำะหส์ถำนกำรณก์ำรลงทนุวิเครำะหป์ระเภทของกองทนุรวมที่เหมำะสม
กับกำรลงทุน และกองทุนรวมที่น่ำสนใจในแต่ละประเภทรวมทั้งหำรือและประสำนงำนกับบริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุน 
เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้งและรวดเร็วทนัเหตุกำรณ ์ฝ่ำยกลยุทธก์องทุนรวมจะใหค้  ำแนะน ำกำรลงทุนแนะน ำกองทุน
รวมที่น่ำสนใจในแต่ละช่วงสถำนกำรณ ์พรอ้มทัง้แนะน ำจังหวะกำรซื ้อ – ขำยกองทุนที่เหมำะสมแก่ลูกคำ้ ผ่ำนผูแ้นะน ำกำร
ลงทุนท่ีมีควำมรู ้มีประสบกำรณ ์พรอ้มในกำรใหบ้รกิำรที่ดีที่สดุแก่ลกูคำ้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละระดบัควำมสำมำรถใน
กำรยอมรบัควำมเส่ียงของลูกคำ้เป็นส ำคัญ โดยมูลค่ำทรพัยสิ์นกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใตก้ำรดูแลบริษัทหลักทรพัยฯ์  
ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2562  มีจ ำนวน  3,867 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 158 จำกปีก่อน 
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ในปี 2563 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีเป้ำหมำยในกำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยประสำนงำนกับ
ส่วนงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัพอรต์กำรลงทนุใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้ลงทุนในกองทนุรวมหลำกหลำยประเภทมำกขึน้ 
และคดัเลือกพอรต์กำรลงทนุตำมวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุของลกูคำ้  ซึ่งจะช่วยลดควำมเส่ียงในกำรลงทนุ และเพิ่มโอกำสในกำร
สรำ้งผลตอบแทนที่ดีในสถำนกำรณเ์ศรษฐกิจทั่วโลกมีควำมผนัผวน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุท่ีบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุมีดงันี ้

1. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อเบอรด์ีน สแตนดำรด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 
3. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ซีไอเอ็มบี - พรนิซิเพิล จ ำกดั 
4. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั 
5. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
7. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุเอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  
8. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวม วรรณ จ ำกดั 
9. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ภทัร จ ำกดั 
10. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวม ฟิลลิป จ ำกดั 
11. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั 
12. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
13. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
14. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั 
15. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 
16. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทำลิส จ ำกดั 
17. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั 

8. ธุรกิจตราสารหนี ้ 
บริษัทหลักทรพัยฯ์ เพิ่มธุรกิจซือ้ขำยตรำสำรหนีข้ึน้เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรลงทุนใหก้ับลกูคำ้ ซึ่งเป็นกำรลงทุนที่ให้

ผลตอบแทนสูง มีควำมเส่ียงต ่ำ อีกทั้งยังเลือกระยะเวลำกำรลงทุนได ้กำรซือ้ขำยตรำสำรหนีส้ำมำรถท ำไดห้ลำยระดับ โดย
ลกูคำ้สำมำรถติดต่อบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เพื่อท ำกำรตกลงซือ้ขำยระหว่ำงกันเอง หรือกับผูค้ำ้ตรำสำรหนี ้เพื่อตกลงรำคำและ
ปริมำณตรำสำรหนีท้ี่ลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ขำย โดยลูกคำ้สำมำรถเลือกลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่มีระดับควำมเส่ียงที่เหมำะสมกับ
ตนเอง และสำมำรถเลือกระยะเวลำกำรลงทนุตำมที่ตนเองตอ้งกำรได ้ 

9. ธุรกิจธนบดีธนกิจ  
บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดเ้ล็งเห็นถึงกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชน์ และเป็นกำรสรำ้ง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จึงไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ขึน้ในปี 2560 เพื่อ
เป็นที่ปรกึษำ ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อเพิ่มโอกำส และทำงเลือกกำรลงทุนภำยใตผ้ลิตภณัฑท์ี่หลำกหลำย 
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ที่เหมำะสมกับผู้ลงทุน ทั้งกลุ่มลูกคำ้บุคคล และกลุ่มลูกค้ำนิติบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยกำรลงทุน  
ที่ไดต้ัง้ไว ้ 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดค้ดัสรรบุคลำกรท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณใ์นกำรเป็นท่ีปรกึษำ และแนะน ำดำ้น
กำรลงทุนระดบัมืออำชีพ เพื่อใหค้  ำปรกึษำ และเสนอทำงเลือกกำรลงทุนท่ีสำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของผูล้งทนุ ดว้ย
รูปแบบกำรจดัสรรกำรลงทนุท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สดุภำยใตร้ะดบัควำมเส่ียงที่ผูล้งทนุยอมรบัได ้ 

10.  ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ใหเ้ริ่มประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวนัท่ี 8 

มิถุนำยน 2560 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้ริกำรดำ้นกำรจดักำรลงทุนแก่ลกูคำ้บุคคลรำยใหญ่ (High Net Worth) ลกูคำ้สถำบัน 
และลกูคำ้ประเภทนิติบคุคล โดยบรหิำรเงินลงทนุขัน้ต ่ำ 10 ลำ้นบำท ขึน้ไป  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีสินทรพัยภ์ำยใต้
กำรบริหำรเป็นจ ำนวนทั้ ง สิ ้นจ ำนวน 569,466,602.38 ล้ำนบำท เทียบกับ  ณ  วันที่  31 ธันวำคม  2561  จ ำนวน 
104,367,654.39 ลำ้นบำท เติบโตคิดเป็นรอ้ยละ 445.64 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มุ่งเนน้เสนอนโยบำยพอรต์ลงทุนในรูปแบบใหม่ที่
หลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงกำรเงิน และสรำ้งผลตอบแทนที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคำ้ไดต้รงตำมที่ตอ้งกำรภำยใตร้ะดบั
ควำมเส่ียงที่ลกูคำ้ก ำหนดไดเ้อง โดยทีมผูจ้ดักำรกองทนุ ผูซ้ึ่งมีประสบกำรณ ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรกองทนุ รวมถึง
มีกระบวนกำรจดักำรลงทุนที่ชดัเจน พรอ้มดว้ยระบบเครื่องมือกำรลงทุนที่เป็นมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี ้บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 
ไดพ้ฒันำระบบควบคมุควำมเส่ียงเพื่อประเมินควำมเส่ียงของพอรต์ลงทนุอย่ำงใกลช้ิด  

ในปี 2562 เป็นอีกปีที่ดีของบริษัทหลักทรพัยฯ์ ซึ่งมีกำรเติบโตของทรัพยสิ์นภำยใตก้ำรบริหำรอย่ำงกำ้วกระโดด
ต่อเนื่อง 2 ปีซอ้น เนื่องจำก บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกทัง้ลูกคำ้สถำบนั องคก์รรฐัวิสำหกิจ นิติบุคล รวมถึง 
กลุ่ม High net worth และมีแผนประชำสมัพนัธฐ์ำนลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำงช่องทำงผูแ้นะน ำกำรลงทุนหรือพนัธมิตรจำก
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดม้ีกำรจดัสมัมนำใหค้วำมรูด้ำ้นกำรลงทุนใหก้ับบุคคลทั่วไป และ
องคก์รต่ำงๆ โดยทีมผูจ้ดักำรกองทนุและนกัวิเครำะหต์ลอดทัง้ปี    

ในปี 2563 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีแผนจะขยำยกำรลงทนุไปยงัต่ำงประเทศ โดยมีที่ปรกึษำกำรลงทนุชัน้น ำ Aris Prime 
Partners Asset Management เพื่อกำรกระจำยควำมเส่ียงและเป็นทำงเลือกใหก้ับนกัลงทุนจำกกำรลงทนุในสินทรพัยท์ั่วโลก 
และพรอ้มแสวงหำโอกำสกำรลงทุนให้ลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นสรำ้งผลตอบแทนที่ดีกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน ยึดมั่นหลกัจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ กำรสรำ้งควำมมั่งคั่งใหก้ับลกูคำ้ รวมถึงกำรวำงแผนบรหิำรเงินสภำพ
คล่อง เมื่อตอ้งกำรใชเ้งินในอนำคต นอกจำกนี ้ลกูคำ้สำมำรถเปล่ียนแปลงนโยบำย และสดัส่วนกำรลงทุนไดต้ลอดเวลำ ซึ่งจะ
ตอบโจทยล์กูคำ้ไดเ้พิ่มมำกขึน้ในอนำคต  

ทั้งนี ้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้ำหมำยที่จะมีทรัพย์สินภำยใต้กำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล (Asset Under 
Management) จ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ภำยในปี 2564 

11.  ธุรกิจการออกและเสนอขายตราสารอนุพันธป์ระเภท Structured Notes และ Derivatives Warrant 
บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 ใหเ้ป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำย

ล่วงหน้ำ และไดร้บัอนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีวงเงินส ำหรบักำรออก และเสนอขำยหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธแ์ฝงทัง้สิน้ไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท 
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สำยงำน Equity Derivatives เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรออกและเสนอขำยตรำสำรทำงกำรเงิน อำทิ หุน้กูท้ี่มีอนุพนัธ์
แฝง (Structured Notes) และใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)  โดยตำมทิศทำงกำรท ำธุรกิจของบริษัท
หลกัทรพัยฯ์ ในตัง้แต่ปี 2561 ที่มุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรที่ครบวงจร และสินคำ้ที่หลำกหลำย ตอบสนองควำมตอ้งกำรของทัง้นัก
ลงทุนทั่วไป นกัลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) และนกัลงทุนสถำบนั ทำงสำยงำน Equity Derivatives จึงเริ่มจำกกำรออก
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เพื่อเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยใหญ่ และนักลงทุนสถำบัน รวมถึงจะพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรบักำรออก และเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) ซึ่งไดเ้สนอขำย
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2562  

ในส่วนของหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงที่บริษัทหลกัทรพัยฯ์ จะออกและเสนอขำยนัน้ เป็นหุน้ที่มีอนุพนัธแ์ฝงระยะสั้น อำยไุม่
เกิน 270 วัน อำ้งอิงกับหลกัทรพัย ์หรือดชันีหลกัทรพัย ์ซึ่งหลกัทรพัยด์ังกล่ำวจะต้องเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ที่มี
มลูค่ำตลำดตัง้แต่ 10,000 ลำ้นบำท ขึน้ไป ส่วนรูปแบบผลตอบแทน (Feature) ของหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงนัน้ มีทัง้แบบคุม้ครอง
เงินตน้ จ่ำยเงินตน้คืนเป็นหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง และรูปแบบอื่นๆ ท่ีครอบคลมุทกุสภำวะตลำด 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) ในเบือ้งตน้ บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดอ้อกและ
เสนอขำย Call DW มำแลว้จ ำนวนหนึ่ง ซึ่งหลักทรพัยอ์ำ้งอิงอยู่ใน SET50 ในนำมของ “DW03” โดยจะเนน้ท ำกำรตลำดกับ
ลูกคำ้รำยใหญ่ ที่ตอ้งกำรใช ้DW ในกำรเพิ่มผลตอบแทนในพอรต์ หรือป้องกันควำมเส่ียงตลำดผันผวน ส่วนลูกคำ้ทั่วไปก็
สำมำรถใช ้DW03 ซึ่งมีอตัรำทดระดบั 3-5 เท่ำในกำรท ำก ำไรช่วงสัน้ไดด้ว้ย 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพยฯ์ 

รำยได ้

งบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 2561 2560 
ลำ้นบำท รอ้ยละของ

รำยไดร้วม 
ลำ้นบำท รอ้ยละของ

รำยไดร้วม 
ลำ้นบำท รอ้ยละของ

รำยไดร้วม 
รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 566.89 59.19 317.91 59.44 224.25 42.91 
รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร 128.67 13.43 75.86 14.18 61.64 11.80 
รำยไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์ 34.77 3.63 29.18 5.46 14.27 2.73 
ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำง
กำรเงิน 

206.74 21.59 98.92 18.50 197.50 37.79 

รำยไดจ้ำกกำรขำยธุรกจิกำรเป็นนำยหนำ้
ซือ้ขำย 
      หลกัทรพัยร์ำยย่อยบำงส่วน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รำยไดอ้ื่น 20.66 2.16 12.92 2.42 24.91 4.77 
รำยไดร้วม 957.73 100.00 534.79 100.00 522.57 100.00 
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ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
               ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่ก ำหนดใหบ้รษิัทหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทนุสภำพคล่องสทุธิ
ไวไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 7.00 ของหนีสิ้นทั่วไป และทรพัยสิ์นที่ตอ้งวำงเป็นประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ 
สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนดงักล่ำวคิดเป็นรอ้ยละ 32.50 

ภาวะตลาดและการแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรัพย ์
ภำพรวมตลำดหลักทรพัยฯ์ ในปี 2562 ดัชนีตลำดหลักทรพัยฯ์ ปิด ณ วันที่  30 ธันวำคม 2562 ที่ระดับ 1,579 จุด 

เพิ่มขึน้ 16 จุด จำกระดับ 1,563 จุด ณ สิน้ปี 2561 โดยวันท ำกำรวันแรกของปี 2562 ดัชนีเปิดตัวที่ระดับ 1,587 จุด จำกนั้น 
สำมำรถไต่ระดบัขึน้ไปถึง 1,748 จดุ ก่อนจะมีกำรปรบัตวัลดลงมำปิด ณ สิน้ปีที่ 1,579 จดุ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการลงทนุในปี 2562 

• ธนำคำรกลำงของสหรฐัอเมริกำ หรือ FED (Federal Reserve Banks) ท ำกำรลดดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 11 ปี ส ำหรบั
กำรประชุมเดือนสิงหำคม หลังจำกนั้น ปรบัลดลง 3 ครัง้ รวมแลว้ทั้งปี 2562 ธนำคำรกลำงสหรฐัไดป้รบัลดดอกเบีย้ลง  
4 ครัง้ โดยประธำนธนำคำรกลำงสหรฐัอเมริกำ นำยเจอโรม พำวเวล ใหเ้หตุผลว่ำเป็นกำรรกัษำสมดุลทำงเศรษฐกิจ
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำกบัประเทศจีน  

• ในวันที่ 1 กันยำยน 2562 ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ นำยโดนัล ทรมัป์ ประกำศขึ ้นภำษีน ำเข้ำจำกจีนส ำหรบัวงเงิน  
1.1 แสนลำ้นดอลลำรส์หรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 15 อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกนัน้วนัท่ี 15 ธันวำคม 2562 ทัง้ประเทศจีน
และประเทศสหรฐัอเมริกำไดบ้รรลกุำรคำ้ขอ้ตกลงเฟสแรก โดยประเทศสหรฐัอเมริกำระงบักำรขึน้ภำษีสินคำ้วงเงิน 
1.6 แสนลำ้นดอลลำรส์หรฐั หรืออัตรำรอ้ยละ 15 และปรบัอตัรำภำษีวงเงิน 1.1 แสนลำ้นดอลลำรส์หรฐั จำกรอ้ยละ 
15 ลดเหลือรอ้ยละ 7.5 ส่วนจีนใหค้  ำมั่นสญัญำว่ำจะซือ้สินคำ้เกษตรจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำมำกขึน้  

• ประเทศไทยมีกำรเลือกตัง้ครัง้แรกในรอบ 8 ปี ในวันที่ 24 มีนำคม 2562 โดยเป็นระบบกำรเลือกตัง้แบบจดัสรรปัน
ส่วนผสม แบ่งออกเป็น สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฏรระบบแบ่งเขต 350 เขต และอีก 150 คน มำจำกบัญชีรำยชื่อ โดย
สรุปผลจ ำนวนสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงันี ้พรรคเพื่อไทย จ ำนวน 130 ที่นั่ง พรรคพลงัประชำรฐั จ ำนวน 119 ที่นั่ง 
พรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 76 ที่นั่ง โดยสุดทำ้ยที่ประชุมสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร และ สมำชิกวุฒิสภำมีมติเลือก  
พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ เป็นนำยกรฐัมนตรีต่อเนื่องอีก 1 สมยั 

• ธนำคำรแห่งประเทศไทยปรบัลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลง 2 ครัง้ จำกรอ้ยละ 1.75 ลงมำอยู่ที่รอ้ยละ 1.25 เพื่อเป็น
กำรบรรเทำเศรษฐกิจไทยที่ไดร้บัผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมรกิำกบัประเทศจีน 

ดชันีตลำดหลกัทรพัยไ์ทย  

รำคำปิดดชันี ณ สิน้ปี 2562 1,579 จดุ 
เปล่ียนแปลงจำกปีก่อนหนำ้ เพิ่มขึน้ 16 จดุ 

 (+1%YoY) 
ค่ำสงูสดุของดชัน ี 1,748 จดุ 
ค่ำต ่ำสดุของดชัน ี 1,543 จดุ 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ฉล่ีย 5.2 หมื่นลบ./วนั 
Source : SETSMART 
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• ผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบียนค่อนขำ้งต ่ำโดย Bloomberg Consensus มีกำรปรบัลดคำดกำรณ์ก ำไรดัชนีลง
ต่อเนื่องจำกตน้ปี ท่ีคำดกำรณไ์วท้ี่ระดบั 115.58 บำท /  หุน้ โดย ณ สิน้ปี 2562 มีกำรปรบัลดลงมำที่ 92.2 บำท / หุน้  

เหตกุารณส์ าคัญในปี 2562 
 ครึ่งแรกของปี : ดัชนี SET INDEX ในช่วงสัปดำห์แรกเริ่มมีกำรฟ้ืนตัวหลังปรับตัวลงมำแรงในช่วงสิน้ปี 2562
เนื่องจำกตลำดหลักทรพัยฯ์ เริ่มมีควำมคำดหวังเชิงบวกกับสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมริกำกับประเทศจีน 
หลังจำกนั้นช่วงปลำยเดือนมกรำคม 2562 ปรำกฎว่ำธนำคำรกลำงสหรฐัไดป้ระกำศว่ำจะชะลอกำรปรบัขึน้อัตรำดอกเบีย้  
ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยที่เป็นบวกต่อตลำดหลกทรพัยฯ์ เนื่องจำกนักลงทุนคำดว่ำในปีนีธ้นำคำรกลำงสหรฐัจะปรบัขึน้ดอกเบีย้
มำกกว่ำใช้นโยบำยกำรเงินแบบยืดหยุ่น หลังจำกนั้น เริ่มเข้ำสู่เดือนกุมภำพันธ์  2562 ที่ เป็นเดือนแห่งกำรรำยงำนผล
ประกอบกำรบริษัทจดทะเบียน ไตรมำสที่ 4 ของปี 2561 ปรำกฏว่ำกลุ่มอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อำทิ 
กลุ่มพลังงำนและกลุ่มปิโตรเคมี ต ่ำกว่ำที่  Bloomberg Consensus คำดกำรณ์ค่อนข้ำงสูง ส่งผลให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ  
ปรับฐำนลงมำอีกครัง้ จำกนั้นแกว่งในกรอบเพื่อรอดูสถำนกำรณ์กำรเลือกตั้งของประเทศไทยในวันที่  24 มีนำคม 2562  
โดยก่อนกำรเลือกตัง้ดชันีมีกำรปรบัตวัขึน้สะทอ้นควำมคำดหวงัเชิงบวกภำยหลงัจำกนัน้ดชันีก็แกว่งตำมปัจจยัรำยวนัที่เกิดขึน้
ภำยหลงัจำกเสรจ็สิน้เดือนมีนำคม นกัลงทนุเริ่มกลบัมำใหน้ ำ้หนกักบัผลประกอบกำร ไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 ปรำกฎว่ำกลุ่ม
แรกที่รำยงำนคือกลุ่มธนำคำรมีผลประกอบกำรท่ีต ่ำลง (ลดลงรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน) ส่งผลใหด้ชันีปรบัตวัลงในเดือน
กมุภำพนัธ ์2562 

  ครึ่งหลงัของปี 2562 : ดชันีเริ่มกลบัมำเพิ่มขึน้อีกครัง้ในตน้เดือนมิถุนำยน 2562 หลงัจำกพรรคผูน้  ำจดัตัง้รฐับำล
อย่ำงพรรคพลังประชำรัฐได้ร่วมกับพรรคต่ำงๆ ส่งผลให้กำรจัดตั้งรัฐบำลเริ่มมีรูปร่ำงที่ชัดเจนมำกขึน้ ประกอบกับเริ่มมี
สญัญำณจำกทำงธนำคำรกลำงสหรฐัพดูถึงนโยบำยลดดอกเบีย้ จนกระทั่งเขำ้สู่วนัที่ 19 มิถนุำยน 2562 ดชันีปรบัตวัขึน้อย่ำง
มีนยัส ำคญัเนื่องจำกประธำนำธิบดีสหรฐัอเมรกิำ นำยโดนลั ทรมัป์ ไดเ้ปิดเผยว่ำตนมีโอกำสไดพู้ดคุยสนทนำทำงโทรศพัทก์ับ
ประธำนำธิบดีจีน สี จิน้ ผิง โดยกำรพูดคุยเป็นดว้ยดี พรอ้มเผยว่ำจะเตรียมพบปะกันในช่วงกำรประชุมสดุยอดผูน้  ำ G20 ใน
ระหว่ำงวันที่ 28-29 มิถุนำยน 2562 รวมถึงกำรประกำศจะใชน้โยบำยกำรเงินจำกทำงฝ่ัง ECB (European Central Bank) 
หลงัจำกนัน้เริ่มเขำ้สู่กำรประกำศผลประกอบกำรของบรษิัทจดทะเบียน ไตรมำสที่ 2 ของปี 2562 ปรำกฎว่ำหุน้ใน SET INDEX  
จ ำนวนหุน้ 529 ตวั มีก ำไรสทุธิรวมกันเพียง 2.09 แสนลำ้นบำท (ติดลบรอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน) ขณะที่ก ำไรสทุธิครึ่งปี
แรกอยู่ที่ 4.68 แสนลำ้นบำท (ติดลบรอ้ยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน) ท ำให ้SET INDEX ลงมำทดสอบระดบั 1,590 จุด ในช่วง
เดือนสิงหำคม จำกระดับ 1,748 จุด (เดือนมิถุนำยน) หลังจำกนั้น แกว่งตัวตำมปัจจัยรำยวันที่เกิดขึน้ จนกระทั่ งเข้ำสู่
กลำงเดือนกนัยำยน ดชันีปรบัลดลงต่อเนื่องจำกภำวะอตัรำดอกเบีย้ จนกระทั่งเข้ำสู่ช่วงประกำศผลประกอบกำร ไตรมำสที่ 3 
ของปี 2562 ยังคงเป็นอีกไตรมำสที่ก ำไรสุทธิยังคงติดลบเมื่อเทียบกับปีก่อน (ติดลบรอ้ยละ14 เมื่อเทียบกับปีก่อน) ท ำให ้
Bloomberg Consensus ปรบัลดคำดกำรณก์ ำไรดชันีลงต่อเนื่อง ถึงแมว้่ำจะมีกำรเจรจำที่ดีระหว่ำงประเทศสหรฐัอเมริกำกับ
ประเทศจีนที่ออกมำในเชงิบวกแตก่็ไม่สำมำรถท ำใหด้ชันีปรบัตวัขึน้ได ้ในท่ีสดุ SET INDEX ปิด ณ 30 ธันวำคม 2562 ที่ 1,579 
จดุ (รอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน)  
 มลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมกลุ่มนกัลงทนุปี 2562 พบว่ำนกัลงทนุสถำบนัยงัมีบทบำทใน
กำรผลกัดนัดชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซือ้สทุธิทัง้สิน้กว่ำ 5.2 หมื่นลำ้นบำท รวมถึงบญัชีหลกัทรพัยท์ี่ซือ้สทุธิ 1.48 หมื่นลำ้นบำท 
ขณะเดียวกนันกัลงทนุต่ำงชำติและนกัลงทนุรำยย่อยขำยสทุธิที่ 4.5 หมื่นลำ้นบำท และ 2.1 หมื่นลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ส ำหรบับรษิัทจดทะเบียนใหม่ในปี 2562 พบว่ำมีบรษิัทจดทะเบียนเขำ้ใหม่ 13 บรษิัท มลูค่ำซือ้ขำยตำมกลุ่มนกัลงทนุ 

*หมำยเหต ุไม่ไดร้วม mai (ลำ้นบำท) 
 

รำยปี 
นกัลงทุน
สถำบนั 

บญัชีบริษัท
หลกัทรพัย ์

นกัลงทุน
ต่ำงประเทศ 

นกัลงทุน
ภำยในประ 

เทศ 

รำยเดือน 
ปี 2562 

นกัลงทุน
สถำบนั 

บญัชีบริษัท
หลกัทรพัย ์

นกัลงทุน
ต่ำงประเทศ 

นกัลงทุน
ใน

ประเทศ 

2551     45,177           924      (162,346) 
          

116,246  มกรำคม 10,031     6,721       (15,449) (1,304)      

2552     (2,303)       1,388          38,231  
          

(37,316) กมุภำพนัธ ์ 16,731         5,249         (3,410) (18,571) 

2553   (15,200)        (449)         81,724  
          

(66,075) มีนำคม 5,719     (1,228) 
          

(16,397)  11,907 

2554   (29,149)       1,307          (5,119) 
            

32,962  เมษำยน 11,822     4,114       3,377 
      

(19,314) 

2555   (24,302)       7,256          76,388  
          

(59,342) พฤษภำคม (15,548)       401           3,671  
    

11,475 

2556   108,163      (1,723)     (193,911) 
            

87,471  มิถนุำยน 
  

(26,654) 859           20,053     5,652 

2557     71,424        3,582        (36,584) 
          

(38,421) กรกฎำคม 34,095    (10,622)        (17,798)   (5,674) 

2558     79,055      (6,418)     (154,346) 
            

81,709  สิงหำคม 35,595 (11,128)       (54,273)  
       

29,806 

 2559 (8,656) 25,372 77,927 (94,642) กนัยำยน (8,163) 6,087 (11,657) 7,298 

2560 103,632 16,747 (25,755) (94,624) ตลุำคม 409 (3,040) (7,845) 10,476 

2561 184,264 (15,270) (287,458) 118,465 พฤศจิกำยน 2,584 6,291 (7,683) (1,192) 

2562 52,006 14,873 (45,244) (21,635) ธันวำคม 24,757 (1,873) (24,487) 1,603 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
21 

 
ตารางสถิตติัวเลขทีส่ าคัญ 

 2562 2561 2560 2559 2558 

GDP Growth (%YoY) 2.4% 4.20% 3.90% 3.20%  2.80% 
Market Capitalization (Btm) 16,747,455 15,978,251 17,587,433 15,079,272 12,282,755 
Market Turnover (Btm) 12,802,090 13,820,219 11,652,311 12,259,772 9,997,372 
จ ำนวนบรษิัทจดทะเบียน 556 544 538 522 517 
บรษิัทท่ีเขำ้จดทะเบียนใหม่ 13 7 22 11 23 
กำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนั (SET) 52,467 57,209 47,755 50,245 41,141 
ดชันีตลำดปิด (High) 1,470 1,830 1,753 1,558 1,616 
ดชันีตลำดปิด (Low) 1,548 1,563 1,535 1,220 1,262 
P/E (เท่ำ) 19.6 15.24 19.06 18.55 22.57 
อตัรำผลตอบแทนเงินปันผล (%) 3.14 3.12 2.70 3.04 3.36 
      
แนวโน้มธุรกิจหลกัทรัพยปี์ 2563 

        ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำอตุสำหกรรมหลกัทรพัยป์ระสบภำวะรำยไดล้ดลง และกำรแข่งขนักำรลดค่ำคอมมิชชั่นที่รุนแรง 
อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มใหม่ที่บริษัทหลักทรัพย์ควรมุ่งไปควรจะเป็นกำรบริหำรควำมมั่งคั่ ง ดูแลลูกค้ำรำยใหญ่  Asset 
Allocation รวมถึงกำรเปิดกวำ้งในกำรลงทนุต่ำงประเทศ   
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3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยก ำหนดระบบบรหิำรควำมเส่ียงที่สอดคล้องกับแนวทำงและ

หลกัปฏิบตัิสำกล เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตและสรำ้งผลตอบแทนอย่ำงมั่นคงในระยะยำว โดยมีกำรบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละส่วน

ของธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ ไดล้งทุนดว้ย บริษัทฯ ไดเ้นน้กำรสรำ้งกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม

องคก์รผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ระดบัควำมเส่ียงสูงสุดที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และแนวทำงกำร

บรหิำรควำมเส่ียงในระดบัคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงและฝ่ำยบรหิำรควำมเส่ียง 

กำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ นัน้ ถูกก ำกบัดูแลโดยคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ใหม้ีระดับควำมเส่ียงของบริษัทฯ 

ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเส่ียงและมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ก ำหนดระบบบริหำรควำมเส่ียงที่ดีรวมถึงระดบัควำมเส่ียงสงูสดุที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) โดยฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงไดม้ี

กำรวิเครำะห ์ระบุ ประเมิน ติดตำมและรำยงำนควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริษัท  

อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.2 บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดโครงสรำ้งเพื่อประกอบธุรกิจที่มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) 

ดังนั้น  ค วำม เส่ียงที่ อ ำจจะเกิ ดขึ ้น  อำจจะมี ผลกระทบจำกกำรประกอบธุ รกิ จของบริษั ทฯ  และบริษั ทย่ อย  

ซึ่งสำมำรถวิเครำะหป์ระเด็นควำมเส่ียง วิธีกำรป้องกนัและลดควำมเส่ียง โดยสรุปไดด้งันี ้

• ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

บริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือบริษัทหลักทรพัยฯ์ บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ำกัด และบริษัทร่วม  

3 บริษัท คือ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ผำแดงอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท 

คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) โดย บริษัทฯ รบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกบรษิัทร่วม และรบัรูก้  ำไรจำกบริษัทย่อยตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้นในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ดังนั้น ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงมี

ผลกระทบโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯ  

นอกจำกนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรลงทุนของบรษิัทฯ ในกำรเลือกบริษัทที่จะลงทุน

ในอนำคต โดยจะเลือกลงทนุในบรษิัทท่ีมีศกัยภำพสำมำรถใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม และมีควำมเส่ียงที่ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้มี

โอกำสเติบโตในอนำคต 

• ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายงานการลงทุน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงควำมเส่ียงอนัเนื่องมำจำกสภำวกำรณต์่ำงๆ ท่ีเปล่ียนไปอย่ำงรวดเรว็  และอำจจะมีผลกระทบ

ต่อกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ส่งผลใหไ้ม่ไดร้บัผลตอบแทนของเงินลงทนุตำมที่คำดกำรณไ์ว ้จึงไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรกำรลงทุน 

ท ำหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำง นโยบำย หลักเกณฑ์ และออกแบบแผนกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และมี

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำทบทวนนโยบำย และมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะกำรลงทุน

3. การบริหารความเส่ียง และปัจจยัความเส่ียง  
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ของบริษัทฯ เพื่อใหผ้ลตอบแทนสงูสดุโดยมีระดบัควำมเส่ียงที่ เหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกรอบ

นโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย ์

ธุรกิจหลักทรพัยเ์ป็นธุรกิจที่มีรำยไดห้ลักมำจำกกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรพัย ์ซึ่งขึน้อยู่กับปริมำณซือ้ขำย
หลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมของลกูคำ้ โดยหลงัจำกที่มีกำรเปิดเสรีอตัรำค่ำนำยหนำ้แบบเต็มรูปแบบตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้มำ 
พบว่ำกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งเผชิญกบักำรแข่งขันในดำ้นต่ำงๆ 
นอกเหนือจำกกำรแข่งขนัในดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เช่น กำรขยำยสำขำของคู่แข่ง  กำรเกิดขึน้ของคู่แข่งรำย
ใหม่ และกำรแข่งขนักำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จึงตอ้งด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจ พรอ้มทัง้กำรเนน้กำรพฒันำ
ทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขยำยฐำนลูกคำ้ที่มีศักยภำพ ลดกำรพึ่งพำรำยไดจ้ำกธุรกิจซือ้ขำยหลักทรพัยร์ำยย่ อยลง  
พรอ้มขยำยฐำนลกูคำ้ที่มีศกัยภำพ และมุ่งเนน้ธุรกิจที่มีก ำไรจำกหลำกหลำยดำ้นมำกขึน้ เช่น ธุรกิจสถำบนัทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ธุรกิจซือ้ขำยหลักทรพัยเ์พื่อบัญชีบริษัท ธุรกิจดำ้นตรำสำรหนี ้ธุรกิจให้บริกำรซือ้ขำยหุ้นรำยตัวโดยใช้ตลำด
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Block Trade) ธุรกิจกองทนุส่วนบคุคล ธุรกิจคำ้สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ สำมำรถ
น ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ไดเ้ช่น Equity Linked Note (ELN) และ Derivatives Warrants (DW) เป็นตน้ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจหลักทรัพยด์ังนี ้

• มุ่งเนน้บุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ โดยจะเนน้คดัเลือกรบับุคลำกรที่มีประสบกำรณด์ำ้นธุรกิจหลกัทรพัยห์รือธุรกิจ

ใกลเ้คียง 

• แผนกำรขยำยฐำนลกูคำ้และกระตุน้ปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์รวมถึงพฒันำทกัษะ และควำมสำมำรถของเจำ้หนำ้ที่

กำรตลำด โดยกำรจัดสัมมนำและกำรฝึกอบรมตลอดทั้งปี โดยเฉพำะกรณีที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ มีผลิตภัณฑแ์ละบริกำร

ใหม่ๆ บริษัทหลักทรพัยฯ์ จะมีกำรจัดอบรมขอ้มูลใหก้ับเจำ้หนำ้ที่กำรตลำดมีกำรส่ือสำรระหว่ำงผูบ้ ริหำร และเจำ้หนำ้ที่

กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแจง้ควำมเปล่ียนแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ ในอตุสำหกรรม และเพิ่มคณุภำพของงำนวิเครำะห์

ใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของนกัลงทนุและลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

• พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเรว็  
 

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระเงนิของลูกค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีลูกหนีธุ้รกิจหลักทรพัยท์ี่ระงับกำรรบัรู ้388.04 ลำ้นบำท โดยไม่

เปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งหนีท้ี่มีปัญหำจ ำนวนดงักล่ำวนีไ้ดม้ีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหลงัจำกหกัมลูค่ำ

หลกัประกนัไวค้รบถว้นแลว้ 

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพยฯ์ มีนโยบำยลดควำมเส่ียงอันเกิดจำกกำรผิดนัดช ำระรำคำค่ำซือ้หลักทรพัย ์หรือผิดนัด

ช ำระกำรวำงหลกัประกันของลูกคำ้ เพื่อใหไ้ดลู้กคำ้ที่มีคุณภำพ บริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีนโยบำยในกำรคัดเลือกนกัลงทุนที่เปิด

บญัชี และก ำหนดวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ใหเ้หมำะสมตำมฐำนะกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี ้สภำพคล่องทำงกำรเงิน และประสบกำรณก์ำรลงทุนของลกูคำ้ อีกทัง้ยงัมีกำรทบทวนสถำนะของลกูคำ้ และควบคุม

กำรใชว้งเงินอย่ำงใกลช้ิด รวมทัง้ควบคมุดแูลสดัส่วนของมลูค่ำหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดอย่ำงเครง่ครดั 
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ในกรณีที่ลูกคำ้ผิดนัดช ำระเงิน บริษัทหลักทรพัยฯ์ จะด ำเนินกำรหำ้มซือ้หลักทรพัยเ์พิ่มเติม จนกว่ำจะมีกำรช ำระ

รำคำค่ำซือ้หลกัทรพัยค์รบถว้น โดยมีหน่วยงำนดำ้นช ำระรำคำและหน่วยงำนดำ้นกำรตลำดร่วมกันรบัผิดชอบในกำรติดตำม

ลกูคำ้ ซึ่งหำกกำรช ำระรำคำไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือกำรตดิตำมไม่ไดผ้ลเจำ้หนำ้ที่จะแจง้ใหส้ ำนกั

กฎหมำยของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกฎหมำยต่อไป 

• ความเสี่ยงจากการโยกย้ายบัญชีของลูกค้าไปยังบริษัทอื่น 

ลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ำทั่วไป บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล สถำบัน ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนบญัชีลกูคำ้ทัง้สิน้ 73,903 บญัชี โดยเป็นจ ำนวนบญัชีที่ลกูคำ้ท ำกำรซือ้

ขำย (Active) จ ำนวน 14,426 บัญชี มีสัดส่วนรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำประมำณรอ้ยละ 59.18 โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ  

ยงัตระหนกัถึงนโยบำยกำรส่งเสริมดำ้นบคุลำกรและพฒันำระบบงำนในหวัขอ้ “ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรพัย”์ 

เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรโยกยำ้ยบญัชีลกูคำ้  

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนมูลค่ำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มลูก ค้ำรำยใหญ่  

10 อันดับแรก คิดเป็นรอ้ยละ 43.10 และ 27.95 ของมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลักทรพัยร์วมของบริษัทฯ หำกบริษัทหลักทรพัยฯ์  

ตอ้งสญูเสียลกูคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวไปจะกระทบรำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องกลุ่มลกูคำ้รำยใหญ่ อย่ำงไรก็

ตำม บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ตระหนักถึงควำมเส่ียงในกำรพึ่งพิงมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ำกลูกคำ้รำยใหญ่ บริษัทฯ จึงปรบั

โครงสรำ้งธุรกิจ โดยมุ่งเนน้รำยไดจ้ำกธุรกิจวำณิชธนกิจ ธุรกิจสถำบนัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ธุรกิจซือ้ขำยหลักทรพัย์

เพื่อบัญชีบริษัท ธุรกิจดำ้นตรำสำรหนี ้ธุรกิจใหบ้ริกำรซื ้อขำยหุน้รำยตัวโดยใชต้ลำดสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ตลอดจนธุรกิจ

กองทนุส่วนบคุคล เพื่อใหส้ำมำรถต่อสูก้บัสภำวะกำรแข่งขนัในสถำนกำรณปั์จจบุนัและอนำคต 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

ในกำรประกอบธุรกิจหลักทรพัย ์บุคลำกรที่มีควำมรู ้รวมถึงประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ เป็นแรงขับเคล่ือนที่
ส  ำคัญต่อควำมส ำเร็จของบริษัทฯ ในสภำวะกำรแข่งขันสูงในปัจจุบัน กำรแย่งตัวบุคลำกรทวีควำมรุนแรงขึน้ ดังนั้น  
หำกบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญถกูแย่งตวัไป อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดบ้ำงส่วน บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ตระหนกั
ถึงควำมส ำคัญ จึงได้มีกำรอบรมพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรก ำหนดนโยบำย
ค่ำตอบแทนที่ชัดเจนและเหมำะสมโดยใหส้อดคลอ้งกับสภำวะตลำดและกำรแข่งขนั รวมถึงเป็นไปตำมประกำศของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

• ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย ์

เป็นควำมเส่ียงที่บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่คำดกำรณไ์วจ้ึงจดัตัง้
ใหม้ีคณะกรรมกำรกำรลงทนุ ท ำหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำง สดัส่วนกำรลงทนุ หลกัเกณฑ ์และระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบักำรลงทนุใน
ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพันธ์ที่ชดัเจน โดยมุ่งเนน้กำรลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี มีควำมเ ส่ียงต ่ำ ปรบัเปล่ียน 
กลยุทธ์ในกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกับสภำวกำรณ์ในกำรลงทุนของตลำดหลักทรพัยฯ์ อย่ำงสม ่ำเสมอ และมีคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงประเมินและควบคุมควำมเสียหำย 
ที่อำจจะเกิดจำกควำมเส่ียงด้ำนตลำด โดยมีกำรก ำหนดเพดำนควำมเส่ียง ได้แก่ มูลค่ำกำรลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได ้ 
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(Open Position Limit) กำรก ำหนดระดับผลขำดทุนที่ยอมรบัได ้(Stop Loss Limit) ค่ำควำมอ่อนไหวของมูลค่ำเงินลงทุน 
ต่อรำคำตลำดที่เปล่ียนแปลงไป (Sensitivity Limit) และค่ำควำมเสียหำยสงูสดุที่อำจเกิดขึน้ได ้(Value-at-Risk) 

• ความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย ์

ในกำรประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจส่วนกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บริษัทหลักทรพัยฯ์  
มีควำมเส่ียงในกรณีที่ไม่สำมำรถจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดห้มดตำมที่รบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยไว ้ซึ่งอำจเกิดจำกนกัลงทนุขำด
ควำมมั่นใจต่อภำวะกำรลงทุน ควำมผนัผวนของตลำดเงินและตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือเกิดจำกกำรรบัประกันกำรจดัจ ำหน่ำย
หลักทรพัยใ์นจ ำนวนและรำคำที่ไม่เหมำะสม ท ำใหต้อ้งรบัหลักทรพัยท์ี่เหลือเขำ้บัญชี และตอ้งรบัผลขำดทุน ดงันั้น เพื่อลด
ควำมเส่ียงดังกล่ำว ส่ิงที่ค  ำนึงถึงเป็นอย่ำงแรกคือ บริษัทหลักทรพัยฯ์  จะท ำกำรวิเครำะหข์้อมูลเบือ้งตน้ของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพยแ์ละควำมสนใจของผู้ลงทุนต่อหลักทรพัยอ์ย่ำงระมัดระวัง ทั้งนี ้ ไดม้ีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดจ ำหน่ำย
หลักทรพัย ์(Underwriting Committee) เพื่อท ำหนำ้ที่พิจำรณำและอนุมัติกำรท ำธุรกรรมกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• ความเสี่ยงจากการให้เงนิกู้ยืมเพื่อซือ้หลักทรัพย ์

บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรใหกู้้ยืมเงินเพื่อซือ้หลักทรพัย ์ 
โดยจะพิจำรณำวงเงินใหม้ีควำมเหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ของลูกคำ้ รวมทั้งมีกำร
ทบทวนวงเงินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรบัวงเงินใหเ้หมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงิน  

ทัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซึ่งจดัประชมุอย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรวำงหลักประกัน กำรเรียกหลักประกัน กำรบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุมใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดอย่ำงเครง่ครดัเพื่อป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ทัง้กบัลกูคำ้และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มียอดลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม เพื่อซือ้หลกัทรพัยม์ีมลูค่ำเท่ำกบั 991.09 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
52.69 จำกปีก่อน ซึ่งเกิดจำกกำรขยำยฐำนลกูคำ้จำกปีก่อน 

• ความเสี่ยงจากธุรกิจตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ในกำรประกอบธุรกิจตัวแทนซือ้ขำยล่วงหนำ้ บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีควำมเส่ียงจำกกำรที่เงินหลักประกันของลูกคำ้ 
ที่วำงไวอ้ำจไม่เพียงพอที่จะช ำระหนีก้ับส ำนกัหกับญัชี อนัเนื่องมำจำกลกูคำ้ขำดทุนจำกกำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงที่จะเกิดขึน้ จึงมีมำตรกำรควบคมุควำมเส่ียงโดยจะคัดเลือกลกูคำ้ที่มีควำมรู ้มีประสบกำรณ์
กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด และพิจำรณำควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดใ้นกำรลงทนุของลกูคำ้ รวมถึงให้
วงเงินที่เหมำะสมกับฐำนะ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูคำ้ และก ำหนดใหล้กูคำ้ตอ้งวำงหลกัประกันเป็นเงินสดก่อน
กำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ บริษัทหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ีกำรทบทวนขอ้มูลและวงเงินอย่ำงสม ่ำเสมอ และคอย
ติดตำมผลกำรซือ้ขำยสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของลูกคำ้อย่ำงใกลช้ิด รวมถึงกำรควบคุมควำมเพียงพอของหลักประกันให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยเคร่งครัด  เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรขำดทุนจ ำนวนมำกในบัญชีลูกคำ้ หำกลูกคำ้ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของบริษัทหลักทรพัยฯ์ ลูกคำ้จะถูกบังคบัปิดฐำนะสญัญำ (Force Close) ในตลำดสญัญำซือ้
ขำยล่วงหนำ้  
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• ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการซือ้ขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Block Trade) 

ปัจจุบันลูกคำ้จ ำนวนมำกสนใจกำรซือ้ขำยหุ้นรำยตัวโดยใช้ตลำดสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเนื่องจำกกำรวำงเงิน
หลกัประกันที่นอ้ยกว่ำกำรซือ้หุน้ในตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้ค่ำคอมมิชชั่นถูกกว่ำกำรซือ้ขำยหุน้จริงดว้ย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ  
มีกำรติดตำมบญัชีของลูกคำ้อย่ำงใกลช้ิด ถำ้มีกำรซือ้ขำยหุน้รำยตวัโดยใชต้ลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่เป็นสญัญำขนำด
ใหญ่ (Block Trade) เพื่อมิใหม้ีกำรขำดทุนจ ำนวนมำกในบญัชีลกูคำ้ซึ่งส่งผลใหล้กูคำ้มีเงินหลกัประกนัไม่เพียงพอจนถึงเป็น
หนีก้ับบริษัทหลักทรพัยฯ์ เอง อีกทั้งบริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดต้ิดตำมและควบคุมควำมเส่ียงบัญชีของบริษัทหลักทรพัยฯ์ ที่ใช ้
ในกำรซือ้ขำยหุน้และสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อใชใ้นกำรบริหำรและป้องกันควำมเส่ียงจำกธุรกิจใหบ้ริกำรซือ้ขำยหุ้นรำยตวั
โดยใชต้ลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้อีกดว้ย 

 

• ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 

ปัจจุบันผูจ้ัดกำรกองทุนไดข้ยำยฐำนลูกค้ำและมีกำรเปิดบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรบริหำรกำรลงทุนจำกผูจ้ัดกำร
กองทุนเป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรบริหำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลโดยนโยบำย มำตรกำรและกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงไดผ่้ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง รวมถึงส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ โดยมีลูกคำ้ใหค้วำมสนใจในกำรเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลมำกขึน้ และมี
แผนงำนท่ีจะขยำยขอบเขตกำรลงทนุไปสู่ตลำดต่ำงประเทศในอนำคตดว้ย 

• ความเสี่ยงจากผลกระทบทีเ่กิดจากเหตุการณฉุ์กเฉิน 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณว์ิกฤตต่ำงๆ เช่น เหตุอุบตัิภยัธรรมชำติ 
เหตุจลำจล  เป็นตน้ อีกทัง้ไดม้ีกำรวำงแผนกำรป้องกันภัยตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและทบทวนแผนส ำรองฉุกเฉินทุกปี 
และไดจ้ดัใหม้ีกำรท ำประกนัภยัซึ่งคุม้ครองควำมเสียหำยอนัเกิดจำกภยัต่ำงๆ รวมทัง้ภยัธรรมชำติ อย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 
โดยปัจจบุนัมีวงเงินคุม้ครองรวมกนักว่ำ 167.50 ลำ้นบำท  
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4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลัก ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสิีนทรพัยถ์ำวรที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจจ ำนวน 176.57 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 177.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ดงันี ้

สินทรัพยถ์าวรของบริษัทฯ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรพัยถ์ำวรหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจท่ีบริษัทฯ เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
และไม่มีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้

หน่วย: บำท 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

 2562 2561 

ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณส์ ำนกังำน-สทุธิ 6,167,980 10,043,248  

รวม 6,167,980 10,043,248 

 
สินทรัพยถ์าวรของบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทย่อยมีสินทรพัยถ์ำวรที่เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ และไม่มีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้

หน่วย: บำท 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญช ี ภาระ 
ผูกพัน  2562 2561 

ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 154/14 - 16 ถนนพงังำ    
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัภเูกต็ 83000 

ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 500/1-3 ถนนประสำนไมตรี  
ต ำบลสบตุ๋ย อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 52100 

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

 
 

เป็นเจำ้ของ 
 

 
เป็นเจำ้ของ 

 
 
เป็นเจำ้ของ 
 

 
 

11,100,104 
 
 

- 
 
 

11,089,889 

 
 

11,220,115 
 
 

9,483,318 
 
 

11,279,473 

 
 

- ไม่มี - 
 
 

- ไม่มี - 
 

 
- ไม่มี - 

อำคำร 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 50/147 - 155 อำคำรฮิลดไ์ซดพ์ลำซำ่
แอนดค์อนโดเทล ชัน้ 4 ถนนหว้ยแกว้ ต ำบล
ชำ้งเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50300 

 
เป็นเจำ้ของ 

 
- 

 
2 

 
- ไม่มี - 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
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ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญช ี ภาระ 
ผูกพัน  2562 2561 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องตกแตง่ และอปุกรณ ์
ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ 72,057,857 66,539,452 - ไม่มี - 

ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 6,992,437 9   - ไม่มี - 

ส่วนปรบัปรุงระหว่ำงก่อสรำ้ง - - - - ไม่มี - 
 

4.2   ทรัพยส์ินทีไ่ม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิ จ ำนวน 116.75 ลำ้นบำท และจ ำนวน 114.44 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบรษิัทย่อยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ และไม่มีภำระผกูพนัใด  ๆดงันี ้

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิของบริษัทย่อย  
หน่วย: บำท 

ประเภท 
มูลค่าตามบัญชี  

2562 2561 

ค่ำธรรมเนียมกำรใชร้ะบบธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 4 4 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 92,893,705 92,001,310 

ใบอนญุำตหลกัทรพัย ์ 2,657,500 2,657,500 

ค่ำสมำชิกธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 15,945,000 15,945,000 

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่ำงตดิตัง้ 5,256,237 3,841,037 

นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีศกัยภำพที่สำมำรถสนบัสนุนต่อกำรท ำธุรกิจ
ของบรษิัทฯ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม และมีควำมเส่ียงที่ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้ที่มีโอกำสในกำรเติบโต โดยบริษัทฯ 
จะพิจำรณำถึงโอกำสทำงธุรกิจ ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส ำคัญ บริษัทฯ จะควบคุมดูแล
บริษัทย่อยดว้ยกำรส่งกรรมกำรหรือพนกังำนระดับสูงเขำ้ไปเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ และบริษัทฯ ควรมีสิทธิ
คดัคำ้น (Veto Right) ในเรื่องที่ส  ำคญั  ๆที่จะด ำเนินกำรโดยบรษิัทย่อยนัน้ๆ กำรลงทนุในบรษิัทดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบอีกดว้ย 

นโยบายการรับรู้รายได้  
บริษัทย่อย มีนโยบำยรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกลูกหนีธุ้รกิจหลักทรพัยแ์ละสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง เวน้แต่ 

มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งบรษิัทย่อยจะหยดุรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ดงักล่ำวตำมเกณฑค์งคำ้ง กรณีดงัต่อไปนี ้
ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบีย้ 

1.  ลกูหนีท้ั่วไปที่มีหลกัประกนัต ่ำกว่ำมลูหนี ้
2.  ลกูหนีผ่้อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินทกุสำมเดือน ซึ่งคำ้งช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ตัง้แต่สำมเดือนขึน้ไป 
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3.  ลกูหนีผ่้อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำทกุสำมเดือน เวน้แต่มีหลกัฐำนที่ชดัเจน และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ที่บรษิัทย่อยจะไดร้บัช ำระหนีท้ัง้หมด 

4.  ลกูหนีส้ถำบนักำรเงินที่มีปัญหำ 
5.  ลกูหนีอ้ื่นที่คำ้งช ำระดอกเบีย้ตัง้แต่สำมเดือนขึน้ไป 

นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ  
บรษิัทย่อยถือปฏิบตัิในกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยกำรประเมนิฐำนะลกูหนีแ้ต่ละรำยและลกูหนีโ้ดยรวม ประกอบกบักำร

พิจำรณำตำมกฎเกณฑ์ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่  กธ . 33/2543 ลงวันที่  
25 สิงหำคม 2543 และ กธ. 5/2544 วนัที่ 15 กุมภำพนัธ ์2544 ตำมล ำดบั ซึ่งกำรประเมินนีร้วมถึงกำรพิจำรณำควำมเส่ียงและมลูค่ำ
ของหลกัทรพัยท์ี่ใชค้  ำ้ประกนั บรษิัทย่อยตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนีเ้มื่อหนีน้ัน้มีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกำส
ที่ลกูหนีจ้ะช ำระเงินตน้และดอกเบีย้คืนไม่ครบจ ำนวน  

บริษัทย่อยถือพืน้ฐำนกำรจดัชัน้หนีแ้ละกำรตัง้ส ำรองตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. มลูหนีจ้ดัชัน้สญู หมำยถึง 
1) มลูหนีข้องลกูหนีท้ี่ไดต้ิดตำมทวงถำมจนถึงที่สดุแลว้ แต่ไม่ไดร้บักำรช ำระหนี ้และไดด้  ำเนินกำรจ ำหน่ำยหนี ้

สญูจำกบญัชีลกูหนีต้ำมกฎหมำยภำษีอำกรแลว้ 
2) มลูหนีส่้วนท่ีบรษิัทย่อยไดท้ ำสญัญำปลดหนีใ้ห ้

2. มลูหนีจ้ดัชัน้สงสัยจะสูญ หมำยถึงมูลหนีเ้ฉพำะส่วนที่สงูเกินกว่ำมูลค่ำหลกัประกันของลกูหนี ้ซึ่งเขำ้ลกัษณะ
ดงันี ้
1) ลกูหนีท้ั่วไป ลกูหนีส้ถำบนักำรเงินท่ีมีปัญหำ และลกูหนีอ้ื่นท่ีมีมลูค่ำหลกัประกนัต ่ำกว่ำมลูหนี ้
2) ลูกหนีผ่้อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่งคำ้งช ำระเงินตน้หรือดอกเบีย้ตัง้แต่สำม

เดือนขึน้ไป 
3) ลกูหนีผ่้อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำทกุสำมเดือน เวน้แต่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจนและมีควำมเป็นไป

ไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบรษิัทย่อย จะไดร้บัช ำระหนีท้ัง้หมด 
3. มลูหนีจ้ัดชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึงมูลหนีส่้วนที่ไม่สูงเกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลกูหนี ้ที่เขำ้ลกัษณะ

ตำมขอ้ 2 

ทั้งนี ้บริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยลูกหนีจ้ัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำร และตั้งค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญในอัตรำ  
ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละหนึ่งรอ้ยของมลูหนีจ้ดัชัน้สงสยัทัง้จ ำนวน   

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจ ำนวน 368.66 ลำ้นบำท และจ ำนวน 359.64 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าและการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดต้ัง้ค่ำเผ่ือกำรปรบัมลูค่ำและกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
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เงินลงทุนท่ีเป็นหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดซึ่งถือไวเ้พื่อคำ้ แสดงในมลูค่ำยุติธรรมบรษิัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกกำร
เปล่ียนแปลงจำกกำรวดัมลูค่ำของเงินลงทนุเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุในงบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่บริษัทฯ และบรษิัทย่อยตัง้ใจและสำมำรถถือจนกว่ำครบก ำหนด แสดงในรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย
หกัดว้ยขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทนุที่ซือ้มำกับมลูค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหนีจ้ะถูกตดัจ่ำยโดย
วิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิตลอดอำยขุองตรำสำรหนีท้ี่เหลือ 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด นอกเหนือจำกที่ถือไวเ้พื่อคำ้หรือ
ตัง้ใจถือไวจ้นครบก ำหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำยและแสดงในมลูค่ำยตุิธรรม กำรเปล่ียนแปลงจำกกำรวดัมลูค่ำเงิน
ลงทนุดงักล่ำว แสดงเป็นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ ยกเวน้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจะตอ้งรบัรูผ้ลก ำไรหรือขำดทุนที่เคย
บนัทึกในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขำ้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส ำหรบักรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบีย้ จะตอ้งบนัทึกดอกเบีย้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธี
อตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุซึ่งไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดแสดงในรำคำทนุสทุธิจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

มลูค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของ
ปีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทนุในกองทุนปิดค ำนวณจำกมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของหน่วย
ลงทนุ มลูค่ำยตุิธรรมของตรำสำรหนีค้  ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนเสนอซือ้ล่ำสดุของสมำคมตรำสำรหนีไ้ทย 

กำรค ำนวณตน้ทุนส ำหรบัเงินลงทุนในหลักทรพัยใ์ชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก และส ำหรบัเงินลงทุนในสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ใชว้ิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

การด้อยค่า 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนบนัทึกในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อรำคำตำมบญัชี

สงูกว่ำรำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อ
สินทรพัยข์องบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ที่มีจ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่กระทบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

 ชื่อบริษทั : บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด )มหาชน( 

 สถำนท่ีตัง้ : 132 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) 
 เลขทะเบียนบรษิัท : 0107557000187 
 โทรศพัท ์ : 0-2256-7999 
 โทรสำร : 0-2256-7888 
 Homepage : www.cgholdings.co.th 
 ทนุจดทะเบียน : 6,143,905,902 บำท 
 ทนุช ำระแลว้ : 4,336,923,080 บำท 
 แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั  4,336,923,080 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ข้อมูลของนิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ  ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 ชื่อบริษทั : บริษัทหลักทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน( 

 สถำนท่ีตัง้ : 132 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์1 ชัน้ 3 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์3 
 ชัน้ 18,20 ถนนวิทย ุแขวงแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกำรเงิน 
 เลขทะเบียนบรษิัท : 0107537000572 
 โทรศพัท ์ : 0-2205-7000 
 โทรสำร : 0-2205-7001 
 Homepage : www.cgsec.co.th 
 ทนุจดทะเบียน : 1,589,743,484 บำท 
 ทนุช ำระแลว้ : 1,589,743,484 บำท   
 แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั 1,589,743,484 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 
ชื่อบริษทั 

 
: 
: 

 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน( 

สถำนท่ีตัง้ : เลขที่ 199 อำคำรคอลมันท์ำวเวอร ์ชัน้ จี และชัน้ 21-23  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ : กำรจดักำรกองทนุ 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107536001371 

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน  
 

http://www.cgholdings.co.th/
http://www.cgsec.co.th/
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โทรศพัท ์ : 0-2649-2000 
โทรสำร : 0-2649-2100 และ 0-2649-2111 
Homepage : www.mfcfund.com 
ทนุจดทะเบียน : 125,615,708 บำท  
ทนุช ำระแลว้  :  125,615,708 บำท   
แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั 125,615,708  หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

  
ชื่อบริษทั 

 
: 

 
บริษัท ผาแดงอนิดสัทรี จ ากัด )มหาชน( 

 สถำนท่ีตัง้ : 191/18-25 อำคำรซีทีไอทำวเวอร ์ชัน้ 26-27 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย     
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ประเภทธุรกิจ :  ทรพัยำกร 
 เลขทะเบียนบรษิัท : 0107537000467 
 โทรศพัท ์ : 0-2695-9499 
 โทรสำร : 0-2695-9495 
 Homepage : www.padaeng.com 
 ทนุจดทะเบียน : 3,013,333,330 บำท  
 ทนุช ำระแลว้ : 2,260,001,000 บำท   
 แบ่งออกเป็น : หุน้สำมญั 301,333,333 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
    
 ชื่อบริษทั : บริษัท เกง็กิ แคปปิตอล จ ากดั  

 สถำนท่ีตัง้ : 132 อำคำรสินธร ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 

 ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจพลงังำน และใหกู้ย้ืมเงินโดยมีหลกัประกนั  
 เลขทะเบียนบรษิัท   :     0105559018324  
 โทรศพัท ์   :     0-2256-7999        
 โทรสำร   :     0-2256-7888  
 Homepage   :     ไม่มี  
 ทนุจดทะเบียน  :     100,000,000 บำท  
 ทนุช ำระแลว้   :     25,000,000 บำท  
 แบ่งออกเป็น   :     หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท   

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ  

 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
 
 

: 
 
 

บริษัทศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์)ประเทศไทย( จ ากดั 
93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

http://www.mfcfund.com/
http://www.padaeng.com/
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โทรศพัท ์         
โทรสำร                       

: 
: 

0-2009-9000 
0-2009-9991 

 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : ไม่มี 
 ผูส้อบบญัชี 

 
 
 
โทรศพัท ์
โทรสำร 

: 
 
 
 
: 
: 

นำยวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 6797 
บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร ์ชัน้ 23-27 
11/1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทรกรุงเทพฯ 10120  
0-2034-0000 
0-2034-0100 

 ที่ปรกึษำหรือผูจ้ดักำร 
ภำยใตส้ญัญำกำรจดักำร 

: ไม่มี 
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ส่วนที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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7.1 หลักทรัพยข์องบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
ทนุจดทะเบียน :      6,143,905,902 บาท 

ทนุช าระแลว้ :      4,336,923,080 บาท 

หุน้ประเภทอื่น :      ไม่มี 

ชื่อตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน :    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ชื่อที่ใชใ้นการซือ้ขาย :      CGH 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีผูถื้อหุน้ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด (Thai NVDR) จ านวนรอ้ยละ 1.58 และเป็นการถือ
ครองหุน้โดยผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว จ านวนรอ้ยละ 14.81 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  
 
7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  

โครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

 
หมายเหตุ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บรษิัทมีสดัส่วนจ านวนผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 47.37 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายทอมมี่ เตชะอบุล 960,357,368 22.144 
2. นายพิจติต ์วิรยิะเมตตากลุ 454,050,000 10.469 
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 292,106,900 6.735 
4. นายส าเรงิ มนญูผล 244,865,122 5.646 
5. บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 153,061,800 3.529 
6. นายเบน เตชะอบุล 125,000,000 2.882 
7. น.ส.อจัจิมา ภาคานาม 97,928,100 2.258 
8. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 97,000,000 2.237 

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,993,800 2.075 

 10. บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก 83,821,100 1.933 
11. อื่นๆ 979,182,630 22.575 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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บริษัทหลักทรัพยฯ์  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้ 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั )มหาชน (  1,578,803,167 99.312 
2. บรษิัท เงินทนุหลกัทรพัย ์ไทยฟจูิ จ ากดั 2,445,415 0.154 
3. นายสมชยั มิ่งมั่นคง 970,016 0.061 
4. นส.เพ็ญประภา จนัทรเ์ทพ 623,218 0.039 
5. Mr.Pai, Wen-Cheng 514,320 0.032 
6. นายวรพงษ์ ใจมงคลประเสรฐิ 394,464 0.025 
7. Mr.Lin, Wen-Ye 303,433 0.019 
8. บรษิัท เงินทนุหลกัทรพัย ์ธนไทย จ ากดั )มหาชน (  268,380 0.017 
9. HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 189,645 0.012 
10. นายสมุิตร เพชราภิรชัต ์ 159,951 0.01 
11. อื่นๆ 1,584,672,009 0.065 

7.3    การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

ในปี 2562 บรษิัทฯ ไม่มีการออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

7.4   นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัจากหัก
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนีก้ารพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการน าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบดว้ย เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจการลงทุนและปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน
ของบรษิัทฯ โดยในการจ่ายปันผลตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
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บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
โครงสร้างองคก์ร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : “สายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน” ท าหน้าที่ก ากับดูแลและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ /ฝ่ายจดัการ เพื่อทราบเท่านัน้ โดยมิไดอ้ยู่ภายใตส้ายบงัคบับัญชาที่ขึน้ตรงต่อประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 
 
 

8. โครงสร้างการจดัการ   
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บริษัทหลักทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    
แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯ  
• คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน 
และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดงัต่อไปนี ้   

 
ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 

1. นายสดาวธุ  เตชะอบุล ประธานกรรมการ 
2. นายสรุพล  ขวญัใจธญัญา รองประธานกรรมการ 
3. นายทอมมี่  เตชะอบุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4. นายเดช  น าศิรกิลุ กรรมการอิสระ 
5. นายนิพนธ ์ วิสิษฐยทุธศาสตร ์ กรรมการอสิระ 
6. พล .ต. อ.วีรพงษ์  ชื่นภกัด ี กรรมการอิสระ 
7. นางจติรมณี สวุรรณพลู กรรมการอิสระ 
8. นายพิสทุธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ กรรมการ 
9. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 นายสดาวุธ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ หรือนายทอม มี่  เตชะอุบล และ 
ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นายนิพนธ ์วิสิษฐยทุธศาสตร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล .ต. อ.วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจติรมณี สวุรรณพลู กรรมการตรวจสอบ 

 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  
โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-  กลุนามส  ต าแหน่ง 
1. นายเดช น าศิรกิลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายนิพนธ ์ วิสิษฐยทุธศาสตร ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. พล .ต. อ.วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี ้
ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล ขวญัใจธัญญา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นายกวีวฒัน ์โพธานนัท ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายอศัวิน  วงศว์ีระวิทย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 
• คณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  
โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. พล .ต. อ.วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี ประธานกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. นายเดช  น าศิรกิลุ กรรมการดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
3. นายพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ กรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
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• คณะกรรมการการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทนุ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี ้

ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นายสรุพล ขวญัใจธัญญา ประธานกรรมการการลงทนุ 
2. นายทอมมี่ เตชะอบุล กรรมการการลงทนุ 
3. นายกวีวฒัน ์ โพธานนัท ์ กรรมการการลงทนุ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ ได้ก าหนดจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่าไว้ โดยจะต้องมี
คณะกรรมการเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองคป์ระชุม ส าหรบัตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการ
ก าหนดไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหนา้ประมาณ  5 วัน 
ท าการ เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษามาก่อนล่วงหนา้ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชมุระหว่าง
กนัเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุม
ดว้ย 
 ในปี 2562 บริษัทไดม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิน้ 7 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ และการประชุม
คณะกรรมการลงทุน 5 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 ครัง้ โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการเป็นดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวนคร้ังทีจั่ดประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการ 
การลงทุน 

 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

1.  นายสดาวธุ   เตชะอบุล   7/7     
2.  นายสรุพล   ขวญัใจธัญญา   7/7   5/5  4/4  
3.  นายทอมมี่   เตชะอบุล 7/7   5/5   
4.  นายเดช   น าศิรกิลุ 6/7  2/2   
5.  พล .ต. อ.วีรพงษ์   ชื่นภกัด ี 7/7 4/4 2/2   
6.  นายนิพนธ ์  วิสิษฐยทุธศาสตร ์  7/7 4/4 2/2   
7.  นายพิสทุธ์ิ  วิรยิะเมตตากลุ 7/7     
8.  ดร.วีรพฒัน ์ เพชรคปุต ์ 7/7     
9. นางจติรมณี สวุรรณพลู 7/7 4/4    
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8.2 คณะกรรมการบริษทัหลักทรัพย ์

• คณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่านดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายสรุพล ขวญัใจธัญญา ประธานกรรมการ 
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวส ุชวิปรีชา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายภทัร จึงกานตก์ลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.พอจ า อรณัยกานนท ์ กรรมการอิสระ 
6. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. นายธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์ กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัหลักทรัพย ์
 นายสรุพล ขวญัใจธัญญา ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์และนายธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือ
ชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ์
ในปี 2562 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ  และจ านวนครัง้ที่กรรมการ 

แต่ละท่านเขา้รว่มประชมุเป็นดงัต่อไปนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

ปี 2562 
1. นายสรุพล ขวญัใจธัญญา 5/5 
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย ์ 5/5 
3. นายภทัร จึงกานตก์ลุ 2/5 
4. นายวส ุชวิปรีชา 5/5 
5. ดร.พอจ า อรณัยกานนท ์ 4/5 
6. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ 5/5 
7. นายธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์ 5/5 
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8.3 ผู้บริหารบริษัทฯ  
           ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายทอมมี่ เตชะอบุล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายกวีวฒัน ์โพธานนัท ์ ผูอ้  านวยการ สายการลงทนุ 
3.  นายพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ ผูอ้  านวยการ สายเลขานกุารบรษิทัและกฎหมาย 
4. นายวรเดช สฤุชกุลุ ผูอ้  านวยการ สายบญัชีและการเงิน  

(ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน) 
5. นางสาวชธิุดา ศิรเิลิศพรไชย* ผูอ้  านวยการ สายบญัชีและการเงิน 

                  หมายเหตุ :      * แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
      
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพยฯ์ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบ้รหิารของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายจ ารสั ควรหา กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารหนี ้
3. นายสมัฤทธ์ิชยั ตัง้หะรฐั กรรมการผูจ้ดัการ สายวาณิชธนกิจ 1 
4. นายปรีชาวฒุิ ขมุทรพัย ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารทนุ 2 
5. นายธนภทัร บญุทราพงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายตราสารทนุ 12 
6. นางสาวณฐัชรนิพร เจษฎาพิสิฐ กรรมการผูจ้ดัการ สายบรหิารการลงทนุ 
7. นายเอกพล ศิรพินัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกจิตราสารอนพุนัธ ์
8. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชีและการเงิน 

 
8.4 เลขานุการบริษัท 

เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ  เป็น
เลขานกุารบรษิัท เพื่อใหเ้ป็นไปตาม “พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551” 

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท 

ชื่อ: นายพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ (28 ปี) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ :        ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

   วุฒิทางการศึกษา: - วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการก ากบัดแูลกจิการ 
    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ประสบการณก์ารท างาน :  
ปี 2560 - ปัจจบุนั - ผูอ้  านวยการ สายเลขานกุารบรษิทัและกฏหมาย 
ปี 2558 -  2560  - ผูจ้ดัการ ส านกักฎหมาย     
 
ปี 2557 – 2558 

บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป 
ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 
บมจ. น า้ตาลบรุีรมัย ์

 
8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ   

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ ในการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิัทในการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ  
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  62  เมษายน 2562 ได้มีมติยังคงค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับที่เคยไดร้บัในปี 2561 โดยใหม้ีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 
เป็นตน้ไป โดยใหป้ระธานและกรรมการของแต่ละคณะ ไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัอตัราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหจ้่าย
ในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เขา้ประชุม โดยรายละเอียดของการ
จ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 มีดงันี ้

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทตอ่เดอืน) 

ปี 2562 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 55,000 
กรรมการ 45,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ  

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 
20,000 

 
โดยมีเงือ่นไขการจ่ายคา่ตอบแทน ดังนี ้ 
• การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุย่อยอื่น ใหเ้หมาจ่าย

เป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชมุ  
• ใหพ้นักงานที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ไดร้บัค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น 

ส่วนพนกังานท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว 
• ใหม้ีผลตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการ ดังนี ้

• ใหจ้่ายเงินบ าเหน็จกรรมการไดไ้ม่เกิน 4 เท่าของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน โดยใหป้ระธานคณะกรรมการชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดร้บัเงินบ าเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่า
ของอตัราค่าตอบแทน 

- ใหค้  านวณค่าบ าเหน็จกรรมการท่ีทกุท่านจะไดร้บัตามสดัส่วนการเขา้ประชมุในปี 2562 ดงันี ้
- เขา้ประชมุ มากกว่า รอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัราเงินบ าเหน็จที่ค  านวณได ้
- เขา้ประชมุ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัราเงินบ าเหน็จที่ค  านวณได ้
- กรรมการที่มีสิทธิไดร้บัเงินบ าเหน็จจะตอ้งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม -  

31 ธันวาคม 2562) 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิในปี 2562 มีดังนี ้                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  
บรษิัทฯ มีเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และผลงานท่ีผ่าน

มา รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย  ส าหรับค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร 
รวม 6 คน ประจ าปี 2562 ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 29.95 ลา้นบาท 

• ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร 

6 ราย รวมทัง้สิน้ 1.58 ลา้นบาท โดยไดส้มทบในอตัราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการท างาน ตามอตัราดงันี ้
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บริษัทหลักทรัพยฯ์ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  

ชื่อ-นามสกุล ค่าเบีย้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ (ล้านบาท) 

1. นายสรุพล ขวญัใจธัญญา 0.93 
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย ์ 0.64 
3. นายวส ุชวิปรีชา 0.46 
4. นายภทัร จึงกานตก์ลุ 0.24 
5. ดร.พอจ า อรณัยกานนท ์ 0.32 
6. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ 0.36 
7. นายธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์ 0.36 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  
ในปี 2562 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีกรรมการบรหิาร 3 ท่าน และผูบ้รหิาร จ านวน 8 ท่าน ไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

โบนสั และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบีย้ประชมุของกรรมการท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) รวมเท่ากบั 47.00 ลา้นบาท 

• ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ัดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร จ านวน 1.00 ลา้นบาท  

ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ไดม้ีมติให้บริษัทหลักทรพัยฯ์ ด าเนินการ
จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพโดยจดทะเบียนเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ าการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวนัที่ 
1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้ใหบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ผูจ้ดัการกองทุนใน ซึ่งเป็น
นาม “กองทุนส ารองเลีย้งชีพเอ็มเอฟซีมาสเตอรฟั์นดซ์ึ่งจดทะเบียนแลว้  ”อันเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพประเภท Master 
Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนฯซึ่งไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 18/2545 นัน้ ก าหนดใหบ้รษิัทฯจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ เท่ากับส่วนท่ีพนกังานซึ่ง
เป็นสมาชิกกองทุนจ่าย โดยพนกังานดงักล่าวตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละของค่าจา้งหรือเงินเดือนทกุๆ เดือน
ตามอตัราดงันี ้

ระยะเวลาการท างาน อัตราจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุ (ร้อยละ) 
ไม่เกิน 3 ปี 4 
มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 6 
มากกวา่ 6 ปี ขึน้ไป 8 
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ระยะเวลาการท างาน อัตราจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุ (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 3 ปี 3 
มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 
มากกวา่ 5 ปี ขึน้ไป 5 

 
8.7  บุคลากร     

•  จ านวนพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดจ านวนพนักงานและค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน

ประจ าระหว่างปี 2561 - 2562 ดงันี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ปี 2562 ปี 2561 
1. สายบรหิาร 5 4 
2. สายกลยทุธอ์งคก์ร 1 4 
3. สายการลงทนุ 10 15 
4. สายเลขานกุารบรษิัท และกฎหมาย 2 2 
5. สายก ากบัดแูล และสายตรวจสอบกิจการภายใน - - 
6. สายบญัชีและการเงิน  3 2 
7. พนกังานของบรษิัทย่อย 411 345 

รวม 432 372 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 62.9 542 
 
• การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 
จ านวนพนักงานของบริษัทฯ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2561 เป็นจ านวน 6 คน โดยเป็นพนักงานสายการลงทุน และ 
สายบญัชีและการเงิน ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีนยัส าคญั  

จ านวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ์  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 86 คน   

• ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปี  
-ไม่ม-ี 

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน  
 สายทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นักงานมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์จุริต และ
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษิัทฯ ไวเ้ป็นความลบั 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
  คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในการน าบรษิัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสรา้ง ให้
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพืน้ฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว จากเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลกัดันให้
เกิดระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจดัการ 
ที่ซื่อสตัยส์จุริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการเปิดเผยขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้นและ
ทันกาล ระมัดระวังและรกัษาผลประโยชนข์องลูกคา้ บริษัทฯ ผูถื้อหุ้นและผูม้ี ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
ค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นตน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูไดง้่าย ปัจจบุนันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี ้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
• คณะกรรมการบรษิัทจะดแูลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานดงันี ้

- ไม่มีขอ้จ ากดัในการไดร้บัหรือโอนหุน้เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตทุ าใหบ้รษิัทฯ มีจ านวนผูถื้อหุน้เป็นบคุคล
ที่ไม่ใช่สญัชาติไทยถือหุน้เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทัง้หมด 

- สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
- สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ และการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ 
- สิทธิในการรว่มตดัสินใจเปล่ียนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบรษิัทฯ  
- สิทธิในส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 
- สิทธิในการเขา้รว่มประชมุและการออกเสียงลงมติในการประชมุผูถื้อหุน้ดงันี  ้

• เสนอชื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
• แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
• การจดัสรรเงินปันผล 
• การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
• การลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
• การอนมุตัิรายการพิเศษ 
• เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

• ผูถื้อหุน้ทุกรายจะไดร้บัหนังสือเชิญประชุมและขอ้มูลเก่ียวกับวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คนเป็นผูร้บัมอบอ านาจ ตลอดจน
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลา 

9. การก ากบัดแูลกิจการ  
 

http://www.cgholdings.co.th/
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• บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลา 
ที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไดม้ากที่สดุ และจะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเขา้ประชุม  
ผูถื้อหุน้ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอรช์่วยในการลงทะเบียน เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูถื้อหุน้มากที่สดุ 

• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่ส  าคัญ เช่น การท า
รายการเก่ียวโยง การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และการเลือกตัง้กรรมการ เป็นตน้  

• ก าหนดใหก้รรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อชีแ้จงหรือตอบ
ค าถามต่อผูถื้อหุน้ 

• ผูถื้อหุน้สามารถขอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชมุ และผูถื้อหุน้สามารถตัง้ค าถามขอค าอธิบาย
และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบล่วงหนา้ 

• ผูถื้อหุน้จะไดร้บัทราบกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบรษิัทฯ จะเผยแพรข่อ้มลู
ประกอบวาระการประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผูถื้อหุ้น 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหก้ับผู้ถือหุ้นไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างเพียงพอ และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุได ้

• ก าหนดใหม้ีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบนัทึกการประชุมตลอดจนบนัทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส  าคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ เก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยสามารถดาวนโ์หลดรายงานการประชมุสามญัประจ าปีไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

• ก าหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และให้บันทึกค าถามค าตอบและผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้บันทึกรายชื่อ
กรรมการและผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุดว้ย 

• ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูความสมัพนัธท์ัง้ทางตรงและทางออ้มกับ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบคุคลที่สามที่มีธุรกรรมเก่ียวโยงกบับรษิัทฯ  

• ก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให ้
ที่ประชมุทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

• ประธานในที่ประชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค าถาม
ต่อที่ประชมุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ได ้

 
โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง ได้แก่ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 จัดขึน้เมื่อในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม  
ชัน้ 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พารค์ วิว เลขที่ 9 ซอยตน้สน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง ประธานคณะกรรมการ
การลงทนุ ประธานคณะกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการของบรษิัทไดเ้ขา้รว่ม
ประชุมอย่างพรอ้มเพรียงกัน รวมทั้ง จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถาม 
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โดยมีผูส้อบบญัชีภายนอก นาย วัลลภ วิไลวรวิทย ์จากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด และ 
ที่ปรกึษากฎหมายอิสระภายนอก นายตฤน รตันจนัทร ์จากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด เขา้ร่วมประชุม  
ในฐานะผูส้งัเกตการณใ์นการประชมุและเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชมุ นอกจากนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดข้ออาสาสมัครจากผูถื้อหุน้รายย่อยเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง โดยมีอาสาสมคัรจากตัวแทนผูถื้อหุน้รายย่อย นายยุทธพงษ์ อินทรพาณิชย ์เขา้ร่วมสงัเกตการณก์ารตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงในครัง้นีด้ว้ย 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี ้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธี
ลงคะแนนเสียงและสิทธิของผูถื้อหุน้ไวอ้ย่างชัดเจน โดยการประชุมด าเนินการไปตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ก าหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
สอบถามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทอย่างชดัเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ ก่อนการออก
เสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชมุ 

ภายหลังจากเสร็จสิน้การประชุม สายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดท ารายงานการประชุม โดยบันทึก
สาระส าคญัอย่างชดัเจนเก่ียวกับรายชื่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซกัถามต่างๆ และขอ้คิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี ้
มติที่ประชุมไดบ้นัทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสีย และจดัเก็บรายงานการประชุม  
พรอ้มทั้ง ไดน้ ารายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท www.cgholdings.co.th เพื่อใหทุ้กฝ่ายสามารถ 
ตรวจสอบได ้
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

• การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีสนบัสนนุใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายเท่าเทียมกนั ดงันี ้ 
- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวันประชุมผูถื้อหุ้น และบริษัทฯ  

จะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่ง
เอกสารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุได ้ทัง้นีห้นงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้จะถกูจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

- คณะกรรมการบรษิัท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ 7 วนัขึน้ไปก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
- บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการประกาศลงหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
- บริษัทฯ จะจดัประชมุผูถื้อหุน้ตาม วนั เวลา และสถานท่ี ท่ีผูถื้อหุน้สามารถจะเขา้รว่มประชมุไดส้ะดวก  ตามที่ไดแ้จง้

ต่อผูถื้อหุน้ไว ้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชมุอย่างกะทนัหนัจนท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้
- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้และไดเ้สนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
- ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจ านวนการถือหุ้นของ

ผูเ้ขา้รว่มประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
- ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้ 
- หุน้แต่ละหุน้มีสิทธิและเสียงเท่ากนั ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ท่ีตนมีและมีความเท่าเทียม

กนัในขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ  
- ประธานในที่ประชมุจะเริ่มการประชมุตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
- ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลูไดอ้ย่างเต็มที่ 
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- ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ต่างชาติ จะ
ไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

- ผูถื้อหุน้ทกุรายที่เขา้รว่มประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงไดท้กุกรณี ไดแ้ก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นดว้ย 
และสิทธิงดออกเสียง 

• นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใชต้ าแหน่งหน้าทีเ่พื่อประโยชนแ์ก่ตนในทางทีมิ่ชอบ 
• ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ .ศ.  2535  

• ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง 

• หา้มคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ภายใน 14 วนั ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 

• บรษิัทฯ ไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ก าหนดบทลงโทษ 
หากมีการฝ่าฝืนไวด้ว้ย 
 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  
เพื่อก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกนัมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเอง
หรือเอือ้ประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นในทางมิชอบ 
 

• นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   บรษิัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน 

จึงหา้มไม่ใหก้รรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้ารท ารายการนั้น 
มีความโปรง่ใส เที่ยงธรรม เสมือนกบัการท ารายการกับบคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียใน
รายการนั้นจะตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม รวมทั้ง
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี ้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ที่ 1/2557  

   ในกรณีที่เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ภายใตป้ระกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  
จดทะเบียนอย่างเครง่ครดั  
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•  นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

มาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกัน 
  บริษัทฯ  ตระหนักถึงความโปร่งใสในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไดก้ าหนดมาตรการ

ควบคมุการท ารายการระหวา่งกนัของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมทางดา้น
ราคาของรายการ และพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบ
ราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก 

  ในกรณีที่มีการท ารายการที่ เก่ียวโยงกันที่ เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลัก  
ทรพัยฯ์ ก่อนการท ารายการ บรษิัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะท า
รายการ  

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้  
มีผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการ
ใหค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่
กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
อนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว 

 นอกจากนัน้ ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูและ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคม
นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

• นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์นอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ โดยทั่วไปกับ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัใหม้ีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไป
ตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวต้ามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่  1/2557 แลว้ และตามที่ก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละใหป้ฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงรว่มกันอย่างเครง่ครดั พรอ้มทัง้ก าหนดราคา
และเงื่อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจนเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 ทัง้นี ้เนื่องจากมีบุคคลที่เขา้ข่ายบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พิ่มขึน้ ท าใหป้ริมาณการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อาจจะเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งแลว้
เสรจ็ โดยรายการระหว่างกนัส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
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 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม  
สายก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะท าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ารายงาน เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักล่าวทกุๆ ไตรมาส ส าหรบั
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการ
ควบคมุการท ารายการระหว่างกนัท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

 ทั้งนี ้ภายหลังจากบริษัทหลักทรพัยฯ์ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ แล้ว 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการ
เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ที่ไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายดงักล่าว เพื่อใหบ้รษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดัต่อไป 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดของผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มลกูคา้ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน เจา้หนี ้คู่คา้ ผูส้อบบญัชีอิสระ ผูบ้รหิาร พนกังานภาครฐั สงัคม และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมั่นใจว่าสิทธิดงักล่าวจะไดร้บัการคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยความเท่าเทียมกนั ดงันี ้

• นโยบายการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างาน 
 บริษัทฯ ด าเนินการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มโดยการปรบัพืน้ที่การท างานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความแออัดใน
สถานที่ท  างานเพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อใหพ้นกังานสรา้งสรรคผ์ลงานที่ดีเลิศ และพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยู่เสมอ  

 โดยในปี 2562 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ในที่ท  างาน จึงไม่มีอัตราการหยุดงานเฉล่ียที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่ท  างาน และ 
ไม่มีการเจ็บป่วยจากการท างานในที่ท  างาน 

• นโยบายการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
 บรษิัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยน าระบบ KPI มาใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่
เหมาะสม  

• การจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ คือ กองทุนที่นายจา้งและลกูจา้งร่วมกันจดัตัง้ขึน้ เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจา้งจ่าย

ส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม”และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแลว้ 
นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกทางหนึ่งดว้ย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการ  
ใหส้วสัดิการแก่ลกูจา้งจึงช่วยสรา้งแรงจูงใจใหล้กูจา้ง ท างานใหก้ับนายจา้งเป็นเวลานาน โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพเพื่อพนกังานบริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) กับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอรฟั์นด ์ซึ่งจด
ทะเบียนแลว้ โดยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2557  
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• นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 
  บรษิัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคดัเลือกบคุลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบคุลากร

ของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพฒันาความสามารถในการท างาน  รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัยส์จุรติ และจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษิัทฯ และของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 

  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทัง้ภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้จัดฝึกอบรม
ภายนอกดังต่อไปนี ้

• การฝึกอบรมของกรรมการ 
- นายสดาวุธ เตชะอุบล เขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตร วิทยาการจดัการส าหรบันักบริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ก.ค. 2562 
• การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ และพนักงานเข้าใหม่  

- การปฐมนเิทศแก่กรรมการเขา้ใหม่ จ านวน  0 ครัง้ (เนื่องจากไมม่ีกรรมการเขา้ใหม่) 
- การปฐมนิเทศแก่พนกังานเขา้ใหม่ จ านวน  1 ครัง้ 

• การฝึกอบรมของพนักงาน  
• หลกัสตูรการใชท้รพัยากรอย่างมีคณุค่า 

เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกในการรบัผิดชอบ ความรูค้วามเขา้ใจในการท าเพื่อสงัคมและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างมีคุณค่าสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรไดอ้ย่าง  
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการรณรงคเ์พื่อช่วยกันประหยดัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถ
ช่วยควบคมุและลดตน้ทนุท่ีเกิดขึน้นีไ้ด ้

• การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอก จ านวน 23 คร้ัง 
(คิดเป็นจ านวนชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปี คนละ 9 ชั่วโมงต่อปี) 

 นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลื่อนต าแหน่งพนกังานดว้ยความสจุรติและ
เป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่ อเป็นแรงจูงใจให้
พนกังานท าใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ โดยจะค านวณผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน แต่ละคนออกมาในรูปของรอ้ยละ 
หรือคะแนนเฉล่ียได ้ซึ่งองคก์รจะน ามาเป็นเกณฑ์เชื่อมโยงกับการพิจารณาปรับต าแหน่ง ขึน้เงินเดือน และการจ่ายโบนัส  
ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• นโยบายทีจ่ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child 
Labour) 

- ใหค้วามเคารพนบัถือ และปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์
ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพรา่งกาย ฐานะและชาติตระกลู  
โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหน้โยบายดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขอ้บงัคบัการท างานฉบบัน าส่งกรมสวสัดิการและแรงงาน

สงัคม ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 
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• นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
 บรษิัทฯ สนบัสนนุและส่งเสรมิการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบตัิตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑข์อง
หน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลอย่างเคร่งครดั อีกทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือผิด
กฎหมาย และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวรา้ย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจรงิ และไม่เป็นธรรม 

• นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกับกิจการคู่คา้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ไดท้ าไวซ้ึ่งจะตอ้งไม่เส่ือมเสียต่อ    
บริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  
เป็นตน้ และค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ 

• นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า 
 บริษัทฯ จะด าเนินการใหก้ารจดัหาสินคา้ และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนา และรกัษา
สมัพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่คา้และคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงคช์ัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินคา้และบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน 
คณุภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการจดัหาสินคา้และบรกิารท่ีเป็นธรรม
ภายใตห้ลกัการ ดงันี ้

- มีการแข่งขนัจากผูเ้สนอราคาบนขอ้มลูที่ไดร้บัอย่างเท่าเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
- จดัใหม้ีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถว้นและ

ป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
 

• นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้
 บรษิัทฯ ยึดมั่นในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสญัญาการกูย้ืมกับเจา้หนีห้รือการซือ้
สินคา้และบรกิาร ในการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนัและการช าระค่าซือ้สินคา้และบรกิาร 

โดยบริษัทฯ ไดว้างแผนบรหิารเงินทนุใหเ้พียงพอ เพื่อป้องกันมิใหบ้รษิัทฯ ผิดนดัช าระหนีค้ืนใหแ้ก่เจา้หนี ้และบริหาร
สภาพคล่องเพื่อเตรียมความพรอ้มต่อการช าระคืนหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีอ้ย่างทนัท่วงทีและตรงตามระยะเวลาที่ครบก าหนด 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
- บริษัทฯ ตอ้งด าเนินธุรกิจและส่งเสรมิใหบุ้คลากรปฏิบตัิงานภายใตก้ฎหมายหรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์น

ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรพัยสิ์นทางปัญญาดา้นอื่นที่
กฎหมายก าหนด 

- บคุลากรของบรษิัทฯ มีสิทธิและไดร้บัการสนบัสนนุในการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างอิสระภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดย
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่หรืองานที่ใชข้อ้มลูของบริษัทฯ หรืองานที่ท  าขึน้ เพื่อบรษิัทฯ โดยเฉพาะ ถือ
เป็นทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าใหถื้อเป็นผลงานของผูค้ิดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ 
ผูว้ิจยั หรือบคุคลอื่นได ้
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- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งในดา้นที่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

- การน าผลงานหรือขอ้มลูมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน ผูท้ี่ เก่ียวขอ้งจะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์น
ทางปัญญาของผูอ้ื่น 

• นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรรั์ปชั่น  
 ไดม้ีการปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตและหา้มรบั/จ่ายสินบน (คอรร์ปัชั่น) ตามมติ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2560 ดงันี ้

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะไม่สนบัสนุนและต่อตา้นการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนักดีว่าการให้
สินบนและการทจุรติคอรร์ปัชั่นนัน้ เป็นภยัรา้ยแรงที่ท  าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น” เป็นลายลกัษณ์
อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและป้องกันมิใหบ้ริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งต่อตา้นการให้
สินบนและการทจุรติ เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืนขององคก์รต่อไปในอนาคต 

• วัตถุประสงค ์
นโยบายฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษิัทฯ บรษิัทย่อย และพนกังาน ด าเนินการต่อไปนี ้
- แสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัท ในการต่อตา้นการให้สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุก

รูปแบบ 
- เป็นการก าหนดหลักเกณฑแ์ละเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานเพื่อถือ

ปฏิบัติในการต่อตา้นการให้สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการเพื่อมิใหเ้กิดการฝ่าฝืน
หลกัเกณฑห์รือแนวปฏิบตัิดงักล่าว 

- ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัิใหเ้ป็นแนวทางการตรวจสอบและการก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบตัิตาม
นโยบายฉบบันี ้

- สนับสนุนใหพ้นักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็น การใหสิ้นบนหรือการทุจริตคอรร์ปัชั่นผ่านช่องทางการ
ส่ือสารท่ีปลอดภยั 

• ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษิัท (รวมเรียกว่า “พนกังาน”) 
• ค านิยาม  
"การทุจริตคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การเสนอให้ สัญญา มอบให้ ค ามั่น เรียกรอ้ง หรือรับ ซึ่งเงิน 

ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ีหนา้ที่ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ
แนะน าธุรกิจใหก้ับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  เวน้แต่เป็น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้
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"การให้หรือรับสินบน" หมายถึง การเสนอ ใหส้ญัญา ใหค้  ามั่น เรียกรอ้งให ้หรือรบัซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์
อื่นใดที่ไม่ถูกตอ้งเพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือท าลายความ
ไวว้างใจ  

การใหห้รือรบัสินบนและการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งอาจกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น 
- การสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions) 
- การบรจิาคเพื่อการกศุลและการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุ (Charitable contributions and sponsorships) 
- ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation payments) 
- ของขวญัและค่าใชจ้่ายเลีย้งรบัรอง (Gifts and hospitality) 
“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ”(Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

การเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการใหกู้เ้งินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น  
• บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดและอนมุตัินโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการให้สินบนและการต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่นที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และหลัก
จรยิธรรม และฝ่ายจดัการไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานให้
บริษัทฯ มีการก ากับดูแลอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการใหสิ้นบนและการ
ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  

- ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการน านโยบายต่อตา้นการให้
สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ ในการด าเนินการใหม้ีระบบในการส่งเสรมิ สนบัสนุน และควบคุมดูแล
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีการปฏิบตัิตามนโยบายนีใ้นทกุฝ่าย 

- สายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามนโยบาย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษิทัมีการควบคมุภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

- พนกังานตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายฉบบันี ้กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้
จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสท่ีก าหนดไว ้ 
 

• นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ  
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรรั์ปชั่น  

 หา้มพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินการ หรือยอมรบั หรือเขา้ไปมีส่วนรว่มในการใหสิ้นบนและการทุจริต
คอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และใหม้ีการสอบทานการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่ใหม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบนและการทจุรติคอรร์ปัชั่นนีต้ามนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายฉบับนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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 การช่วยเหลือทางการเมือง  
  ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใน
การสนบัสนนุหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง และไม่สนบัสนนุหรือส่งเสรมิกิจกรรมของพรรคการเมือง ทัง้นี ้การใหส่ิ้งของ
หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง รวมถึง การซือ้บัตรเขา้ชมงานที่จดัเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน
ใหแ้ก่องคก์รที่มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกับพรรคการเมือง การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทัง้การสละเวลา
ท างานของพนกังาน เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ โดยบรษิัทมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง 
ดงันี ้

• บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกับ
นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

• พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญแต่จะตอ้งไม่อา้ง
ความเป็นพนกังานหรือน าทรพัยสิ์น อปุกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการด าเนินการใดๆ 
ในทางการเมือง หากเขา้รว่มจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ใหก้ารด าเนินการใดๆ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจว่ากระท าในนาม
ของบรษิัทฯ อนัจะน าไปสู่ความส าคญัผิดว่าบรษิัทฯ ไม่วางตวัเป็นกลางทางการเมือง 

• ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  
การสนับสนุนดังกล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือกระท าไปดว้ยความคาดหวงัที่จ ะไดร้บัการ
ปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี ้ในการสนับสนุนจะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและ
วตัถปุระสงคข์องการสนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงนิสนับสนุน 
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงิน

บรจิาคหรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน โดยตอ้งระบชุื่อผูร้บั วตัถุประสงคข์องการบรจิาคหรือ
การใหเ้งินสนบัสนนุ และตอ้งสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือค าสั่งของบรษิัท หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
หา้มจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของรฐัเพื่อเรง่การปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่  

การให้หรือรับค่าของขวัญค่าบริการและประโยชนอ์ื่นๆ 
การให ้การรบัของขวญั สิทธิพิเศษ การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดที่มีความชดัเจน

สามารถท าไดแ้ละเขา้ข่ายลักษณะเป็นกิจธุระปกติของการประกอบธุรกิจหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามกาลเทศะและ
เทศกาลทอ้งถิ่นและสากล โดยที่ไม่ไดม้ีผลกระทบการด าเนินการของบรษิัทหรืออาจเป็นช่องทางที่เขา้ข่ายความเส่ียงต่อการให้
สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณ ระเบียบ ค าสั่งและ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบายความขดัแยง้ผลประโยชนต์ามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 

ในการนี ้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการให ้การรบัของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใด
อย่างชดัเจนเพื่อใหพ้นกังานทกุคนยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิต่อไป 
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 การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเสี่ยง กระบวนการป้องกันความเสี่ยง และการรายงาน
เหตุการณท์ีบ่ริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

• ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเส่ียงดา้นการใหสิ้นบนและการทุจริต
คอรร์ปัชั่น รวมถึงการพฒันากระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการใหสิ้นบนและการทุจรติคอรร์ปัชั่น  
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ีความสมบรูณแ์ละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

• ใหฝ่้ายบรหิารความเส่ียงก าหนดกระบวนการประเมินความเส่ียงดา้นการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น และ
จดัการประเมินความเส่ียงดา้นการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่นพรอ้มทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงและคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

• ให้สายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทอาจเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอรร์ปัชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
นโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลุมไปถึงทุกกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล 

เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหค้่าตอบแทน และการเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ และใหน้ านโยบายฉบบันี ้
มาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของวินยัในการบรหิารงานบคุลากรของบรษิัทฯ  

ในการนี ้ใหบ้ริษัทฯ จดัใหม้ีหลักสูตรการอบรมในเรื่องการต่อต้านการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามวาระและโอกาสที่บริษัทฯ พึงกระท าได ้

การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า 
ให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่นถึงพนักงานทุกคน และเผยแพ ร่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงันี ้
• พนกังานทุกคนจะไดร้บัส าเนานโยบายฉบบันีผ่้านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส ์(E-Mail) และช่องทางการส่ือสาร

ภายในและภายนอกของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าทุกท่านไดร้บัทราบ และเขา้ใจถึงนโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบน
และการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ  

• นโยบายฉบับนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารส าหรบัพนักงานเขา้ใหม่ที่พนักงานตอ้งลงนามรบัทราบกฎระเบียบ 
และนโยบายที่เก่ียวขอ้งก่อนการเขา้รบัต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ 

• ใหบ้ริษัทฯ ประกาศเผยแพร่นโยบายนีไ้วท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทฯ รวมทั้งส่ือสารต่อคู่คา้ของบริษัทฯ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ถึงนโยบายนี ้

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
 บริษัทฯ ใหค้วามมั่นใจกับพนักงานว่าจะไดร้บัความเป็นธรรม และความคุม้ครองจากการปฏิเสธการใหสิ้นบน หรือ
ปฏิเสธการกระท าที่เขา้ข่ายเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือการแจ้งเบาะแสการใหสิ้นบนและการทุจริตคอรร์ปัชั่น แม้ว่าการ
ปฏิเสธดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทสญูเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในทางธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรบัการให้ สินบนและ
การทุจรติคอรร์ปัชั่นอย่างสิน้เชิงจะช่วยสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บรษิัทในระยะยาว หากพนกังานถูกข่มขู่ หรือคุกคาม จากสาเหตุการ
ไม่ร่วมมือกระท าที่เข้าข่ายเป็นการให้สินบนและการทุจริตคอรร์ัปชั่น หรือร่วมให้เบาะแส และให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา  
ฝ่ายบริหาร หรือสายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในในทันที และหากยังไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหร้ายงานผ่านช่อง
ทางการรายงานตามนโยบายฉบบันี ้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
60 

 การฝ่าฝืนนโยบาย 
 บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้  
รวมถึงผูบ้งัคับบญัชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิด ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้
ออกจากงาน และ/หรือพน้จากต าแหน่ง ทัง้นี ้การไม่ไดร้บัรูถ้ึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถใชเ้ป็น
ขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีไ้ด ้

 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
 หากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มหรือบุคคลใดๆ พบขอ้สงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มหรือบุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัท ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรร์ปัชั่น 
จะตอ้งรายงานหรือแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนต่อบรษิัทฯ โดยขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส บริษัทฯ จะตอ้งเก็บขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั 
โดยบริษัทฯ จะใชข้อ้มลูการแจง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นการบริหารงานและก ากับการปฏิบตัิงานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่งโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งศาล และ/หรือ ตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือหน่วยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวขอ้ง 

 ทัง้นี ้ผูแ้จง้จะตอ้งกระท าการโดยสุจรติ หากบริษัทฯ พบการแจง้เบาะแสโดยทุจริตหรือมีเจตนาในการกลั่ นแกลง้ให้
ผูอ้ื่นไดร้บัความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ นัน้ บรษิัทฯ จะด าเนินการตามที่เห็นควรต่อไป 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถยื่นขอ้รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง หรือเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรผ่านช่องทางต่างๆ  ดงันี ้

• ผ่านทางโทรศพัท ์ 0-2256-7999  ต่อ 1707 
• ผ่านทางโทรสาร  0-2256-7888 
• ผ่านทาง E-mail : CompanySec@cgholdings.co.th 
• ผ่านทางจดหมาย โดยระบชุื่อ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์พรอ้มขอ้รอ้งเรียน และส่งมายงั “ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรียน” 

ตามที่ อยู่ต่อไปนี ้

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด )มหาชน(  
เลขที ่132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน ตามขอ้ (4) มีดงันี ้
-   ประธานคณะกรรมการ  หรือ  

 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ  หรือ 
 -   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือ 

-   ผูบ้รหิารสายก ากบัดแูลและสายตรวจสอบกิจการภายใน 

การด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
(1) รวบรวมขอ้มูลที่ไดร้บัรอ้งเรียน พรอ้มเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจง้ต่อผูแ้จง้เบาะแสว่า บริษัทฯ 
ไดร้บัเรื่องดงักล่าว 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการ
ที่บรษิัทฯ ก าหนดไว ้ภายใน 7 วนั 
(3) เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการชุดย่อยที่เก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ 
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
(4) หากพบการกระท าดงักล่าวมีความผิดจรงิ บรษิัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนด หรือไดร้บั
โทษตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งเก็บขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส และรายละเอียดเก่ียวกับขอ้มลูที่แจง้ต่อบรษิัทฯ ไวเ้ป็นความลบั 

และไม่เปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบต่อสงัคม อีกทัง้ยงัมีความมุ่งมั่นท่ีจะแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม

แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี บรษิัทฯ จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาด าเนินกิจกรรมทางสงัคม
โดยเนน้การส่งเสริมดา้นการศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสงัคม ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานในส่วนของความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

• นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 
- ส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้รบัการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรา้งจิตส านึก และความรบัผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- ส่งเสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ  
- ส่งเสรมิใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มระหว่างพนกังานดว้ยกนัหรือ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบรษิัทฯ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
- บรษิัทฯ มีนโยบายบรหิารการจดัการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อติดตามความกา้วหนา้ 

โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินกิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม ดงัรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท หวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะไดร้บัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียตามที่กฎหมายก าหนดและ
สนบัสนุนใหม้ีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยื นโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลส าคัญให้กับผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่ายไดท้ราบ  
โดยด าเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายใน
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ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี ้ผู้มีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อและ/หรือขอข้อมูลโดยตรงไดท้ี่สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 
หมายเลขโทรศพัท ์  0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
  การเปิดเผยข้อมูล 

• ก าหนดใหม้ีการจัดท าข้อมูลต่างๆ  อย่างถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ และมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ  

• ก าหนดใหบุ้คคลหรือหน่วยงานที่ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารระดบัสงูเท่านั้น เป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูกบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ นกัวิเคราะหลกัทรพัย ์ส่ือมวลชน หรือองคก์รก ากบัดแูล 

• ขอ้มลูที่บรษิัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ มีดงันี ้
- วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทฯ  
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทัง้ปีปัจจบุนัและของปีก่อนหนา้ 
- แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่สามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
- ขอ้มลูหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทฯ น าเสนอต่อนกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือส่ือต่างๆ  
- โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ  และสดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ 
- หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
- ขอ้บงัคบับรษิัทฯ หนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ )ถา้มี(  
- นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ  
- หนา้ที่ความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากกรรมการ 
- หนา้ที่ความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- จรรยาบรรณส าหรบัพนกังาน และกรรมการของบรษิัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์
- ขอ้มลูในการติดต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
- ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงิน หรือขอ้มลูทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด และจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องอย่าง
ครบถว้น ถกูตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบโดย
ทั่วถึงกนั 

- ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบบญัชีหรืองบการเงิน โดยผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และ
เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิารไวด้ว้ย 
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- บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการวิเคราะหข์อ้มลูของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอก เช่น นกัวิเคราะห์
หลักทรพัย ์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าคา้หลักทรัพย ์สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ส่ือมวลชน และองคก์รก ากบัดูแลภายนอก เป็นตน้ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทนุ หรือ
เพื่อประโยชน ์ในดา้นอื่นๆ ผ่านนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือสายเลขานกุารบรษิัทและกฎหมาย 

- ก าหนดใหเ้ปิดเผยรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเส่ียง จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจ าปี ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ และปิด
ประกาศ ณ ที่ท  าการส านกังานแห่งใหญ่ และส านกังานสาขาทกุแห่ง 

- ก าหนดใหเ้ปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จ านวนครัง้ของการประชุม 
จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการท าหน้าที่ รวมถึง
เปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลกัษณะของการจ่ายค่าตอบแทนใหก้ับกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูแต่
ละคนในรายงานประจ าปีและเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2557 

- ก าหนดใหก้รรมการมีหนา้ที่รายงานการซือ้ขาย/ถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
ทราบสม ่าเสมอ แมว้่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ แต่อย่างใด โดยให้
ถือปฏิบตัิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้
กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรพัยข์องตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือ
หลักทรพัยใ์นบริษัทฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

- หา้มคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรส และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ภายใน 14 วนั ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลง โทษตาม
ขอ้ก าหนดที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทฯ 

-      บรษิัทฯ ไดก้ าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี ้
• ระบบส่ือสารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETPortal)  
• หนงัสือรายงานประจ าปี 
• www.cgholdings.co.th 
• ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

 
รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบรษิัท จะจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ในเรื่องงบการเงินของบรษิัทฯ และ
เรื่องที่ส  าคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรพัยฯ์ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้งก าหนด แสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีใน
รายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
หลกัทรพัยฯ์ เช่นเดียวกนั 

http://www.cgholdings.co.t/


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
64 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีนางจิตรมณี สวุรรณพูล เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหนา้ที่ในการสอบทานใหบ้ริษัทฯ  มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบ
ตรวจสอบภายในที่ไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รดักุม เหมาะสม โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมรว่มกับสายก ากบัดแูลและสายตรวจสอบกิจการภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  
เพื่อใหก้ารรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ  มีความถกูตอ้งและครบถว้นและมีการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ โดยในปี 2562 ไดม้ีการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้ 

ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้งครบถว้นโปรง่ใสทนัเวลา และเท่าเทียม
กันให้แก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่ วไป รวมถึงข้อมูลส าคัญที่มีผลกระทบ  
ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.cgholdings.co.th 

 อีกทัง้เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ มีความถูกตอ้งครบถว้น น่าเชื่อถือ และยงัเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ 
บริษัทฯ มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นผู้รบัผิดชอบในการใหข้อ้มลู ตอบขอ้ซกัถาม และชีแ้จงขอ้มลูของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ 
นกัลงทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ โดยผูล้งทุนสามารถติดต่อไดท้ี่  สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หมายเลข
โทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 

 บริษัทฯ  ไดก้ าหนดใหส้ายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในเป็นศูนยก์ลางในการรบัและพิจารณาเรื่อง
รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส โดยสามารถรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสไดท้ี่ หมายเลขโทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail 
address: CompanySec@cgholdings.co.th 

• นโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการก ากับดแูลการใชข้อ้มลูภายใน  เพื่อใหม้ีมาตรการป้องกันและการก ากบัดแูลการ
ใชข้อ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกนัมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในแสวงหาผลประโยชน ์เพื่อตนเองหรือเอือ้ประโยชน์
แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจนสอดคลอ้งตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการดว้ยความ
โปรง่ใส โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องตนใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามที่ก าหนด 

• หา้มคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ภายใน 14 วนั ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  

• ชัน้ความลบัของขอ้มลูก าหนดใหข้อ้มลูภายในซึ่งเป็นความลบัทางธุรกิจตอ้งไดร้บัการดูแลปกปิดมิใหร้ั่วไหลออกไป
ภายนอก ความลบัของขอ้มลูอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายชัน้ตามความส าคัญ เช่น ขอ้มูลที่เปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูล
ลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รับ
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มอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยขอ้มลูที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อนัน ามาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มูลการเงิน การปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจ 
แผนงานในอนาคตของบรษิัทฯ และอื่นๆ  ระหว่างที่ปฏิบตัิงานใหบ้รษิัทฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ 

• การเปิดเผยขอ้มลูสู่ภายนอก ก าหนดใหก้ารเผยแพรข่อ้มลูภายในสู่สาธารณชนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ผูบ้ริหาร ฝ่ายงานหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

• ก าหนดใหม้ีการจดัท าเป็นระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยมาตรการป้องกันและการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษรและ
จดัใหม้ีการส่ือสาร เผยแพรน่โยบายและกฎระเบียบดงักล่าวแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างทั่วถึง
ทั้งองคก์ร และเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รบัทราบถึงหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่บริษัทฯ ก าหนดไวใ้น
นโยบายและระเบียบนัน้ๆ หากผูใ้ดฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ใหล้งโทษตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัการ
ท างานของบรษิัท 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบรษิัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลกิจการและมีวิสยัทศันใ์นการก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์แผนธุรกิจ 

งบประมาณ และการบริหารความเส่ียง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 12 ท่าน โดยตอ้งเป็นผูม้ีทักษะและ

ประสบการณห์ลากหลายที่สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ย่างเป็นอิสระมีความเป็นผูน้  า มีความรู ้เพื่อน ามาหารือในที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดหรืออย่าง
นอ้ยจ านวน 3 ท่านเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

  ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท จะเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว ้มีความโปร่งใส และชดัเจนในการ
เสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตัง้/เลือกตัง้มีประวตัิของกรรมการท่ีมีรายละเอียดเพียงพอและบรษิัทฯ  จะเปิดเผยประวตัิ
ของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซตแ์ละข่าวสารของ
บรษิัทฯ  

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ซึ่งมี
กรรมการอิสระเป็นผูห้ญิง 1 คน และบรษิัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบรษิัทท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างกรรมการ
บริษัท กับฝ่ายจัดการรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง และด าเนินการ
ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท 

- การด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการจ ากัดจ านวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ด  ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลายของทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ที่เป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และการปฏิบัติหนา้ที่ไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
66 

- ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างชดัเจน และแยกบุคคลที่ด  ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

-   ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหาร
ระดับสงูของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได ้
โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัทก่อน 

-    แต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  
โดยก าหนดคุณสมบัติและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะเลขานุการบริษัท 
และเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณข์องเลขานุการบรษิัท ไวใ้นรายงานประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทัง้นี ้
เลขานกุารบรษิัทจะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องในดา้นกฎหมาย การบญัชี และการปฏิบตัิหนา้ที่
เลขานกุารบรษิัท 

คณะกรรมการชุดย่อย  
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการ
ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อควบคมุดแูลบรษิัทฯ ในดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียดใน หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

 ทั้งนี ้ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุย่อยมคีวามเป็นอิสระอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจารณาหารือ และ
ด าเนินการใดๆ ใหส้ าเรจ็ลลุ่วงตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตน 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
- ภาวะผู้น า วิสัยทัศน ์และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรบัผิดชอบสูงสุดในการก าหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และ
ทบทวนกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณและการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ตลอดจนควบคมุดแูลใหฝ่้าย
จัดการสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดจ้ดัท านโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยเนน้ใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้  ามีวิสัยทัศนแ์ละมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 
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- ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดงันี  ้
• จดัโครงสรา้งและองคป์ระกอบของบรษิัทฯ และของคณะกรรมการชดุต่างๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
• ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ไม่ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชนส่์วนตวัเหนือความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรกัษาความลบัของ
ลกูคา้ และการไม่น าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ และลกูคา้ไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่น 

• การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระท าบางอย่างซึ่งเป็นประโยชนต์่อ
บรษิัทฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกับผลประโยชนท์ี่แตกต่างกนัของผูม้ีส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบรษิัท และ
ฝ่ายจดัการจะพิจารณาปัญหาดงักล่าวอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ มีเหตผุล และเป็นอิสระ
ภายใตก้รอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นส าคญัและจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบทกุครัง้ 

• ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือเป็นผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใด กรรมการท่านนัน้ตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบทนัทีและจะไม่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดงักล่าว 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน พึงหลีกเล่ียงการกระท าที่เป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการตดิต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ เช่น ลกูคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็น
กรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการท างานอื่น
นอกเหนือจากงานของบรษิัทฯ  ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนพึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการของคู่แข่งของบรษิัทฯ หากมีผลท าใหต้อ้งละ
เวน้การกระท าที่ควรท าตามหนา้ที่  หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ ในกรณีที่บคุคลดงักล่าวไดหุ้น้มา
ก่อนเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานหรือก่อนที่บรษิัทฯ จะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้หรือการไดม้าโดยมรดกบุคคล
ดังกล่าวตอ้งรายงานให้ผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบและใหส้ าเนาส่งสายก ากับดูแลและสายตรวจสอบ
กิจการภายในทกุครัง้ 

- จริยธรรมธุรกิจ 
  ในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งปัจจยัที่ส  าคญัประการหนึ่งคือ การมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนกั
ถึงความส าคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณขึน้ เพื่อมุ่งเนน้ถึงการมีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและการปฏิบตัิตามขอ้บงัคับของทางการ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัทฯ ลกูคา้ ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม รวมถึงไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัส าหรบัผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามไวด้ว้ย โดยบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหส้าย
ก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในท าหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ดงักล่าวเป็นประจ า 
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- ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมการบริษัท ไดใ้ห้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งทั้งในระดับบริหารและ
ระดบัปฏิบตัิงานโดยเนน้ใหม้ีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึน้กบับรษิัทฯ โดยรวมทัง้ดา้นการเงิน การด าเนินงาน การบรหิารความเส่ียงและการก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน จึงได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ดงันี ้

- ก าหนดใหฝ่้ายจดัการของบริษัทฯ รบัผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้งครบถว้น
และทนัเวลา ทัง้งบการเงินรายไตรมาส รายครึง่ปีและรายปี 

- ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 

- ก าหนดใหม้ีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า บริษัทฯ มีการ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และ
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ก าหนดภาระหนา้ที่และอ านาจในการด าเนินการของผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
- ก าหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ใหเ้กิดความ

เสียหาย หรือมีการน าไปใชห้รือหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 
- คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีอิสระ และผูต้รวจ

สอบจากองคก์รก ากับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรบัปรุงการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายใหด้ าเนินการสรรหา และคดัเลือกผูส้อบบญัชีภายนอกจากส านกังานสอบ
บัญชีที่มีชื่อเสียง และไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของการบนัทึกบญัชี และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับนโยบายการบญัชี พรอ้มทัง้เสนอแนะ และ
แกไ้ขจดุอ่อนหรือขอ้บกพรอ่งของการบนัทึกบญัชีหรือระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ  

-   ก าหนดนโยบายดา้นบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบาย
และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ า และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการ
ความเส่ียงอย่างน้อยปีละครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับ
ความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงใหค้วามส าคญักับสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติ
ทัง้หลาย 

-   ก าหนดกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัทฯ   
โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มตามสดัส่วน
การถือหุน้   
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  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสดาวุธ เตชะอุบล นายสรุพล 
ขวญัใจธัญญา และพลเอกเลิศรตัน ์รตันวานิช ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการปรบัโครงสรา้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้
ถูกตอ้งตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใหม้ีดุลยพินิจในการพิจารณาออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และบริษัทรว่ม ทัง้นี ้ในปี 2562 เมื่อค านวณสดัส่วนกรรมการของ MFC 
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ  คิดเป็นรอ้ยละ 23.08 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ MFC ซึ่งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 24.96 อันเป็น
สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ ใน MFC ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2506 บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปนี ้   

1. นายสรุพล ขวญัใจธัญญา 
2. นายฮองไซ ซิม 
3. ดร. วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ 
4. นายธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์

และเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และเกิดความชัดเจนในการบริหารงานระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในวนัที่ 16 มกราคม 2560 กรรมการของบริษัทย่อยบางคนซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกับกรรมการของบริษัทฯ  
จึงไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษิัทย่อย จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสดาวธุ เตชะอบุล และนายทอมมี่ เตชะอบุล  

 ทัง้นีเ้นื่องจาก นายฮองไซ ซิม กรรมการไดเ้สียชีวิตลงเมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการ
บรษิัทของบรษิัทย่อย จึงมี 7 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.     นาย สรุพล   ขวญัใจธัญญา     ประธานกรรมการ 
2.     พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ   ลวณะมาลย ์   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.     นาย วส ุ  ชิวปรีชา             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4.     นาย ภทัร   จึงกานตก์ลุ         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.     ดร. พอจ า   อรณัยกานนท ์     กรรมการอิสระ 
6.     ดร. วีรพฒัน ์  เพชรคปุต ์          กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7.     นาย ธนโชติ   รุง่สิทธิวฒัน ์              กรรมการ 

 
  ทัง้นี ้ เมื่อค านวณสัดส่วนของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิัท และกรรมการอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 57.41 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
- คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัและเวลาการประชุมวาระปกติล่วงหนา้ ประจ าปี 2562 จ านวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาของตนส าหรบัการประชุมทุกครัง้ไดโ้ดยสะดวก อีกทั้งไดม้ีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมอีกจ านวน 1 ครัง้ รวมเป็นการประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวนทัง้สิน้ 7 ครัง้ 
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- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะครบองคป์ระชมุ ประธานกรรมการบรษิัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัเรื่องที่จะเขา้วาระการประชมุโดยการ
พิจารณาร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และจะพิจารณาค าขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส  าคัญ
เป็นวาระในการประชมุ ทัง้นี ้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระในการประชมุ 

- ประธานกรรมการบริษัทด าเนินการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูล  
เพื่อการอภิปราย และมีระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นท่ีส าคญัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั 

- คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุใหม้ีการเชิญผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหข้อ้มลู หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยตรง และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดม้ีโอกาสรูจ้กักับผูบ้ริหาร
ระดบัสงู 

- คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึง และขอขอ้มูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จ  าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได ้ 
โดยบรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัท เป็นผูป้ระสานงาน 

- ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ ให้ข้อมูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่ เหมาะสม และทันเวลา  
แก่คณะกรรมการบรษิัท        

- ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัท จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มดว้ยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมในแต่ละวาระใหแ้ก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการทกุท่านมีเวลา 
เพียงพอท่ีจะศกึษาขอ้มลูต่างๆ ก่อนการเขา้รว่มประชมุในแต่ละครัง้ 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ไดจ้ดัใหม้ีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถว้น ทุกวาระเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท
และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

- กรรมการทกุคนควรจะเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัททัง้หมดที่ได้
จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

- ก าหนดนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบ
ถึงผลการประชมุดว้ย 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษิัท ไดส้นบัสนนุใหม้ีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบรษิัท จะประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ย

ตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท รว่มกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอปุสรรค เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
ซึ่งในการประเมินผลดงักล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท 
 

การประเมินคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ มีรายละเอียดดงันี  ้

• มีการก าหนดหวัขอ้การประเมินในแต่ละดา้น ดงันี ้
- โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
- บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
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- การประชมุคณะกรรมการ 
- การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
- ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
- การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

• วิธีการใหค้ะแนนการประเมิน 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หรือไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้  
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย  
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร  
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี  
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

• การวดัผลการประเมิน 

คะแนน (%) เกณฑท์ีไ่ด ้ ค าจ ากดัความ 
90-100 ดีเลิศ  มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงมาก ไม่จ าเป็นตอ้งปรบัปรุง

การปฏิบตัิงาน หรือปรบัปรุงเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้  
80-89 ดีเกินความคาดหวงั มีมาตรฐาน และผลงานท่ีสงูเกินความคาดหวงั  

70-79 ดีเทียบเทา่ความคาดหวงั มีมาตรฐาน และผลงานท่ีดีตามความคาดหวงั  

60-69 พอใช ้ มีมาตรฐาน และผลงานที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
แต่ต ่ากว่าความคาดหวงั สามารถปรบัปรุงใหด้ีขึน้ได ้ 

ต ่ากว่า 60 ควรปรบัปรุง 
อย่างเรง่ด่วน 

มีมาตรฐานต ่ากว่าความเพียงพอในการด าเนินธุรกิจที่มี
การแข่งขนัสงู ควรปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน  

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินเช่นเดียวกัน
กับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ นอกจากนี ้หัวขอ้ที่ใชใ้นการประเมิน จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหนา้ที่
ส  าคญัของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา การประเมินดงักล่าวจะใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะและคณะกรรมการชดุย่อย นอกจากนี ้หวัขอ้ที่ใชใ้นการประเมินจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่  
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• ความเป็นผูน้  า      
• การก าหนดกลยทุธ ์ 
• การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์    
• การวางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน  
• ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ    
• ความสมัพนัธก์บัภายนอก  
• การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร   
• การสืบทอดต าแหน่ง  
• ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร            
• คณุลกัษณะส่วนตวั 
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ

และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร ซึ่งได้ด  าเนินการประเมินการท างานในวันที่  14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงานใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบีย้ประชุมไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใสซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวไดร้บั
การอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีกรรมการไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่และมีความรบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น การเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มในระดบัที่เหมาะสมกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายเพิ่มมากขึน้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 จัดขึน้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดย
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไดร้บั
ค่าตอบแทนจึงงดออกเสียงในวาระนี ้ 

บรษิัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ที่ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงาน
ของผูบ้รหิารระดบัสงู และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจา้งที่เป็นธรรมและชดัเจนและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีที่บรษิัท
ฯ มีการเสนอขายหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือ
พนกังานท่ีไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่จะจดัสรร ทัง้นี ้ตอ้งไม่มีกรรมการท่ีจะไดร้บั
จดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกว่ารอ้ยละ 5 ดงักล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจ าปีและเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี ้ 
- ส่งเสริมใหก้รรมการเขา้อบรมหลักสูตรเก่ียวกับบทบาท หนา้ที่ของกรรมการในธุรกิจตวักลางในตลาดทุน เพื่อใหม้ีความรู ้
ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ที่ของกรรมการและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น  
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- กรรมการท่ีไดร้บัเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ใหม่ทกุคน จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการตามหลักเกณฑ์ดั งกล่าว
เรียบรอ้ยแลว้ 

- ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งกรรมการในครัง้แรกจะไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบรษิัทฯ  
โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไม่ไดม้ีการจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากในปีดงักล่าวไม่มีกรรมการเขา้ใหม่  
 

• บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ และขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทนุ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการ
ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดเ้ปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไวแ้ลว้ในหัวข้อ 
โครงสรา้งการจดัการ โดยขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละชดุมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

- พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทรว่มกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และดูแลใหก้รรมการบรษิัทไดร้บั
ข้อมูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

- เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

• ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัทและกฎหมาย  
• จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างครบถว้น   
• สรุปมติที่ประชมุ และส่ิงที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน  

- เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้
อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส  

- สนบัสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

- เสริมสรา้งความสมัพันธอ์ันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท  

- ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และการจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
- ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้ง และองคป์ระกอบที่เหมาะสม  
- ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ และกรรมการบรษิัทแต่ละคน

ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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- ก ากับดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธาน
กรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ที่ และเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของ
กรรมการบรษิัทและอนกุรรมการ 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  
- ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุรติระมดัระวงัรอบคอบและโปรง่ใส ด ารงไวเ้พื่อประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
- ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหด้  าเนินการถูกตอ้ง

ตามที่กฎหมายประกาศขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอต่อ
ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good 
Governance) 

- จัดให้มีหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติ  
ตามหลกัการดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

- พิจารณาอนุมตัิรายการที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน/การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น/
การขายหรือการตัดจ าหน่ายสินทรพัยใ์ดๆ ออกจากบญัชีตลอดจนการเขา้ท ารายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศ ขอ้บงัคบั
ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ ก าหนดไวใ้หต้อ้งไดร้บัการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

- คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูบ้รหิารจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมายและมีความสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ก าหนด 

- พิจารณาอนมุตัิแผนลงทุนของบรษิัทฯ ตามที่ฝ่ายจดัการเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุน 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการแต่งตัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัตินโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย ์เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการจัดการการลงทุนของบริษัทฯ ให้ไดร้ับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการ
จดัระบบควบคมุภายในท่ีดี และมีการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 

- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ  
เพื่อการน ามาใหไ้ดซ้ึ่งผลประโยชนส์งูสดุจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

- ส่งเสริมใหม้ีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อกัษรและจัดใหม้ีการส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม ่าเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก าหนดนโยบาย  
ที่ก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รเก่ียวกับการผลักดันใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างเป็นรูปธรรมและติดตาม 
การปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

- จดัใหม้ีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อการปกป้องรกัษาขอ้มูลสารสนเทศและทรพัยสิ์นของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ลกูคา้และผูถื้อหุน้ตลอดจนผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย และเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าการบนัทึกขอ้มลูทางบญัชี การเงินเป็นไป
อย่างถกูตอ้งเพียงพอและเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจไดร้บัการด าเนินการอย่างถกูตอ้งเหมาะสม ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทไดโ้ดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปีและใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานประจ าปี 
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- จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการด าเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่แต่งตัง้เป็นผูก้  าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงที่ครอบคลมุทุกธุรกรรมและทบทวน
ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงที่ก าหนดนัน้ๆ รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบอย่างนอ้ยปี
ละครัง้ 

- รบัผิดชอบในขอ้มลูงบดลุ และขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ  
- แต่งตัง้ประธานเจา้หน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตามที่

คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 
- แต่งตัง้และจดัใหม้ีเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิของบรษิัทฯ ถูกตอ้งเป็นไปตามที่กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบัของ

หน่วยงานทางการท่ีก าหนดตลอดจนการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของ
คณะกรรมการบรษิัทไดอ้ย่างเหมาะสมรวมถึงการดแูลและสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี การรกัษาเอกสารขอ้มลูตลอดจนการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

- ดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท
ตลอดจนสาธารณชน  

- ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปีเพื่อการพิจารณารว่มกันถึงผลการปฏิบตัิงานและ
ปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขอนัน ามาซึ่งการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

- ก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยใหป้ฏิบัติตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ 
อย่างเครง่ครดั 

 โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวนทัง้สิน้ 7 ครัง้ 
 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
- สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยร่วมกับผูส้อบบญัชี

ของบรษิัทฯ และผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน 
- สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
- สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ  

มีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของสายก ากับดแูลและสายตรวจสอบกิจการภายใน ก ากบัดแูลการ
ปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการ เลิกจา้งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูบ้รหิารสงูสดุของสายก ากบัดแูลและสายตรวจสอบกิจการภายในดแูลตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ 

- พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
- พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของ

หน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า มีความถกูตอ้งสมเหตสุมผลและเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ  
- จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนาม  

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวอย่างนอ้ยใหม้ีขอ้มลูดงันี ้
•  ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ ในความถกูตอ้งครบถว้น

เป็นท่ีเชื่อถือได ้
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ  
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•  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
•  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
•  ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงหรือที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
•  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  
• ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบ 
โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้  

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธาน
เจา้หน้าที่บริหาร/กรรมการผูจ้ัดการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใชข้อ้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  
ที่ไดร้ับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลก าหนดเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาและเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ (ตามแต่ละกรณีที่ก าหนดไว)้ 

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อท าหนา้ที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบตัิตามที่หน่วยงาน
ทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนดของบคุคลดงักล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

- พิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเห็นว่า 
มเีหตจุ าเป็นและ/ หรือโดยความเหมาะสม 

- สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจ าปีหรือ
เป้าหมายระยะยาวของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยใหม้ีความสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

- จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือการใหค้วามเห็นชอบ 
เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ (ตามแต่ละกรณีที่ก าหนดไว)้ 

- พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผูจ้ัดการ  
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ เพื่อการดึงดูด รกัษาและ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ
เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

- สอบทานผลตอบแทนส าหรบัพนกังานบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตัิก่อนการ
จดัสรรเป็นค่าตอบแทนรายปีใหแ้ก่พนกังาน 

- พิจารณาสอบทานสัญญาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษส าหรับผูบ้ริหารและพนักงานในต าแหน่งส าคัญ (ถา้มี) 
รวมถึงขอ้ตกลงในการว่าจา้งค่าชดเชยต่อผูม้ีอ  านาจในการจดัการ เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร 

โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวนทัง้สิน้ 2 ครัง้  
 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
- ก าหนดขอบเขตนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏิบตัิขอ้แนะน าในเรื่องของการก ากับกิจการท่ีดีตามหลกับรรษัทภิบาลใหแ้ก่คณะกรรมการ
บรษิัท  
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- ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บรษิัทฯ และหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด 

- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหม้ีความเป็นสากลทนัสมยัอย่าง
ต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อการพิจารณาปรบัปรุง 

- พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ที่อาจเกิดขึน้ในการปฏิบัติ
หนา้ที่ 

- เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อยรวมถึงการติดตามและ
สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน 

- พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ   
เป็นประจ าทกุปี 

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารจดัการความเส่ียงโดยด าเนินการใหม้ีกลยทุธ ์นโยบาย มาตรฐานและรวมถึง

มาตรการในการควบคุมความเส่ียงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ  
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุภายใตค้วามเส่ียงที่ควบคมุไดอ้ย่างมีระบบ 

- พิจารณาก าหนดแนวทางการควบคุมความเส่ียงและขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเส่ียงของหน่วยงานนัน้ๆ และรวมถึงการติดตามและควบคมุการบรหิารความเส่ียง
ให้อยู่ภายใตข้อบเขตที่บริษัทฯ ก าหนดตลอดจนสอดคลอ้งตามหลักการบริหารความเ ส่ียงตามแนวทางที่หน่วยงาน
ทางการท่ีก ากบัดแูลก าหนด 

- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเส่ียงและ  
การบริหารจดัการความเส่ียงทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เก่ียวขอ้งกับความเส่ียงนัน้ๆ ตลอดจนวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ เพื่อน าไปสู่การจดัการความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ 

- ควบคุมดแูลประเมินประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการความเส่ียงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานใหบ้รษิัทฯ และบรษิัท
ย่อยมีโครงสรา้งพืน้ฐานทรพัยากรและระบบงานท่ีเพียงพอในการช่วยใหก้ารบรหิารจดัการความเส่ียงอยู่ในระดบัที่รบัได ้

- ทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์รเป็นครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดจนการมอบหมายใหบุ้คคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูดู้แลและบริหารจัดการความเส่ียงโดยรวมของ  
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตามความเหมาะสมและรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทราบ 

- จดัท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินการส าหรบัปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อทราบ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีความเห็นชอบ 
โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการลงทุน 
- พิจารณาก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคลอ้งเป็นไปตามนโยบาย  

ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการท่ีเห็นควรเขา้รว่มลงทนุตามกรอบนโยบายของบรษิัทฯ อนมุตัิ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
78 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดอ้นุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรพัย ์ระเบียบที่ 1/2558 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558 
เพื่อใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิต่อไป 

- ก าหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยใหม้ีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาวการณล์งทุน 
เพื่อก่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

- พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบรหิารความเส่ียงใหเ้หมาะสมส าหรบัการลงทนุของบรษิัทฯ ภายใตน้โยบายของ
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- ก ากับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษิัทก าหนด 

- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการลงทุนประจ าปีที่ฝ่ายจดัการหรือฝ่ายการลงทุนของบรษิัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

- พิจารณาศกึษาขอ้มลูของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเขา้ไปลงทนุตามกรอบนโยบายของบรษิัทฯ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชน์
สงูสดุในการลงทนุนัน้ๆ ของบรษิัทฯ และเสนอคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิ 

- มีอ านาจในการพิจารณาเชิญหรือว่าจา้งบุคคลภายนอกที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเขา้ร่วมลงทุน 
ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ   

- พิจารณาใหค้วามเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ ที่จะเขา้ไปร่วมลงทุน 
ต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อการพิจารณาอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบ 

- ก ากับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนดและรายงานผลการลงทุน 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

- พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ ที่ ได้เข้าร่วมลงทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อการพิจารณาอนมุตัิ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่หรือด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการการลงทนุ จ านวนทัง้สิน้ 5 ครัง้ 

 

• ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- รว่มพิจารณาก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินการธุรกิจและนโยบายการลงทนุ ตลอดจนแผนงานกลยุทธท์างธุรกิจ

ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เสนอคณะกรรมการบรษิัท  
- พิจารณาอนมุตัิติดตาม ควบคมุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงานและกลยทุธก์าร

ลงทนุตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท  
- พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจ าปี ตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือจัดท าและ

น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
- พิจารณาสั่งการ/ประสานงานเพื่อการมอบหมายนโยบายหรือแผนงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท

อนมุตัิแลว้ใหผู้บ้รหิารและบรษิัทย่อยรบัไปปฏิบตัิตามขอบเขต หนา้ที่ความรบัผิดชอบ  
- พิจารณาก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมก ากับกิจการ การบริหารความเส่ียง ตลอดจนการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ ที่ก าหนด  
- พิจารณาและใหค้ าแนะน า ปรกึษาหารือและขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริม

พฒันาปรบัปรุงระบบการท างานต่าง ๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
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- รว่มพิจารณา ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับการก าหนด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ที่ส  าคัญของบริษัทย่อย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของบรษิัทท่ีก าหนดไว ้ 

- ใหม้ีอ  านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึกต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งเป็นไปตาม
นโยบายและผลประโยชนข์องบรษิัทเก่ียวกบัการก ากบัดแูล และวินยั การท างานภายในขององคก์ร  

- พิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ยบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การพิจารณาความดี ความชอบ และค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิาร  

- ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย หรือเห็นควร   
  

• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการบริษัทฯ   
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท และก าหนดคณุสมบตัิที่เหมาะสมของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบก าหนดวาระและผูบ้ริหารระดบัสูง ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ่ง  
มีคะแนนเสียงหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยในขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ไดก้ าหนดเรื่องเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ  
สรุปส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัไดด้งันี ้

- ก าหนดใหก้รรมการบริษัทฯ มีไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ หรือไม่ก็ได ้

- ผูท้ี่จะเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้
• ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะ 
• ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
• ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
• ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั  ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

- กรรมการคนใดเมื่อไดร้บัเลือกตัง้แลว้ปรากฏว่าขาดคณุสมบตัิดงักล่าวมาในขอ้ (2) หรือท่ีประชมุผู้ถือหุน้ลงมติให้
ถอดถอนเสียจากกรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งกรรมการทันที กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่น  
ใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกดังกล่าวนั้น 
จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

- ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัท ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
•  ผูถื้อหุน้หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
•  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้ในกรณี 

 ที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
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• บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ  ที่จะ 
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หนึ่งในสามกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้กรรมการที่จะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจ้บัสลากกันส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

- นอกจากกรรมการจะพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้กรรมการจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
- เสียชีวิต 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมาย  

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

- กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ 
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียน
ทราบดว้ยก็ได ้

- ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ มีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 
กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

- ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคล ซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้น  
จะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือนโดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

- กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุมใหก้รรมการที่เหลืออยู่กระท าการ 
ในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง
ทัง้หมดเท่านัน้การประชุมตามวรรคแรกใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการว่างลงเหลือนอ้ย
กว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียง 
เท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ในกรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่ง 
เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ  าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที่เวน้แต่ศาล 
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นที่ท  าให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่ง โดยบริษั ทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  
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เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่งโดยส่งหนงัสือนดัประชมุใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

- กรรมการมีสิทธิไดร้บัเงินบ าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี ้ใหอ้ยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการและใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดร้บัเงินค่าจา้งเบีย้ประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการและ
ค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารบัรองและค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการท างานตามระเบียบของ
บรษิัทฯ ดว้ยขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจา้งของบรษิัทฯ ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัทฯ   

- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบั
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

- ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ 
ครบองคป์ระชุมและให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชีข้าดของ  
ที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการ  
ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้และถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธาน
ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสือนัดประชุม 
ไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวันประชุมเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์ของ
บรษิัทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได  ้

- ในการด าเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 
ของบรษิัทตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ   

-  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ หรือเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือเป็นกรรมการของ
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชนต์นเองหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

- กรรมการตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในสัญญาใดที่บริษัทฯ ท าขึน้หรือในกรณีที่จ  านวนหุน้หรือหุน้กูข้องบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่ 
มีจ านวนที่เพิ่มขึน้หรือลดลง  

- คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ยสามเดือนต่อครัง้ ณ จังหวดัอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวนัเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนี ้
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ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

- ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมื อชื่อและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ได  ้

- กรรมการคนใดซือ้ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ หรือขายทรพัยสิ์นใหแ้ก่บริษัทฯ หรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
บริษัทฯ ไม่ว่ากระท าในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถา้มิไดร้บัความยินยอมจากคณะกรรมการแลว้การซือ้ขาย
หรือกระท าธุรกิจนัน้ไม่มีผลผกูพนับรษิัทฯ  

- ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา้เมื่อถือหุน้หรือหุ้นกูใ้นบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจ านวน
ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 

• การสรรหากรรมการอิสระ 
ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ตามคณุสมบตัิซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ขั้นต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและมีหนา้ที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
- ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนได้รบัการแต่งตั้ง ทั้งนี ้ ลักษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระท่ีเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ   

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  
ผูถื้อหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
ผูข้ออนุญาตและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผู้มีอ  านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ 
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
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ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัยผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่ 
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

- ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุน้ส่วน  
ที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุน้
เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

• แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ไดอ้นุมตัิแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร

สงูสดุ ซึ่งผ่านการน าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 

บรษิัทฯ มีแผนและกระบวนการในการสืบทอดต าแหน่งที่เชื่อมโยงกับวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
วัฒนธรรมองคก์ร เพื่อให้มั่นใจไดว้่าการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงไดม้ีการจัดเตรียม
บุคลากรทดแทน เพื่อเป็นการป้องกันมิใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้กระบวนการจดัท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน มีขัน้ตอนเริ่มจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา และคดัเลือกผูบ้รหิารสงูสดุ เพื่อทดแทนต าแหน่งงานโดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ 
ทักษะที่จ าเป็น และคุณลักษณะของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งงาน ความพรอ้มของผูสื้บทอดต าแหน่ง โดยผ่านขั้นตอนการ
ประเมินตามหลกัเกณฑ ์และพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสม จากนัน้ฝ่ายทรพัยากรบคุคลน าเสนอขอ้มลูผูบ้รหิารที่จะมา
ทดแทนต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 
• นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 

ในการสรรหาคณะกรรมการนัน้ บริษัทใหค้วามส าคญักับการสรรหาบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัท
ตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบ โดยบริษัทตอ้งจดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิของกรรมการที่
ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะและความจ าเป็นท่ียงัขาด รวมถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
และโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ตอ้งค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษัทมีระดับการศึกษา ความรูค้วามสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การท างาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น  
มีภาวะความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์กวา้งไกล อันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมิใหม้ีขอ้จ ากดัทางเชือ้ชาติ ภาษา และเพศแต่อย่างใด 
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• นโยบายก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท  

จึงเห็นสมควรก าหนดใหก้รรมการบรษิัทแต่ละคนด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บรษิัท 

• นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เพื่อส่งเสริมใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท  

จึงเห็นสมควรก าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นรวมไม่เกิน 5 บรษิัท 

• นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จ าเป็น  และเพื่อส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร
ก าหนดใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการลงมติในแต่ละครัง้ ตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
จึงจะครบองคป์ระชุม และกรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมทั้งปี  
โดยบรษิัทไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปี และจะมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้ม
ระเบียบวาระก่อนประชมุล่วงหนา้ 5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาในการศกึษามาก่อนล่วงหนา้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชมุระหว่าง
กันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 
ประชมุดว้ย 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท  าให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งใดได ้  
ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตจุ าเป็นดงักล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรก และก่อนการประชมุในครัง้นัน้ 

• การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดใหม้ีนโยบายการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานของกิจการและธุรกิจที่บริษัทฯ 

เขา้ไปลงทุน เพื่อใหม้ีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และสามารถก าหนดทิศทางการบริหารงานที่
บริษัทฯ ที่เขา้ไปลงทุนนั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองคก์รของบริษัทฯ  อีกทั้งยัง
สามารถติดตามการบรหิาร และการด าเนินงานของกิจการที่เขา้ไปลงทนุ เพื่อดแูลรกัษาซึ่งผลประโยชนใ์นการลงทนุของบรษิัท
ฯ และเพิ่มมลูค่าและความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของบรษิัทฯ ได ้ 

โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เขา้รว่มเป็นกรรมการในบรษิัทย่อย เพื่อติดตามผลประกอบการ และ
ให้ขอ้เสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย ก าหนดให้บริษัทย่อยใชห้ลักเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ 
ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ รวมถึงก ากับดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อย เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมไดท้ันก าหนด ทั้งนี ้บุคคลดังกล่าวตอ้งไดร้ับอนุมัติความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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• การอนุมตัิรายการ  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ไดม้ีมติอนุมัติใหแ้กไ้ขอ านาจ 
ในการอนุมตัิรายการที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายและการซือ้ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง อ านาจในการ
อนมุตัิรายการท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายและการซือ้ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบรหิารงานของบรษิัทฯ ทั้งนี ้
โดยมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2559 เป็นตน้ไป ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

• ค่าใชจ้่าย หรือรายการซือ้ทรพัยสิ์นที่มีในงบประมาณประจ าปี ซึ่งไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูอ้นมุตัิรายการ 

• ค่าใช้จ่าย หรือรายการซือ้ทรพัยสิ์นที่ไม่มีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจ าปี  วงเงินไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูอ้นุมตัิรายการ หากวงเงินเกินกว่า 3 ลา้น
บาท ตอ้งด าเนินการขออนมุตัิงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบรษิัท 

• ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัผลตอบแทนพนกังาน ยกเวน้ค่าใชจ้่ายที่มีการก าหนดไวต้ามระเบียบสวสัดิการ หรือระเบียบอื่น
ใดของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 

• ค่าใชจ้่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และขออนมุตัิต่อประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

• ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ ้นประจ า โดยจ่ายจากเงินสดย่อยจ านวนไม่เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด 
ของสายงานเป็นผูอ้นมุตัิรายการ 

• การจดัสรรเงินทนุของบรษิัทฯ ในการลงทนุ ใหฝ่้ายการลงทุนน าเสนอ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อที่ประชมุคณะกรรมการ
การลงทนุ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

• การท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และรายการท่ีเก่ียวโยงกนับรษิัทฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดอ้นุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ 

สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
 

 
 
 
 

 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

ค่าสอบบญัช ี 1.18 ลา้นบาท 1.18 ลา้นบาท 

ค่าบรกิารอื่น ไม่มี ไม่มี 
รวม 1.18 ลา้นบาท 1.18 ลา้นบาท 
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บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการสนบัสนนุการมีส่วนรว่มในการรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
การต่อตา้นการทจุริต รวมถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิัทฯ เชื่อมั่น
ว่าการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตห้ลกับรรษัทภิบาลท่ีดีจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ  

แม้การด าเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ก า ไรและความมั่นคง ตลอดจนความ
เจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจ แต่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนไดน้ั้น จะตอ้งค านึงถึงการคืนก าไรสู่สงัคมควบคู่กันไปดว้ย ธุรกิจจึงจะ
ประสบความส าเรจ็อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบรษิัท จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้

10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสรมิการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หลกัจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชนอ์ื่นท่ีอาจไดม้าจากการด าเนินงานท่ีไม่ถกูตอ้ง โดยบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้

-  การก าหนดขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระพฤติตนตามกรอบกติกาการ
แข่งขันบนพืน้ฐานความถูกตอ้งเป็นธรรม  ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ หลีกเล่ียงวิธีการ 
ไม่สจุรติเพื่อท าลายคู่แข่ง ไม่เอารดัเอาเปรียบต่อพนกังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

-  การก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจกบักิจการคู่คา้ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ตกลงที่ก าหนดร่วมกันอย่าง
เคร่งครดั ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่พยายามท าลายชื่อเสียง 
ของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

-  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายกับลกูคา้ทั่วไป จะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับอัตราค่าธรรมเนียม  
การซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทระพยห์รือ ก.ล.ต. ก าหนด 

10.2  การต่อต้านการทุจริต 
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเรื่องคณุธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อตา้นการทจุรติ

ภายในองคก์ร โดยมีการทบทวนนโยบาย มาตรการ กระบวนการภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบรษิัทไดท้บทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่างๆ 
จ านวน 1 ครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงสรา้งองคก์รและ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงแสดงเจตนารมณใ์นการต่อตา้นการทุจรติและการรบัใหสิ้นบนทกุรูปแบบ ดงันี ้

• ก าหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยใหผู้บ้รหิาร พนกังาน และบรษิัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเครง่ครดั  

 
 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริต โดยสรุป ดังนี ้
- นโยบายป้องกันการมอบหรือรับของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลี ้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่าย  

ที่เกินขอบเขตจ ากดัซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ จากลกูคา้และผูท้ี่บรษิัทท าธุรกิจดว้ย 
- นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออ านวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

ทกุชนิดไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
- นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งอย่างโปรง่ใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีถกูตอ้ง 
- นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการฉ้อโกงและไม่สนับสนุนการด าเนินงาน 

ที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรพัยสิ์นทางปัญญา 
- นโยบายการก าหนดให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภท เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง  

ตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

10.3  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิัทฯ สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยปฏิบตัิต่อลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนอย่างเสมอ

ภาคและเป็นธรรม รวมถึงสนบัสนุนการพฒันาทรพัยากรบุคคลเพื่อความกา้วหนา้ของพนกังานทุกระดบัตามความเหมาะสม 
ดงันี ้
• การจดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสม เช่น สวสัดิดา้นการเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน สวสัดิการดา้นการรกัษาพยาบาล

และการตรวจสขุภาพประจ าปี สวสัดิการดา้นการประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุสวสัดิการกรณีพนกังานเสียชีวิต สวสัดิการดา้น
ฌาปนกิจสงเคราะหส์ าหรบัพนกังานและครอบครวั เป็นตน้ 

• การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หน้าที่
รบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานแต่ละคน โดยน าระบบ KPI มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงานซึ่งมีผลต่อการพิจารณา
ค่าตอบแทนและอตัราการจ่ายเงินโบนสัประจ าปี รวมทัง้การปรบัเลื่อนต าแหน่ง 

• การจดักิจกรรมพนกังานสมัพนัธต์่างๆ ไดแ้ก่  (1) “ผูบ้รหิารพบพนกังาน” เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น 
นวตักรรมใหม่หรือขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนก์ับองคก์รต่อผูบ้รหิารไดโ้ดยตรงเป็นประจ าทกุ 3 เดือน ซึ่งพนกังานจะไดร้บั
การปฏิบตัิต่อกนัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday (3) Corporate Lunch (4) งานเลีย้งส าหรบัวนั
เกิดพนกังาน (5) งานเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่เพื่อเสรมิสรา้งความสามคัคีและเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารและพนกังานสงัสรรคน์อก
เวลางาน เป็นการลดช่องว่างในการท างานระหวา่งระดบัผูบ้รหิารและพนกังาน  อีกทัง้เป็นการสรา้งขวัญและก าลงัใจในการ
ท างาน รวมทัง้สรา้งความผกูพนัในองคก์รอย่างต่อเนื่อง 

• การจดักิจกรรมเสริมสรา้งก าลงัใจในการท างานใหก้ับพนกังานอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เช่น  การจดักิจกรรม
พิเศษทางการตลาดดว้ยการมอบรางวลัให้กับเจ้าหนา้ที่การตลาดที่มีการเปิดบัญชีลูกคา้สูงสุดและยอดการซือ้ขายทั้ง
หลกัทรพัยแ์ละตราสารอนพุนัธ ์และจดักิจกรรมขอบคณุพนกังาน “Staff Party” เป็นประจ าทกุปี  

• การสรรหาบคุลากรและการจา้งงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผ่านกระบวนการสรรหาบคุลากรที่ชดัเจนและค านึงถึงหลกั
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานโดยไม่น าความแตกต่างทางดา้นเชือ้ชาติ เพศ อายุ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกลู มาเป็นอปุสรรคในการจา้งงาน 

• การส่งเสริมใหพ้นักงานมีความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ ความสามัคคีเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน และการเคารพสิทธิส่วนบุคคล  
ไม่กล่าวรา้ยผูอ้ื่น 
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• การส่งเสรมิความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
เช่น  กิจกรรม 5 ส การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี การจดัใหม้ีตูย้าสามญัประจ าส านกังาน เป็นตน้ 

• การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหม้ีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานพฒันา
ความรู ้ความสามารถและทกัษะที่เป็นประโยชนด์้านการใหบ้ริการลูกคา้ของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เพื่อขยายการเติบโตทาง
ธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ตลอดเวลา  

 

10.4   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยความใส่ใจและปกป้องผลประโยชนข์องลกูคา้

เป็นส าคัญ โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนการรกัษาความลับของลูกคา้ ภายใตก้ารปฏิบัติ  
ที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกรรมกับลูกคา้ทุกราย พรอ้มทั้งพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือขอ้มูลที่ครบถว้นถูกตอ้ง เหมาะสม ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
ทัง้นีเ้พื่อส่งมอบการบรกิารท่ีดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้ 

บรษิัทฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ยงัใหค้วามส าคญักับการรกัษาผลประโยชนแ์ละความลบัของลกูคา้ คู่คา้และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียดว้ยความซื่อสัตยแ์ละสจุริต นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดม้ีช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสต่างๆ จากลกูคา้  
คู่คา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนเพื่อตอบสนองขอ้รอ้งเรียนต่างๆ อย่างรวดเรว็ ยตุิธรรม
และเชื่อถือได ้รวมทัง้เขา้รว่มกระบวนการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีอนญุาโตตลุาการท่ีจดัขึน้โดยส านกังาน ก.ล.ต.  

10.5   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
แมว้่าการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรูคุ้ณค่าและให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ  
มีนโยบายสง่เสรมิใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันี  ้

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 
• ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  
• ตระหนกัถึงการใชน้ า้อย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการตรวจสอบท่อประปาและมาตรวดัน า้อย่างสม ่าเสมอ 
• รณรงคก์ารใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าเพื่อรกัษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดปริมาณการใชก้ระดาษภายในส านกังาน 

โดยใชก้ระดาษรีไซเคิลและใชช้่องทางอิเล็กทรอนิกสม์ากขึน้  
 

10.6  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของการดูแลชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับการ

ด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสรมิดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณี และการส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิตทางสงัคม ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินโครงการส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม ดงันี ้

 

ด้านการศึกษา 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาดา้นสังคมและการศึกษา โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนิน
โครงการมอบทนุการศกึษาและส่ิงของพรอ้มอปุกรณก์ารเรียนการสอนที่จ าเป็นแก่โรงเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาในต่างจงัหวดั
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จ านวน 10 โรงเรียน 9 จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย ภายใตช้ื่อ “คันทรี่กรุ๊ป มอบทุนเพื่อนอ้ง 10 โรงเรียนทั่วประเทศ”  
รวมมลูค่า 1,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนทรพัยใ์นการพัฒนาด้านการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่

ประสบปัญหาดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ เงินทนุในการจา้งครูอตัราจา้ง  ทนุการศกึษาส าหรบันกัเรียนยากจนที่ขาดแคลน และทุน
อาหารกลางวันส าหรบันักเรียนทั้งขา้วสารอาหารแหง้ ตลอดจนสนับสนุนการจัดสรา้งโรงเรือนเพาะช าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
พึง่พาตนเอง รวมถึงอปุกรณก์ารศกึษา ส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นใหก้บัโรงเรียนต่างๆ  ทั่วประเทศ โดยมีผูบ้รหิารและ
พนกังานลงพืน้ท่ีส ารวจความจ าเป็นเรง่ด่วนของแต่ละโรงเรียนและรว่มกิจกรรมกบัโรงเรียนในโครงการฯ  ดงันี ้

• โรงเรียน บา้นหนองหิน จงัหวดักาญจนบรุี   
• โรงเรียนบา้นหว้ยหยวก จงัหวดัสโุขทยั 
• โรงเรียนวดัแตน จงัหวดัพิษณโุลก 
• โรงเรียนบา้นปางคอม จงัหวดัอตุรดิตถ ์
• โรงเรียนบา้นกระเบือ้งใหญ่ จงัหวดัสรุนิทร ์ 
• โรงเรียนบา้นหนองกกหนองยาว จงัหวดัมหาสารคาม   
• โรงเรียนบา้นหนองสรวง จงัหวดับรุีรมัย ์ 
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• โรงเรียนบา้นครุะ จงัหวดัพงังา 
• โรงเรียนวดัวงัหิน จงัหวดัจนัทบรุี  
• โรงเรียนบา้นหนองหิน อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
• ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระอินทรแ์ปลง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันเสารท์ี่  

19 ตลุาคม 2562  
• บริจาคเงินร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วดัสนัติธรรมบรรพต (ภูนอ้ย) ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั 

หนองบวัล าภ ูในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  
• รว่มเป็นเจา้ภาพในงานทอดผา้ป่าการศกึษา ณ โรงเรียนทางขวาง จงัหวดัขอนแก่น ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 
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11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ในแต่ละขัน้ตอนการท างาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบ ก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกตอ้ง โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบงานของสายก ากับดูแลและ
ตรวจสอบกิจการภายในของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัทฯ  
มีนโยบายจดัการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ี
การประชุม รวมทั้งสิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย  
โดยพิจารณาจากขอ้มลูและรายงานต่างๆ  รวมถึงการซกัถามจากฝ่ายจดัการเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ ทัง้ 5 ดา้น คือ 
ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ด้านระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และดา้นระบบการติดตาม ซึ่งภายหลงัจากการประเมินแลว้คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็น
ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแลว้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่าง
เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2562 ไม่ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า
บรษิัทมีขอ้บกพรอ่งใดๆ เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเขา้ร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อควบคุมการบริหาร และติดตามดูแลผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งไดม้ีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายหรือความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
อย่างสม ่าเสมอ หรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจ้ดัท าประกันความรบัผิดของกรรมการ พนักงานและ
บรษิัทในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ได  ้

11.2 หัวหน้างานสายก ากับดูแลและหัวหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน 

สายก ากับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ

ธุรกรรมของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึง

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ และเป็นท่ีปรกึษาในเรื่องกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งให ้ 

นายพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ ด ารงต าแหน่งดงักล่าวเพื่อก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ใหป้ฏิบตัิตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงนโยบายของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
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บคุคลและบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บคุคลหรือบรษิัทต่าง  ๆที่มีความเก่ียวขอ้งกบับรษิัทต่าง  ๆในกลุ่มบรษิัทโดยการมีผูถื้อหุน้รว่มกนัหรือมีกรรมการรว่มกนั 
 

รายละเอียดรายการระหว่างกันทีส่ าคัญของบริษัทฯ กับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กิดขึน้ มีดังต่อไปนี ้
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 

บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 

 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 86.53 46.23 การเขา้ท ารายการเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นไปตามการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการก าหนดอัตราราคาให้
เป็นไปตามอตัราราคาตลาด ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 7.86 20.80 

เงินลงทนุชั่วคราว 536.66 - 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจา่ย 0.38 17.98 

ดอกเบีย้รบั 1.23 0.36 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 2,470.53 3,463.63 การเขา้ลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ 

ตราสารหนี ้- หุน้กู ้ 49.00 42.98 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษิัทย่อย - 16.18 การกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยเป็นการใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน 
ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อย ตน้ทนุทางการเงิน 0.39 1.09 

เงินปันผลรบั 89.51 - เงินปันผลเป็นไปตามมติอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็ม 
เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 675.01 675.01 การเขา้ลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ 

เงินปันผลรบั  40.77 43.90 เงินปันผลเป็นไปตามมติอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

12. รายการระหวา่งกนั  
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 

 
 

เงินปันผลจ่าย - 1.51 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 0.21 0.62 ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ 
 ณ ราคาที่ตกลงกนัซึ่งประมาณตามราคาตลาด 

บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั เงินปันผลจ่าย - 25.42 เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจ าปี กรรมการ เงินปันผลจ่าย - 28.70 

บรษิัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 827.44 827.44 การเข้าล งทุ นดั งก ล่ าว เป็ น ไปตามการด า เนิ น งานตามปกติ 
ของบรษิัทฯ 

เงินปันผลรบั - 84.75 เงินปันผลเป็นไปตามมติอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 เงินปันผลจ่าย - 0.62 

บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

เงินลงทนุเผื่อขาย 658.20 952.26 การเข้าล งทุ นดั งก ล่ าว เป็ น ไปตามการด า เนิ น งานตามปกติ 
ของบรษิัทฯ 
 

เงินปันผลจ่าย - 5.36 เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 

บรษิัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั (เดิม
ชื่อบรษิัท เกง็กิ พาวเวอร ์จ ากดั) 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 25.00 25.00 การเข้าล งทุ นดั งก ล่ าว เป็ น ไปตามการด า เนิ น งานตามปกติ 
ของบรษิัทฯ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 0.41 0.31 การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติ 
ของบรษิัทฯ 
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 

บรษิัท เก็งกิ พาวเวอร ์วนั จ ากดั เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย 69.13 69.13 การใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยเป็นการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน
ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อย 

ดอกเบีย้รบั 4.29 - การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติ 
ของบรษิัทฯ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 7.00 2.71 

บรษิัท เทค รีฟอรม์ จ ากดั ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 0.63 0.63 

บรษิัท โซลาร ์เทคนิค จ ากดั ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 0.63 0.63 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัทีส่ าคัญของบริษทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กิดขึน้ มีดังตอ่ไปนี ้
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 
บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

7.79 17.80 
การเข้าท ารายการเป็นไปเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย ์และการยืม/ให้ยืม
หลักทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมี
การก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบั
ที่คิดกบัลกูคา้ทั่วไป 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 7.72 20.73 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 6.48 11.19 
เงินฝากในนามบรษิัทเพื่อลกูคา้ 41.33 35.02 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.27 0.35 
ดอกเบีย้รบั - 0.55 
ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 0.25 0.24 
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 
เงินลงทนุ 49.08 42.98 การเขา้ลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทย่อย 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทใหญ่ - 16.75 การให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่ง

เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ดอกเบีย้รบั 0.39 0.49 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น 536.72 - การจดัหาเงินดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ 

 ตน้ทนุทางการเงิน 1.01 - 
สินทรพัยอ์ื่น 0.14 0.42 การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัท

ย่อย 
เงินปันผลจ่าย 89.51 - เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

บรษิัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิัทในเครือ 

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 0.06 - การเข้าท ารายการเป็นไปเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย ์ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการก าหนดอัตราราคาใหเ้ป็นไป
ตามอตัราราคาตลาด ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป 

เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 320.32 362.09 การเข้าท ารายการเป็นไปเพื่อการซือ้ขายตราสารหนี ้ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบรษิัทย่อย และมีการก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป
ตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 0.16 - ค่าธรรมเนียมรบัการให้บริการเป็นตัวแทนรบัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ และมี
การก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 9.43 - ค่าธรรมเนียมรบัการใหบ้รกิารจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นตวัแทนผู้
ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการหนีสิ้นอื่น 0.77 - 
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 
ก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

เงินลงทนุ 220.35 - การเขา้ลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบรษิทัฯ 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น 88.72 89.69 การจัดหาเงินดังก ล่าวเป็นไปตามการด า เนิ น งานตามปกติของ 

บรษิัทย่อย ตน้ทนุทางการเงิน 1.68 2.61 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
เอ็ม เอฟซี  จ ากดั (มหาชน) และ
กองทนุรวมที่บรหิาร 

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์  75.90 57.85 การเขา้ท ารายการเป็นไปเพื่อธุรกรรมการยืมหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบรษิัทย่อย และมีการก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป
ตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจา่ย   1.05  0.18 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 160.50 17.08 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 7.29 - 
ค่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนซือ้       
   ขายหน่วยลงทนุ 

0.62 0.58 การเข้าท ารายการเป็นไป เพื่ อการเป็นตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุน 
 ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการก าหนด
อตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 0.19 0.23 ค่าธรรมเนียมรบัที่ปรกึษาการลงทุน เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติ
ของบรษิัทย่อย และมีการก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร - 0.03 ค่าธรรมเนียมรบัการให้บริการเป็นตัวแทนรบัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย 
และมีการก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด  

เงินลงทนุเผ่ือขาย - 71.69 การเข้าลงทุนดังก ล่าวเป็นไปตามการด า เนิ นงานตามปกติของ 
บรษิัทย่อย 

บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์ เงินลงทนุ 131.12 43.00 การเข้าลงทุนดังก ล่าวเป็นไปตามการด า เนิ น งานตามปกติของ 
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2561 
จ ากดั (มหาชน) บรษิัทย่อย  

ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 6.76 14.85 ค่าธรรมเนียมรบัการใหบ้รกิารจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นตวัแทนผู้
ถือหุน้กู ้ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการ
ก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไปตามอตัราราคาตลาด 

หนีสิ้นอื่น 0.45 1.05 

บรษิัท อีดีพี เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี        
และอปุกรณ ์ 

1.37 1.37 ค่าเช่าโกดงั  เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทย่อย   

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ใหญ่ 

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

0.21 
 

1.96 การเข้าท ารายการเป็นไป เพื่อการซือ้ขายหลักทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตามการ
ด าเนินงานตามปกติของบรษิัทย่อย และมีการก าหนดอตัราราคาใหเ้ป็นไป
ตามอตัราราคาตลาด ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคา้ทั่วไป เงินฝากในนามบรษิัทเพื่อลกูคา้ 1.93 8.88 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 281.73 116.65 
ดอกเบีย้รบั 7.94 3.46 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกนั 

ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 0.17 0.41 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 257.15 69.22 
ดอกเบีย้รบั 4.74 1.91 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทกุรายการดงักล่าวขา้งตน้ใชน้โยบายราคาและเงื่อนไขการก าหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น  เดียวกบัธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไดถ้กูตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
98 

  บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ

และความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติใน

ตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกดิขึน้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีผูเ้ชี่ยวชาญ

อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการใหค้วามเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณีซึ่งผูท้ี่อาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิการท ารายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอาจมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนักับบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต 
โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไปกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันใหม้ีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัท
อนมุตัิไวแ้ลว้ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนัอย่าง
เครง่ครดั พรอ้มทัง้ ก าหนดราคา และเงื่อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ 

ทัง้นี ้เนื่องจากมีบคุคลที่เขา้ข่ายบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พิ่มขึน้ ท าให้ปรมิาณการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อาจจะเพิ่มขึน้ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งแลว้
เสรจ็ โดยรายการระหว่างกนัส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลักทรพัย ์ 
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเขา้ท ารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สาย
ก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส 
ส าหรบัในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
มาตรการควบคมุการท ารายการระหว่างกนัท่ีระบไุวข้า้งตน้ก่อนการเขา้ท ารายการ 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบการเงนิ 
13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 นายวัลลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 6797 บริษัท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัชี จ ากดั 

13.2  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
ปี 2562 : ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข 
ปี 2561 : ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข 
ปี 2560 : ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข 

 
13.3   ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

 1.1 ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ 
-   ปี 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัอนมุตัิตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ 

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 2562 
เป็นเงินจ านวน 1.18 ลา้นบาท 

-   ปี 2561 บรษิัทฯ ไดร้บัอนมุตัิตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 2561 
เป็นเงินจ านวน 1.18 ลา้นบาท 

-   ปี 2560 บรษิัทฯ ไดร้บัอนมุตัิตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 2560 
เป็นเงินจ านวน 1.18 ลา้นบาท 

 1.2 ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 
-   ปี 2562 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัิตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 2.42 ลา้นบาท 

-   ปี 2561 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัิตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 
2561 เป็นเงินจ านวน 2.32 ลา้นบาท 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั  
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-   ปี 2560 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัิตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 
2560 เป็นเงินจ านวน 2.32 ลา้นบาท 

 1.3  ค่าบรกิารอื่น (Non Audit Fee) 
  - ไม่มี – 

13.4  งบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ    

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 352,423,627 3.99 764,689,492 8.35 1,236,650,168 14.05 

เงนิลงทุนชัว่คราว 3,487,324,206 39.51 3,342,601,363 36.49 3,125,103,946 35.50 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ 76,793,438 0.87 102,297,975 1.12 67,507,410 0.77 

ลูกหนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทั  หลกัทรพัย ์ 91,394,517 1.04 241,386,690 2.63 440,349,433 5.00 

ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,889,578,669 21.41 1,322,103,550 14.43 722,323,919 8.20 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ - - - - - - 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 5,897,517,457 66.82 5,773,079,070 63.02 5,591,934,876 63.52 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน       

เงนิลงทุนเผื่อขาย 723,905,058 8.20 1,264,041,786 13.80 1,131,327,322 12.85 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,548,446,126 17.55 1,565,180,722 17.09 1,677,881,395 19.06 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 6,156,430 0.07 5,745,550 0.06 5,488,750 0.06 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 176,568,407 2.00 177,697,617 1.94 101,276,414 1.15 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 116,752,446 1.32 114,444,851 1.25 106,603,085 1.21 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 184,605,851 2.09 148,428,682 1.62 98,674,661 1.12 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 171,520,143 1.95 111,497,749 1.22 90,541,722 1.03 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 2,927,954,461 33.18 3,387,036,957 36.98 3,211,793,349 36.48 

รวมสินทรพัย ์ 8,825,468,918 100.00 9,160,116,027 100.00 8,803,728,225 100.00 
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หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 150,000,000 1.70 - - - - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 149,131,690 1.69 124,722,303 1.36 114,722,321 1.30 

เจา้หนี้ส านักหกับญัชแีละบรษิทั
หลกัทรพัย ์ 315,344,553 3.57 246,173,586 2.69 - - 

เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 1,237,726,136 14.02 1,630,005,282 17.79 1,255,813,366 14.27 

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 2,686,135 0.03 - - - - 

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มือื่น 176,568,250 2.00 211,166,928 2.31 144,215,456 1.64 

ตราสารหนี้ – หุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 978,117,861 11.08 - - - - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 17,967,616 0.21 - - 262,800 0.00 

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 3,027,542,241 34.30 2,212,068,099 24.15 1,515,013,943 17.21 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน       

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 32,486,444 0.37 22,662,774 0.25 17,472,190 0.20 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 4,387,392 0.05 1,825,455 0.02 1,819,018 0.02 

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 36,873,836 0.42 1,061,308,675 11.59 1,099,091,208 12.48 

รวมหน้ีสิน 3,064,416,077 34.72 3,273,376,774 35.74 2,614,105,151 29.69 
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   หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน       

หุน้สามญั 6,143,905,902 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 
6,143,905,902 

     

หุน้สามญั 6,075,927,916 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 
 

 
 

6,143,905,902 
 

 
6,075,927,916 

 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้       

หุน้สามญั 4,336,923,080 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 

4,336,923,080 49.14     

หุน้สามญั 4,336,906,384 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 

 
 

 
 

4,336,906,384 47.35   

หุน้สามญั 4,336,768,278 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 

 
 

   
 

4,336,768,278 
 

54.72 

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 669,079,930 7.58 669,063,234 7.30 668,977,138 7.60 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (280,035,606) (3.17) (83,205,867) (0.91) 32,878,735 0.37 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 157,736,088 1.79 148,552,970 1.62 145,584,211 1.66 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 871,470,637 9.87 796,305,191 8.69 986,061,340 11.20 

หุน้ทุนซือ้คนื - หุน้สามญั (8,607,100 
หุน้ หุน้ละ 0.8 บาท) 

(6,923,476) (0.08) - - - - 

รวมส่วนของบรษิทัใหญ ่ 5,748,240,803 65.13 5,867,612,062 64.05 6,170,259,852 70.09 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12,812,038 0.15 19,127,191 0.21 19,363,222 0.22 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,761,052,841 65.28 5,886,739,253 64.26 6,189,623,074 70.31 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,825,468,918 100.00 9,160,116,207 100.00 8,803,728,225 100.00 

หมายเหต:ุ  เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงนิรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 
  31 ธนัวาคม 2562”  
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งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

รายได้       

รายไดค้่านายหน้า 559,096,549 51.96 300,170,937 48.69 214,219,937 25.19 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 128,385,712 11.93 75,623,939 12.27 52,131,088 6.13 

รายไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืเพื่อซื้อหลกัทรพัย ์ 34,769,851 3.23 28,632,002 4.64 14,274,809 1.68 

รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล 103,035,472 9.58 106,141,337 17.22 59,513,311 7.00 

ก าไรจากเงนิลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ 195,669,099 18.18 56,193,881 9.11 220,746,723 25.95 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 33,984,879 3.16 34,387,189 5.58 243,063,723 28.58 
ก าไรจากกการจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั

ร่วม       

เป็นเงนิลงทุนเผื่อขาย - - - - 21,612,253 2.54 

รายไดอ้ื่น 21,102,078 1.96 15,357,135 2.49 24,945,596 2.93 

รวมรายได้ 1,076,043,640 100.00 616,506,420 100.00 850,507,440 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 489,262,296 45.47 352,408,305 57.16 345,806,059 40.66 

ค่าธรรมเนียมและบรกิารจ่าย 156,995,869 14.59 92,899,852 15.07 67,106,054 7.89 

ตน้ทุนทางการเงนิ 91,136,685 8.47 82,200,842 13.33 11,624,630 1.37 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 9,024,407 0.84 (10,248,364) (1.66) 10,952,493 1.29 

ค่าใชจ้่ายอื่น 193,571,530 17.99 159,592,913 25.89 192,075,267 22.58 

รวมค่าใช้จ่าย 939,990,787 87.36 676,853,548 109.79 627,564,503 73.79 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 136,052,853 12.64 (60,347,128) (9.79) 222,942,937 26.21 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (52,492,631) (4.88) 25,399,227 4.12 11,688,395 1.37 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 83,560,222 (7.77) (34,947,901) (5.67) 234,631,332 27.58 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี - สุทธจิาก
ภาษ ี (194,847,418) (18.11) (116,211,882) (18.84) 54,660,315 6.43 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (111,287,196) (10.34) (151,115,614) (24.51) 289,291,647 34.01 
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งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ่) 

  หน่วย : บาท 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 82,610,415 7.68 (35,066,631) (5.69) 234,315,235 27.55 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 949,807 0.09 118,730 0.02 316,097 0.03 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 83,560,222 7.77 (34,947,901) (5.67) 234,631,332 27.58 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม  
         ส าหรบัปี 

         

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ (112,436,069) (10.45) (151,107,065) (24.51) 288,973,708 33.98 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 1,148,873 0.11 (8,549) (0.001) 317,939 0.03 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (111,287,196) (10.34) (151,115,614) (24.51) 289,291,647 34.01 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ 
         บริษทัใหญ่    

            

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.0190   (0.0081)   0.0540   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 0.0190   (0.0081)   0.0540    
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  13.5 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 2562 2561 2560 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร        

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 75.70 69.11 84.30 
อตัราก าไรสทุธิ % 7.68 (5.69) 27.55 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 1.42 (1.16) 7.68  
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ % 6.15 8.61 18.13  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 0.92 0.78 5.94 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.12 0.14 0.20 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โนยบายทางการเงนิ       

อตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องตอ่เงินกู ้ เท่า 5.03 4.63 4.57 
อตัราส่วนสินทรพัยก์่อรายไดต้่อเงินกู ้ เท่า 4.73 6.20 4.43 
อตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องตอ่สินทรพัยร์วม % 74.41 63.02 63.52 
อตัราส่วนสินทรพัยก์่อรายไดต้่อสินทรพัยร์วม % 69.99 67.42 61.62 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.53 0.56 0.42 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % N/A - 40.21** 

อัตราส่วนอืน่     
อตัราส่วนเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์่อสินทรพัย ์ เท่า 47.55 67.44 67.47 
เงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิของบรษิัทย่อย เท่า 32.52 99.02 132.35 

ข้อมูลต่อหุ้น     
ก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท 0.0190 (0.0081) 0.0540 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.0125 - 0.0277 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 1.33 1.35 1.42 

อัตราการเจริญเตบิโต     
สินทรพัยร์วม % (3.65) 4.05 11.09 
หนีสิ้นรวม % (6.38) 25.22 37.32 
รายไดธุ้รกจิหลกัทรพัย ์ % 80.14 (2.70) (35.29) 
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน % 38.88 7.85 (32.62) 
ก าไร  ( ขาดทนุ )สทุธิ % (339.08) (114.97) (40.12) 
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ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั )มหาชน( และบรษิัทย่อย )“บรษิัทฯ”) มีดงันี ้
  หน่วย : ลา้นบาท 
 2562 2561 2560 
สินทรัพยร์วม  8,825.47 9,160.12 8,803.73 
หนีส้นิรวม 3,064.42 3,273.38 2,614.11 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,761.05 5,886.74 6,189.62 
รายได้รวม 1,076.04 616.50 850.50 
ค่าใช้จ่ายรวม 939.99 676.85 627.56 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 83.56 (34.95) 234.63 
    

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 2562 2561 2560 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รอ้ยละ( 7.77 (5.69) 27.55 
อตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องตวัต่อสินทรพัยร์วม )รอ้ยละ( 66.82 63.02 63.52 
อตัราส่วนสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อสินทรพัยร์วม )รอ้ยละ( 74.41 84.51 61.62 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )เท่า( 0.53 0.56 0.42 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

แหล่งที่มาของรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้ ค่าธรรมเนียมและบรกิาร  ก าไรจากเงินลงทนุและตรา
สารอนุพันธ ์รายไดด้อกเบีย้และเงินปันผล ดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย
สดัส่วนของรายไดห้ลกัแต่ละประเภท รวมถึงการเติบโตแสดงไดด้งันี\้ 

โครงสร้างรายได ้

2562 2561 2560 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

รายไดค้า่นายหนา้ 559.10 51.96 300.17 48.69  214.22   25.19  
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 128.39 11.93 75.63 12.27          52.13   6.13  
รายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้มืเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์ 34.77 3.23 28.63 4.64  14.28   1.68  
รายไดด้อกเบีย้และเงินปันผล 103.04 9.58 106.14 17.22  59.51   7.00  
ก าไรจากเงินลงทนุและตราสารอนพุนัธ ์ 195.67 18.18 56.19 9.11  220.75   25.95  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 33.98 3.16 34.38 5.58  243.06   28.58  

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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หน่วย : ลา้นบาท 
 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้มีดงันี ้

หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

รายได ้ 1,042.06 582.12 459.94 79.01 

ค่าใชจ้า่ย 939.99 676.85 263.14 38.88 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม 33.98 34.38 (0.4) (1.16) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ 136.05 (60.35) 196.40 (325.43) 

รายได ้)คา่ใชจ้า่ย( ภาษีเงินได ้ (52.49) 25.40 77.89 306.65 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 83.56 (34.95) 118.51 (339.08) 

  บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแลว้ดงันี ้

  บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 83.56 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีขาดทนุสทุธิจ านวน 34.95 ลา้นบาท โดยสาเหตุ
หลกัของการเปล่ียนแปลงที่มีสาระส าคญัมีดงันี ้

1. บรษิัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,042.06 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 459.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.01 จากจ านวน 582.12
ลา้นบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
• รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึน้จ านวน 258.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.26 เนื่องจากบริษัทฯ มีมูลค่าการซื ้อขาย

หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพิ่มขึน้ 
• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึน้จ านวน 52.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 69.77 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของ

รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์รายไดจ้ากที่ปรกึษาทางการเงินและรายไดก้ารเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้
• รายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้้ยืมเพื่อซือ้หลักทรพัยเ์พิ่มขึน้จ านวน 6.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.44 เนื่องจากยอดเงิน 

ใหกู้ย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัยเ์ฉล่ียเพิม่ขึน้ 

ก าไรจากกการจดัประเภทเงินลงทนุใน 
    บรษิัทรว่มเป็นเงินลงทนุเผื่อขาย 

- -   
-    

  
  -    

 
 21.61  

 
 2.54  

รายไดอ้ื่น 21.10 1.96 15.36 2.49  24.94   2.93  
รวม 1,076.04 100.00  616.50   100.00   850.50   100.00  
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• รายไดด้อกเบีย้และเงินปันผลลดลงจ านวน 3.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.93 เป็นผลมาจากการรายไดเ้งินปันผล 
ที่ลดลง 

• ก าไรจากเงินลงทนุและตราสารอนพุนัธเ์พิ่มขึน้จ านวน 139.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 248.20 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ก าไรจากการขายเงินลงทนุเพื่อคา้และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุที่เพิ่มขึน้ 

2. บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 939.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 263.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 38.88 จากจ านวน 676.85
ลา้นบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้
• ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้จ านวน 136.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 38.83 เป็นผลมาจากบรษิัทฯ มีจ านวน

พนกังานเพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัเพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรายไดค้่านายหนา้และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้ 
• ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึน้จ านวน 64.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.99 จากการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียม 

ในการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการเป็นนายหนา้ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับมลูค่า
การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เพิ่มขึน้ 

• ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 8.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.87 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการกูเ้งินจากสถาบัน
การเงินจ านวน 150 ลา้นบาท  

• หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญเพิ่มขึน้จ านวน 19.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 188.006 เนื่องจากมูลค่าหลักประกันของ
ลกูหนีร้ายเดิมของบรษิัทฯ ลดลง 

• ค่าใชจ้่ายอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 33.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.29 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

3. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่มจ านวน 33.98 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 0.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.17 
จากจ านวน 34.39 ลา้นบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากบรษิัทรว่มแห่งหนึ่งของบรษิัทฯ มีผลก าไรที่ลดลง 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 
หน่วย : ลา้นบาท 

  2562 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 8,825.47 9,160.12 (334.65) (3.65) 
หนีสิ้นรวม 3,064.42 3,273.38 (208.96) (6.38) 
รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 5,748.24 5,867.61 (119.37) (2.03) 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 12.81 19.13 (6.32) (33.03) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,761.05 5,886.74 (125.69) (2.14) 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 8,825.47 9,160.12 (334.65) (3.65) 
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สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้จ านวน 8,825.47 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 334.65 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.65 
เมื่อเปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วมปีก่อนที่จ านวน 9,160.12 ลา้นบาท 
การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

     หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรัพยท์ีส่ าคัญ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 352.42 3.99 764.69 8.35 
เงินลงทนุชั่วคราวและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 4,217.39 47.79 4,612.39 50.35 
ลกูหนีส้  านกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์ 91.39 1.04 241.39 2.64 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 1,889.58 21.41 1,322.10 14.43 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 1,548.45 17.54 1,565.18 17.09 
อื่นๆ 726.24 8.23 654.37 7.14 
รวม 8,825.47  100.00  9,160.12  100.00  

1. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 352.42 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 412.27 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 53.91 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนที่จ  านวน 764.69 ลา้นบาท เนื่องจากการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงนิสดของบรษิทัฯย่อยจากเงนิสดจ่ายจากการลดทนุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัท
ฯ อยู่ในรูปเงินสด และเงินฝากระยะสัน้ เพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินงาน
ประจ าวนั 

2. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 4,217.39 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
395.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ านวน 4,612.39 ล้านบาท เนื่ องจากการขายและ 
การวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียดของเงนิลงทนุ 2562 2561 
เงนิลงทนุชั่วคราว   
หน่วยลงทนุ 732.34 167.60 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 740.29 766.69 
ตราสารหนี ้ 1,581.94 2,352.06 
เงินลงทนุเผื่อขาย 353.54 2.04 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 25.00 - 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน  54.21 54.21  
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รายละเอียดของเงนิลงทนุ 2562 2561 
เงนิลงทนุเผ่ือขาย   
เงินลงทนุเผื่อขาย 723.91 1,264.04 
เงนิลงทนุระยะยาวอื่น  

 

เงินลงทนุทั่วไป 6.16 5.75 
รวม 4,217.39 4,612.39 

เงินลงทนุส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ตราสารหนีแ้ละหน่วยลงทนุที่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการการลงทุนดูแลการลงทนุในหลกัทรพัย ์เพื่อบญัชีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งท าหนา้ที่ในการ

ก าหนดแนวทางการลงทนุอยา่งรอบคอบ พรอ้มทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดร้บัรูค้่าเผ่ือการปรบัมลูค่าและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าไวค้รบถว้น
แลว้ตามมาตรฐานการบญัชี และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

3. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีลกูหนีส้  านกัหกับญัชีและบรษิทัหลกัทรพัย ์จ านวน 91.39 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 149.99 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 62.14 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนที่จ  านวน 241.39 ลา้นบาท โดยลกูหนีส้  านกัหกับญัชีเป็นยอดมลูคา่ขาย
สทุธิของลกูคา้และบญัชีบรษิัทย่อยในระยะเวลา 2 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

4. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์จ านวน 1,889.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 567.48 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 42.92 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ านวน 1,322.10 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จาก
ลูกหนีซ้ือ้หลักทรพัยด์ว้ยเงินสดจ านวน 399.19 ลา้นบาท และลูกหนี ้เงินใหกู้ย้ืมเพื่อซือ้หลักทรพัยจ์ านวน 468.85 
ลา้นบาท โดยลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยซ์ือ้หลักทรพัยด์ว้ยเงินสดเป็นยอดมลูค่าซือ้สทุธิของลกูคา้ในระยะเวลา 2 วนัท า
การสดุทา้ยของปี 
 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
ส าหรบันโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บรษิัทย่อยมีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยการประเมินฐานะ

ลกูหนีแ้ต่ละราย ซึ่งการประเมินนีร้วมถึงการพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมลูค่าของหลกัประกนัที่ใชค้  า้ประกนั บรษิัทย่อย
ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเมื่อหนีน้ัน้มีหลกัประกนัไม่เพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลกูหนีจ้ะช าระเงินตน้และดอกเบีย้คืนไม่ครบจ านวน ทัง้นี ้
ยงัไดป้ฏิบตัิตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รื่อง “ การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลกูหนีด้อ้ย
คุณภาพของบริษัทหลักทรพัย ์” ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 
กมุภาพนัธ ์2544  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษิัทย่อยไดบ้นัทึกตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัมลูหนีท้ี่จดัชัน้สงสยัจะสญูทัง้
จ านวนแลว้จ านวน 368.66 ลา้นบาท และจ านวน 359.64 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หนีส้ินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 3,064.42 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 208.96 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 6.38 เมื่อเปรียบเทียบกบัหนีสิ้นรวมปีก่อนจ านวน 3,273.38 ลา้นบาท  
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การเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นของบรษิัทฯ ที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้
      หน่วย : ลา้นบาท 

หนีส้นิทีส่ าคัญ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

เจา้หนีส้  านกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์ 315.34 10.29 246.17 7.52 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น 176.57 5.76 211.17 6.45 
เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 1,237.73 40.39 1,630.01 49.80 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 150.00 4.89 - - 
หนีสิ้นตราสารอนพุนัธ ์ 2.69 0.09 - - 
ตราสารหนี ้- หุน้กู ้ 978.12 31.92 1,036.82 31.67 
อื่นๆ 203.97 6.66 149.21 4.56 

รวม 3,064.42 100.00 3,273.38 100.00 

 
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจา้หนีส้  านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรพัย์ จ านวน 315.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 

69.17 ลา้นบาท หรือ  รอ้ยละ 28.10 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยเจา้หนีส้  านกัหกับญัชีเป็นยอดมลูคา่ซือ้สทุธิของลกูคา้และ
บญัชีบรษิัทย่อยในระยะเวลา 2 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

2. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น จ านวน 176.57 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 1 ปี  
3. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีเจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์จ านวน 1,237.73 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 392.28 ลา้นบาท หรือ  รอ้ย

ละ 24.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ  านวน 1,630.01 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากเจา้หนีธุ้รกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย์
จ านวน 206.63 ลา้นบาท 

4. เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 บรษิัทไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบชุื่อผูถื้อและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 
1,079.80 ลา้นบาท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ช าระคืนเงินตน้ครัง้เดียวทั้งจ านวนในวันที่  
1 มิถนุายน 2563 โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่เท่ากบัรอ้ยละ 6.25 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทกุ  ๆ3 เดือน ในวนัที่  1 มีนาคม วนัที่ 1 มิถนุายน 
วนัที่ 1 กนัยายน และวนัที่ 1 ธันวาคม ของทกุปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 
เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2562 บรษิัทไดด้  าเนินการซือ้คืนหุน้กูบ้างส่วนจากตลาดรองเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 52.60 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตาม 

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หุน้กูม้ีมลูค่าคงเหลือ 1,027.20 ลา้นบาท 
ทัง้นีบ้รษิัทไดแ้จง้ไปยงัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยเพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งแลว้เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 5,761.05 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 125.69 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 2.14 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนที่มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 5,886.74 ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 
 ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ ่
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  5,867.61   19.13  5,886.74  

เปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจากการซือ้ 
   หุน้สามญัของบรษิัทย่อยเพิ่ม 

 0.01   (0.08)  (0.07) 

ออกหุน้สามญั 0.03 - 0.03 
หุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งปี )6.92( - )6.92( 
บรษิัทย่อยลดทนุระหว่างปี - )6.83( )6.83( 
เงินปันผลจ่าย  -  (0.61)  (0.61) 
ทนุส ารองตามกฎหมาย )0.05( 0.05 - 
ก าไร (ขาดทนุ( เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  (112.44)   1.15   (111.29)  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 5,748.24   12.81   5,761.05  

 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทฯ เอง และบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่
ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์่าง  ๆเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนและรองรบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู้
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบชุื่อผูถื้อและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 1,079.80 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรองรบัการ
ขยายการลงทุนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดด้  าเนินการซือ้คืนหุน้กูบ้างส่วนเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 52.60 ลา้นบาท ท าใหหุ้น้กูม้ีมูลค่า
คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 1,027.20 ลา้นบาท  

 ส าหรบัอตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิของบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีสดัส่วนรอ้ยละ 32.52 และ
รอ้ยละ 99.02 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต ่าที่ส  านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัท
หลกัทรพัยต์อ้งด ารงไวท้ี่รอ้ยละ 7 

กล่าวโดยสรุป   
 บริษัทฯ จัดเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ  
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 352.42 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 3.99 ของสินทรัพยร์วม) มีเงินลงทุนจ านวน 4,217.39  
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ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 47.79 ของสินทรพัยร์วม) นอกจากนี ้บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรพัยค์ล่องตัวต่อสินทรพัยร์วมที่รอ้ยละ 74.41  
มีอตัราส่วนสินทรพัยก์่อรายไดต้่อสินทรพัยร์วมที่รอ้ยละ 69.99 มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.53 เท่า  

 บริษัทฯ มีแผนกลยุทธห์ลกั 3 ดา้นที่จะขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1) การบรหิารสินทรพัยท์ี่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) การปรบัโครงสรา้งบริษัทในเครือโดยเนน้ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนที่ดียิ่งขึน้ และ 3) การเขา้ซือ้กิจการที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตสงู  จากแผนกลยุทธด์งักล่าวขา้งตน้ท าใหผ้ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ สามารถท าก าไรสทุธิ
จ านวน 83.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 118.51 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 34.95 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
เนื่องมาจากบรษิัทฯ มีรายไดค้่านายหนา้ รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ และก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธเ์พิ่มขึน้ทัง้สิน้จ านวน 
451.17 ลา้นบาท จากจ านวน 431.99 ลา้นบาทในปี 2561 เป็นจ านวน 883.16 ลา้นบาทในปี 2562  
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บริษัทฯ  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวัง บริษัทฯ ขอ

รบัรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

 
(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น ในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ         
ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
ขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย 

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทฯ 

ไดม้อบหมายให ้นายพิทกัษ์พล รุ่งโรจนส์วุรรณ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใด   ไม่มีลายมือ
ชื่อของนายพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ ก ากับไว ้บรษิัทฯ จะถือว่ามิใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 
 ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
    

 (1)  นายทอมมี่  เตชะอบุล กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

    
ผูร้บัมอบอ านาจ : นายพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ    เลขานกุารบรษิัท ..........................................  
    
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทั



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ
บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

(1) นายสดาวธุ เตชะอบุล 67 - บณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บรหิารธุรกจิ) 1.27 บดิาของ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง
  มหาวทิยาลยัเคนชงิตนั แคลฟิอรเ์นยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 20 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - ประกาศนยีบตัร (ดา้นการคา้) โรงเรยีนเดวดิส์ นายทอมมี่ 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร
(แต่งตัง้เมือ่ 15/05/57)   ไบรต์ตนั สหราชอาณาจกัร  เตชะอุบล 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ (กรรมการและ 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
  (วตท.) รุน่ที่ 12/2554 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีโซนเวนเจอร์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 7/2559 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์
- หลกัสตูร Global Business Leaders (GBL) (รุน่ที่ 2/2560) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไร่เตชะอุบล พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
  สถาบนั Lead Business Institute 2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุป๊ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
- หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(วบส.) รุน่ที่ 3/2562 ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัอ่ืนๆ  3 แห่ง

- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 3 ต.ค.2562 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษากติตมิศกัดิค์ณะกรรมาธกิารการแรงงานวฒุสิภา กระทรวงแรงงาน ส่วนราชการไทย
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) (พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสงิแกว้)

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

  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 66/2550) 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร ชมรมส่งเสรมิการคา้สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจนีกบันานาชาติ ชมรม

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 14/2559) 2553 - ปัจจุบนั นายกสมาคม สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย สมาคม
(2) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา 68 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) สาขาวชิา 10 หุ้น - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- รองประธานกรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 15/05/57)   การเงนิ มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุป๊ ยางพารา
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ไทรทนั โฮลดิง้ บรษิทัโฮลดิง้
- ประธานกรรมการการลงทนุ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2557- ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

  สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า และประธานกรรมการการลงทุน
  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ
- Securitization โดย Fannie Mae of USA กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน และกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
  (วตท.) (รุน่ที่ 11/2553) 2547 - 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปรญิสริ ิ อสงัหารมิทรพัย์
- Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคนู เวลิดไ์วด ์กรุป๊ (ประเทศไทย) สนิคา้อุตสาหกรรม

 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2555 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย	 สมาคม
  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที่ 14/2547)   
  หลกัสตูร  DCP Program (รุน่ที่ 44/2547)   
  หลกัสตูร  RCP Program (รุน่ที่ 32/2556)   
  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ที่ 8/2558)   

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ
บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(3) นายทอมม่ี เตชะอบุล 36 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) สถาบนับณัฑติ 22.14 บุตรของ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)  บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นายสดาวธุ พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยันวิเซาธ์เวลส ์ เตชะอุบล 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการบรหิาร บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- กรรมการการลงทนุ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   ประเทศออสเตรเลยี (ประธานกรรมการ 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร
- พาณชิยศาสตรบณัฑติ เอกดา้นการเงนิ (เกยีรตนิยิม) และประธาน 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการการลงทุน และ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
  มหาวทิยาลยันวิเซาธ์เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี กรรมการบรหิาร)
- หลกัสตูรกลยุทธ์การบรหิารธุรกจิ อสงัหารมิทรพัย์
  (รุน่ที่ 40) โดยสมาคมผูบ้รหิารธุรกจิ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง
  อสงัหารมิทรพัย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิแคปปิตอล พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั พลงังาน
  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2555 - 2560 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 13/2559)  2553 - 2560 ประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์

หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ที่ 88/2554) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไร่เตชะอุบล อสงัหารมิทรพัย์
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คนัทรี ่กรุป๊ อสงัหารมิทรพัย์

(4) นายเดช น าศิริกลุ 84 - มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนอสัสมัชญั - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   บางรกั 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- กรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั ค่าตอบแทน และกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการที่ดี

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 98/2555) 2549 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
  ค่าตอบแทน  (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 225/2559) 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยูนกิกา้ อสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 5/2558) 2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยูเนยีนเพาเวอรพ์รอพเพอรต์ี้ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธาน ี โรงพยาบาล
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ออ้มน้อยคอมเพลก็ อสงัหารมิทรพัย์
2525 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. D.U.K อสงัหารมิทรพัย์

(5) นายนิพนธ ์วิสิษฐยทุธศาสตร์ 80 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2553 - 13 ก.ย. 2561 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด์ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57)   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (รุน่ที่ 12) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

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



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ
บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(6) พลต ารวจเอกวีรพงษ์ ช่ืนภกัดี 61 - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง
- กรรมการอิสระ  (แต่งตัง้เมือ่ 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2561 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ไทรทนั โฮลดิง้ บรษิทัโฮลดิง้
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรรมการอสิระ บมจ. อรนิสริ ิแลนด์ อสงัหารมิทรพัย์

- ประธานกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการดา้น บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

  (แต่งตัง้เมือ่ 24/06/57) - การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั การก ากบัดแูลกจิการที่ด ีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2552 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง
   (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 86/2553) และพจิารณาค่าตอบแทน

  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 146/2554) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

  หลกัสตูร ACP Program (รุน่ที่ 34/2554) ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไทรเบกา้ อสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ที่ 12/2554) 2555 - ปัจจุบนั กรรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮัว้ยางพารา ผูผ้ลติและส่งออกยางพารา
  หลกัสตูร RCC Program (รุน่ที่ 13/2554) 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟูสนิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ (ประเทศไทย) ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหลก็และนอกกลุ่มเหลก็
  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 8/2558) 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า ธุรกจิสิง่พมิพ์

2560 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. สเตรกา บรกิารรบัเหมาขุดเจาะวางท่อใตด้นิ
ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัอ่ืนๆ  2 แห่ง

2560 - 2561 ที่ปรกึษาพเิศษ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย
2559 - 2560 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการไทย

(7) นางจิตรมณี สวุรรณพลู 66 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - -

- กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เมือ่ 11/11/59)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้
- 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 ยุคใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ อสงัหารมิทรพัย์
- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั และพจิารณาค่าตอบแทน
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ที่ 197/2557) พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษา บจก. ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ ใหบ้รหิารอ านวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่

เป็นสมาชกิในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

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

เป็นสมาชกิในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัอ่ืนๆ 3 แห่ง

26 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ส่วนราชการไทย
2558 - ปัจจุบนั ที่ปรกึษากติตมิศกัดิ ์ คณะกรรมาธกิาร การเศรษฐกจิการเงนิ และการคลงั สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มลูนธิพิฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพือ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม มลูนธิิ

(8) นายพิสทุธ์ิ วิริยะเมตตากลุ 38 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ 0.12 - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 28/07/58)   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรน์ยัสเตท ลองบชี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

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

  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ที่ 31/2559)

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ
บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(9) ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต์ 39 - Doctor of Philosophy in Finance, University of - - ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2  แห่ง
- กรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่ 04/05/59)   Essex, 2008 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ บรษิทัโฮลดิง้

- Master of Science in Finance, University of 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์ ผลติและจ าหน่ายลูกถว้ยไฟฟ้า
   Essex, 2004 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ และการธนาคาร 1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2011 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิแคปปิตอล พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั

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

- การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซนั เชน้จ์ พลงังาน

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทค รฟีอรม์ พลงังาน

  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ที่ 113/2557)

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ที่ 19/2560)



รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

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

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง

(1) นายกววีฒัน์ โพธานนัท์ 41 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ - - 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

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

(2) นายวรเดช สุฤชกุุล 41 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

(ผูบ้รหิารสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ)

(3) นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ 28 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการก ากบัดแูลกจิการ - - 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - 2560 ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ ธุรกจิการเงนิ
สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558 ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั บมจ.น ้าตาลบุรรีมัย์ การเกษตร

(4) นางสาวชธุดิา ศริเิลศิพรไชย* 29 บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั - - 2562-ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ บมจ.คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์ บรษิทัโฮลดิ้ง

ผูอ้ านวยการ 2561-2562 ผูอ้ านวยการ บมจ.หลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) บรษิทัหลกัทรพัย์

สายบญัชแีละการเงนิ 2560-2561 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ บจก.หลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) บรษิทัหลกัทรพัย์

2556-2560 ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชอีาวุโส บจก.ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส สอบบญัชี
หมายเหต ุ:  * ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายบญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2562

                         

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป



กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจควบคมุบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บมจ. หลกัทรพัย ์
คนัทร่ี กรุ๊ป

บจก. เกง็กิ 
แคปปิตอล

บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนเอม็เอฟซี

บมจ. ผาแดงอินดสัทรี
บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป 
ดีเวลลอปเม้นท์

(1) นาย สดาวุธ เตชะอุบล xxxx - -            /// , x , 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 -  ///   - x , // , /// -
(8) นาย พสิุทธิ ์ วริยิะเมตตากุล /// - - - - -
(9) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ /// /// , x  ///   - - -

(10) นาย กววีฒัน์ โพธานนัท์ / - - - - -
(11) นาย พทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ / -  ///   - - -
(13) นายวรเดช สุฤชกุุล / - - - - -
(14) นางสาวชธุดิา ศริเิลศิพรไชย* / - - - - --

หมายเหต ุ:  * ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ สายบญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ  มผีลเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2562

                        

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 รุง่โรจน์สุวรรณ (อายุ 28 ปี)
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั   ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

วฒิุทางการศึกษา : -  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการก ากบัดูแลกจิการ 
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-  นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์การท างาน :
2560 - ปัจจุบนั - ผูอ้ านวยการ และเลขานุการบรษิทั บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิ้งส์
2558 - 2560 - ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุป๊

อ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั
1 ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

และดูแลใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 
2 ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ และผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัติาม
3 จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
4 จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัทิีด่ ี
5 บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการ
6 จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7 ด าเนินการใหก้รรมการ และผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด
8 เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิารตามทีก่ฎหมายก าหนด
9 ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล
10 ประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล
11 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย



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

6 ดร.วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

7 นายธนโชติ รุง่สทิธวิฒัน์ กรรมการ

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

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

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

(2) นาย ภทัร จงึกานตก์ุล กรรมการตรวจสอบ

(3) นาย วสุ ชวิปรชีา กรรมการตรวจสอบ

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

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

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

(2) นายภทัร จงึกานตก์ุล กรรมการ

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง

(1) นาย ธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์* ประธานกรรมการการลงทุน

(2) น.ส. อรยิา โฆษติวงษา กรรมการ

(3) น.ส. ณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

6) คณะกรรมการลงทุน

*แต่งตัง้มผีลเมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2562 และลาออกมผีลเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

4) คณะอนุกรรมการสรรหา
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะอนุกรรมการสรรหาของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ท่านดงันี้

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ดงันี้

โดยม ีนายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 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 28 ปี

คณุวฒิุทางการศึกษา -  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการก ากบัดแูลกจิการ 

   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

-  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

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

ไม่มี



เอกสารแนบ 5

  อ่ืน ๆ 

ไม่มี
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