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บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทฯ หรือ CGH) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวนัที่ 15 
พฤษภำคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก 
คือ ธุรกิจกำรเงิน ปัจจบุนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,143,905,902 บำท และทุนช ำระแลว้ 4,336,923,080 บำท โดยภำยหลงั
จำกกำรปรบัโครงสรำ้งของกจิกำรแลว้ บรษิัทฯ มีบรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัทหลกัทรพัยฯ์  หรือ บรษิัท
ย่อย หรือ CGS)  เป็นบรษิัทย่อยที่เป็นบรษิัทแกน บรษิัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ำกดั เป็นบริษัทย่อย โดยมีบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (MFC) บริษัท ผำแดงอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) (PDI) และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอป
เมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (CGD) เป็นบรษิัทรว่ม  

บริษัทหลักทรพัย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เดิมชื่อ “บริษัท แอ๊ดคินซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด” โดยจดทะเบียน
ก่อตัง้ในปี 2509 ต่อมำไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัยใ์นปี 2517 หุ้นสำมญัของบริษัทดงักล่ำวไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็น
หลกัทรพัยร์บัอนุญำตในตลำดหลักทรพัยฯ์ ในปี 2534 ต่อมำในปี 2552 บริษัทดังกล่ำวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท
หลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)”    

เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2557 บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีมติอนุมัติแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำรผ่ำนกำรขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557 โดยภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำรดังกล่ำว บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้ “บริษัท 
คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)” ใหเ้ป็นบริษัทโฮลดิง้ ซึ่งเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมัญของบริษัท
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 8 มกรำคม 2558 เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเพิ่มศกัยภำพและพฒันำขยำยธุรกิจเพื่อกำรเติบโตในอนำคต อีก
ทัง้เพิ่มควำมคล่องตวัและควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบัควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ โดย
บริษัทฯ ไดท้ ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ในอตัรำกำรแลกหลกัทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้สำมญัของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ ต่อ 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ  โดยหลงัจำกบริษัทฯ ท ำค ำเสนอซือ้เป็นผลส ำเร็จ บริษัทฯ  ไดก้ลำยเป็นผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์  

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย 

วสิัยทัศน ์  

เราจะเป็นบริษัทลงทุนทีห่ลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็วและย่ังยืนทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

“เรำตัง้ปณิธำนว่ำจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลำกหลำยและเติบโตอย่ำงรวดเรว็และยั่งยืนที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศไทย เรำมั่นใจ

เพรำะมีเครือข่ำยกวำ้งขวำง ประกอบกบัองคค์วำมรูด้ำ้นกำรตลำดที่เขม้แข็ง ท ำใหต้ดัสินใจดำ้นกำรลงทนุไดแ้ม่นย ำ ยิ่งไปกว่ำ

นัน้เรำมีบริษัทในเครือที่ส่งเสรมิธุรกิจซึ่งกันและกัน และเมื่อมำผนึกก ำลงัร่วมกนั ก็ท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบรษิัท

เติบโตขึน้” 

พันธกิจ  
เพื่อรังสรรคค์วามเจริญก้าวหน้าแบบย่ังยืนให้กับผู้ถือหุ้น เราจึงมุ่งม่ันที่จะสร้างความส าเร็จโดยเร่ิมจากรากฐาน
ส าคัญทีม่ั่นคงและแข็งแกร่ง 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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โดยมีกลยทุธด์งัต่อไปนี ้: 

การครอบครองกิจการอย่างมีกลยุทธ ์

• แสวงหำโอกำสใหม่ๆ ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย โดยอำศยัเครือข่ำยของกลุ่มบรษิัทในเครือที่มีรำกฐำนแข็งแกรง่ 
• กระจำยกำรลงทนุในอตุสำหกรรมตำมเป้ำหมำยและกลยทุธท์ี่ก ำหนดไว ้เพื่อลดควำมเส่ียงแต่ในขณะเดียวกนั สำมำรถเพิ่ม  

ผลตอบแทนอย่ำงสงูสดุไดอ้ีกดว้ย 
• ใชท้รพัยำกรที่มีอยู่ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท ำใหไ้ดร้บัขอ้มูลเชิงลึก ในกำร

แสวงหำขอ้ตกลงกำรลงทนุท่ียั่งยืนและมั่นคง 

เสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 

• ดว้ยทีมงำนที่มีควำมเป็นมืออำชีพ กระบวนกำรท ำงำนที่รดักุม รวมทั้งประสบกำรณจ์ำกทั่วทั้งภูมิภำคและอุตสำหกรรม

ต่ำงๆ ลว้นช่วยใหเ้รำมีศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนที่มั่นคง และวำงแผนเชิงกลยุทธ ์พรอ้มบรหิำรบรษิัทในเครือใหม้ีกิจกำร

เติบโตอย่ำงยั่งยืนและไดร้บัผลก ำไรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ผนึกศักยภำพและทรพัยำกรทั้งหมดที่มีในกำรจัดกำรสินทรพัยท์ี่ยังไม่ปรำกฏ เพื่อน ำมำใชใ้หก้่อเกิดผลประโยชนอ์ย่ ำง

สงูสดุ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) มีวิสัยทศันม์ุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  ำในธุรกิจโฮลดิง้ในประเทศไทย  ท่ีมุ่งเนน้

กำรสรำ้งรำกฐำนที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ มีบุคลำกรที่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินงำน ประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชำญใน

หลำกหลำยสำขำ ซึ่งสำมำรถบริหำรกำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยเพื่อสรำ้งผลตอบแทนสูงกว่ำ อีกทัง้ยังมีบริษัทในเครือที่

เป็นผูเ้ชี่ยวชำญในกลุ่มธุรกิจดำ้นต่ำงๆ หลำยประเภทและมีสภำพคล่องสงู เช่น ธุรกิจหลกัทรพัย ์อสงัหำริมทรพัย ์บรหิำรกำร

ลงทนุ และพลงังำน ซึ่งท ำใหบ้ริษัทฯ มีโอกำสในกำรลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกิด

ใหม่ไดอ้ย่ำงหลำกหลำยเพื่อกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้  ำในธุรกิจ บรษิัทฯ มีนโยบำยหลกัในกำรสรำ้งผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรใหม้ีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์ูงสุด รวมทั้งมีกำร

บริหำรจดักำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพเสรมิสรำ้งผลก ำไรใหแ้ก่บริษัทฯ พรอ้มทัง้ แสวงหำช่องทำงและโอกำสทำงธุรกิจโดย

กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ที่สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนและผลก ำไรในระดบัควำมเส่ียงที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ

เสรมิสรำ้งกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธใ์นการด าเนินการ 

บริษัทฯ มีกลยุทธใ์นกำรด ำเนินกำรโดยกำรลงทุนทั้งในระยะสัน้และระยะยำว กำรลงทุนระยะสัน้เนน้กลุ่มธุรกิจที่
สรำ้งรำยไดส้งู ในขณะเดียวกันกำรลงทุนระยะยำวส่วนใหญ่ จะเนน้กลุ่มบริษัทที่มีรำยไดม้ั่นคง ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รษิัทฯ  สำมำรถ
เติบโตต่อไปไดอ้ย่ำงมั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยกำรลงทุนทั้งสองแบบอยู่
ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนท่ียึดกำรใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยท์ี่มีอยู่แลว้ใหเ้ต็มศกัยภำพเพื่อสรำ้งรำยได ้กำรแสวงหำโครงกำรใหม่
ในฐำนธุรกิจเดิมของบรษิัทฯ รวมทัง้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำยในองคก์รใหพ้รอ้มขบัเคลื่อนกลยุทธธ์ุรกิจขององคก์รใหป้ระสบ
ควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้
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ในดำ้นธุรกิจหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีกลยุทธเ์พื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันในธุรกิจหลักทรพัยซ์ึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บรษิัทฯ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้รกิำรพรอ้มน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหท้นัสมยั 
มีควำมคล่องตวัในกำรใหบ้รกิำรและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกขึน้ รวมถึง กำรพฒันำขอ้มลูข่ำวสำรดำ้นงำนวิจยั
หลักทรพัยข์องบริษัทฯ แก่ลูกคำ้ในสภำวะกำรแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่มีควำมรุนแรงมำกขึน้ รวมถึงค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำย
หลกัทรพัยท์ี่มีแนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำรำยไดค้่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละสำมำรถรกัษำฐำน
รำยไดข้องบรษิัทฯ ใหม้ีเสถียรภำพ รวมทัง้ กำรสรำ้งรำยไดเ้พิ่มเติมในสภำวะที่มีกำรแข่งขนัรุนแรงในธุรกิจหลกัทรพัย ์บรษิัทฯ 
จึงไดท้ ำกำรขยำยธุรกรรมกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำรขยำยฐำนรำยไดน้อกเหนือจำกธุรกิจนำยหนำ้
ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เพื่อบญัชีบรษิัท กำรท ำธุรกรรมดำ้นตรำสำรหนี ้กำรเพิ่มสดัส่วนลกูคำ้สถำบนัทัง้
ในและต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมดำ้นกองทนุส่วนบุคคล รวมถึงกำรเนน้กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรท่ีมีอยู่ ใหม้ีประสิทธิภำพ
และลดตน้ทนุในกำรด ำเนินงำน เพื่อใหบ้รษิัทฯ สำมำรถรกัษำระดบัรำยไดแ้ละผลก ำไรใหด้ีอยำ่งต่อเนื่องและเตบิโตอย่ำงมั่นคง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

    ปี พัฒนาการทีส่ าคัญ 

 
 
 
 
2561 
 

 

• ลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จำกทนุจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บำท เป็น 4,698,271,244บำท โดย
กำรตัดหุ้นที่ยังไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 1,377,656,672 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทฯ 

• 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 หุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

• ปัจจบุนับรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 6,143,905,902 บำท และทนุช ำระแลว้ 4,336,906,384 บำท 
 

2562 
• ทนุช ำระแลว้เพิ่มจำกเดิม 4,336,906,384 บำท เป็น 4,336,923,080 บำท 
• ปี  2562 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 6,143,905,902 บำท และทนุช ำระแลว้ 4,336,923,080 บำท 

 
 
 
 
2563 
 
 

• ปัจจบุนับรษิัทฯ มีทนุจดทะเบยีน 6,143,905,902 บำท และทนุช ำระแลว้ 4,336,923,080 บำท 
• ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท ในวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563  
• คณะกรรมกำรบรษิัท มมีติแตงตัง้ นำงสำวจฬุำรตัน ์สธีุธร เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีลำออก มผีลวนัท่ี 

26 กมุภำพนัธ ์2563 
• กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 มีมติอนมุตัิโครงกำรซือ้หุน้คืน

เพื่อบริหำรทำงกำรเงิน (Treasury Stock) โดยบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรซือ้หุน้คืนตำมโครงกำรนี ้เป็นจ ำนวน 
331,378,200 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.64 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด และใชเ้งินในกำรซือ้หุน้คืนรวม
จ ำนวนทัง้สิน้ 258,705,921 บำท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประจ ำปี 2563  แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็นดงันี ้

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจดำ้นกำรลงทุนและมีบริษัทหลกัเป็นบริษัทหลักทรพัยฯ์ โดยบริษัทฯ จะ
ประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี ้

• ประกอบธุรกิจโดยมีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่นเป็นหลกั 
• จดัหำเงินทนุ เพื่อด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม 
• ลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศทัง้ที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม เพื่อประโยชนใ์นกำรบรหิำร

สภำพคล่องเพื่อเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่บรษิัทฯ  
• ให้กำรสนับสนุนดำ้นอื่นๆ แก่บริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ จะใชบ้ริกำรหน่วยงำนสนับสนุนบำงส่ วนจำกบริษัท

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  

 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
6 

 

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) เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทน โดยมีทุน
จดทะเบียน 2,589,743,484 บำท เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้และหลังจำกบริษัทฯ ท ำค ำเสนอซือ้เป็นผลส ำ เร็จ บริษัทฯ ได้
กลำยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่โดยถือหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 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 
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 ้

งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2563 2562 2561 
ลำ้นบำท รอ้ยละ

ของ
รำยได้
รวม 

ลำ้นบำท รอ้ยละ
ของ
รำยได้
รวม 

ลำ้นบำท รอ้ยละ
ของ
รำยได้
รวม 

รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 999.98 70.51 559.10 50.71 300.17 48.69 
รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร 72.42 5.11 128.39 11.93 75.62 12.27 
รำยไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้มืเพื่อซือ้
หลกัทรพัย ์

51.56 3.64 34.77 3.23 28.63 4.64 

ก ำไรจำกเงินลงทนุและตรำสำรอนพุนัธ ์ 44.61 3.15 183.58 16.65 56.19 9.11 
รำยไดด้อกเบีย้และเงินปันผล 149.57 10.55 141.52 12.84 106.14 17.22 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุ 
ในบรษิัทรว่ม 

59.94 4.23 33.98 3.08 
 

    34.39 5.58 
 

รำยไดอ้ื่น 40.22 2.84 21.10 1.91 15.35 2.49 
รำยไดร้วม 1,418.30 100.0 1,102.44 100.00 616.51 100.00 

 

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีบริษัทหลกัทรพัย ์

คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยธุรกิจของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ มีดงันี ้

บรษิัทหลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทหลกัทรพัยฯ์”) ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจหลกัทรพัย ์
โดยไดร้บัอนญุำตจำกกระทรวงกำรคลงั ใหป้ระกอบธุรกิจ 8 ประเภทดงัต่อไปนี ้

1. กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
2. กำรคำ้หลกัทรพัย ์
3. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
4. กำรเป็นท่ีปรกึษำกำรลงทนุ 
5. กำรจดักำรกองทนุรวม 
6. กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล 
7. กำรยืมและใหย้มืหลกัทรพัย ์
8. กำรจดักำรเงินรว่มลงทนุ 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
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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 ์
บริษัทหลักทรัพยฯ์ มีนโยบำยลงทุนในหลักทรพัยท์ั้งประเภทตรำสำรทุน และตรำสำรหนี ้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

กำรคำ้ และเพื่อกำรลงทุน โดยจัดใหม้ีคณะกรรมกำรกำรลงทุน ท ำหน้ำที่ ก ำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกบักำรลงทนุท่ีชดัเจน ซึ่งกำรลงทนุแต่ละประเภท จะมีกำรก ำหนดวงเงิน และเงื่อนไขกำรลงทนุ 

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์
บริษัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นสมำชิกตลำดหลกัทรพัยฯ์ หมำยเลข 3 ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

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

นอกจำกนี  ้ลูกคำ้ยังสำมำรถส่งค ำสั่งซือ้ขำยหลักทรัพยผ่์ำนระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถเข้ำถึงบทวิเครำะห ์และ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ส ำหรับนักลงทุน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่ำนทำงแอพลิเคชั่ นโทรศัพท์มือถือ  
ทัง้ระบบปฏิบตัิกำร IOS และ Android เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ต่อกำรตดัสินใจกำรลงทุน  นกัลงทุนสำมำรถเปิดบญัชีซื ้อขำย
หลักทรพัยผ่์ำนบริษัท 3 ประเภท ไดแ้ก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วำงเงินไวก้ับบริษัทหลักทรพัยฯ์ ล่วงหนำ้ เพื่อกำรช ำระ
รำคำเต็มจ ำนวน (Cash Balance) และบญัชีเงินกูย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์(Credit Balance)  

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีบญัชีลูกคำ้ จ ำนวน 99,495 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีกำรซือ้ขำย (Active) อยู่ทั้งสิน้ 
22,056 บญัชี ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดและมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ปรำกฏตำมตำรำงต่อไปนี ้
 

                                                                                                                                     หน่วย : ลำ้นบำท  
มลูค่ำกำรซือ้ขำย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 32,724,714.55 25,604,181.45 27,640,439.54 
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 618,242.95 353,525.64 619,715.89 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยของบรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ 

609,464.28 312,885.72 275,797.92 

ส่วนแบ่งตลำด (รอ้ยละ) 2.04 1.39 1.11 
 

 

http://www.cgsec.co.th/
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นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมตัิวงเงนิซือ้ขายหลักทรัพยใ์ห้ลูกค้า 

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

ทัง้นี ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรรบัลูกคำ้ และอนุมตัิวงเงินโดยมีวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนตำมกฎระเบียบ
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ รวมถึงมีกำรเตรียมกำรส ำหรบันโยบำยเพื่อรองรบัมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้
ธุรกรรมหลักทรัพยเ์ป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ซึ่งเป็นมำตรกำรส ำคัญรองรบั
นโยบำยหลกัของกำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของทำงกำรในกำรพิจำรณำกำรรบัลกูคำ้  

อ านาจอนุมัติ 
บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ ำหนดผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิกำรเปิดบญัชีและอนมุตัิวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เพื่อใหก้ำรพิจำรณำมี

ควำมถกูตอ้งเหมำะสมรวดเรว็ และมีประสิทธิภำพ ดงัตำรำงต่อไปนี ้
 

คณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องลกูคำ้ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย 
1. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
3. ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยตรำสำรทนุ 
4. ผูบ้รหิำรสงูสดุฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
5. ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยบรหิำรควำมเส่ียง 
กำรอนุมัติของคณะกรรมกำรพิจำรณำวงเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมกำรมีกำรลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่ำ

ครึง่หน่ึงของกรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุ   

นโยบายการก าหนด Margin ของหลักทรัพย ์
นโยบำยกำรก ำหนดอัตรำ Margin ของหลักทรพัย ์โดยจะก ำหนดรำยชื่อหลักทรพัยท์ี่อนุญำตใหซ้ือ้ โดยพิจำรณำ

หลกัทรพัยท์ี่มีผลประกอบกำรดี และมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำย บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีกำรประกำศรำยชื่อหลกัทรพัยท์ี่อนุญำต

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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ให้ซือ้พรอ้มอัตรำ Margin เริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์  

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหนำ้ที่พิจำรณำเกณฑก์ำรก ำหนดรำยชื่อหลกัทรพัย์
และอตัรำ Margin เริ่มตน้ เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงินใหกู้ย้ืมในบญัชี Margin ในระบบ Credit Balance และ
ได้มอบหมำยให้คณะท ำงำนในกำรก ำหนดอัตรำมำร์จิ ้นเริ่มต้นเป็นผู้พิ จำรณำอัตรำ Margin แต่ละหลักทรัพย์โดย
คณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบดว้ย 1) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 2) ผู้บริหำรสูงสุดสำยวิเครำะหห์ลักทรพัย์  3) 
ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยบรหิำรควำมเส่ียง ใหถื้อเป็นมติ เมื่อกรรมกำรลงมติเห็นชอบ รว่มกนัไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของกรรมกำรดงักล่ำว
ในกำรพิจำรณำเป็นกรณีใหท้นัต่อเหตุกำรณแ์ละจะท ำกำรทบทวนอตัรำมำรจ์ิน้เริ่มตน้อย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

ทัง้นี ้ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดอตัรำมำรจ์ิน้เริ่มตน้ โดยแบง่เป็นกลุ่มตำมระดบัควำมเส่ียง 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 ำกำรซือ้ขำยในวันท่ี 22 กนัยำยน  2551 ในฐำนะตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 
ไดใ้หบ้ริกำรรบัส่งค ำสั่งซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ผ่ำนทำงผูแ้นะน ำกำรลงทุน และไดพ้ัฒนำระบบใหส้ำมำรถรองรบัค ำ
สั่งซือ้ขำย ผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น กำรรับค ำสั่งซือ้ขำยผ่ำนอินเทอรเ์น็ต และผูแ้นะน ำกำรลงทุนของบริษัทหลักทรพัยฯ์ ในทุก
สำขำทั่วประเทศ  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นรอ้ยละ 10.27 จำกปีก่อนรอ้ยละ 8.43  
และไดร้บัรำงวลั TFEX Best Awards 2020 ในดำ้น Most Active Agent 2 ปีซอ้น ส ำหรบัโบรกเกอรท์ี่มีควำมโดดเด่นในดำ้น
ปรมิำณธุรกรรมของลกูคำ้ทัง้ในแง่ปรมิำณกำรซือ้ขำยและกำรขยำยฐำนผู้ลงทนุใหม่ในตลำด TFEX 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดม้ีกำรขยำยงำนธุรกรรม Block Trade ในสินคำ้ Single Stock Futures อย่ำงต่อเนื่อง และไดม้ี
กำรประชำสมัพนัธ ์ทัง้กำรจดัสัมมนำใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับผลิตภณัฑใ์นตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ภำยในบริษัทหลักทรพัยฯ์ 
ให้แก่ผู้แนะน ำกำรลงทุน พรอ้มทั้งจัดสัมมนำอบรมให้ลูกคำ้ และร่วมกับตลำดหลักทรพัยฯ์ ในกำรส่งเสริมควำมรู ้โดยจัด
สมัมนำที่บรษิัทหลกัทรพัยฯ์  และต่ำงจงัหวดัใหก้บันกัลงทุนตลอดทัง้ปี 
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ในปี 2564 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัธุรกิจซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
ขึน้ป็นรอ้ยละ 12 จึงมีแผนงำนในกำรขยำยฐำนลกูคำ้รำยย่อยทั่วไปใหเ้พิ่มขึน้ และเพิ่มปรมิำณของผูแ้นะน ำกำรลงทนุธุรกิจซือ้
ขำยสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำใหม้ำกขึน้ตำมล ำดับ เพื่อรองรบักำรเติบโตของตลำดสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่จะมีสินคำ้ใหม่
เกิดขึน้อีกในอนำคต ซึ่งจะเป็นช่องทำงในกำรเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดใหก้บับรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2564 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 2560 ถึงวันที่  20 มีนำคม 2565 ปัจจุบัน มีทีมวำณิชธนกิจที่มีควำมสำมำรถ  
มีประสบกำรณ์ที่ครอบคลมุงำนดำ้นวำณิชธนกิจ และพรอ้มที่จะใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ตัง้แต่ขนำดเล็ก ขนำดกลำง จนถึงขนำด
ใหญ่ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยกำรใหบ้รกิำรดำ้นวำณิชธนกิจของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่ กำรควบรวมกิจกำร (M&A) กำรให้
ค ำปรกึษำในกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน กำรใหบ้ริกำรครอบคลมุแก่ลกูคำ้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม
ในภมูิภำค ทัง้ลกูคำ้ประเภทบรษิัท และลกูคำ้ที่เป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั 

กำรใหบ้รกิำรดำ้นวำณิชธนกิจ ครอบคลมุถึงกำรซือ้ กำรควบรวมกิจกำร กำรขำยกิจกำรใหผู้ล้งทุนท่ีสนใจ กำรเสนอ
ขำยหุน้ต่อประชำชน กำรเสำะหำผูล้งทุนที่เหมำะสมเขำ้ร่วมทุนในกิจกำร กำรวิเครำะหภ์ำวะกำรแข่งขนัของกิจกำร กำรจัด
โครงสรำ้งทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม และกำรใหค้  ำแนะน ำในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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ดำ้นกำรให้บริกำรในดำ้นกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน ทีมงำนวำณิชธนกิจของบริษัทหลักทรพัยฯ์ 
 มีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้ในภูมิภำคที่มีควำมตอ้งกำรแหล่งเงินทุนจำกสถำบนักำรเงิน และใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัระดบักำร
กูย้ืม โครงสรำ้งและรูปแบบกำรกูย้ืมที่เหมำะสม  

กำรใหบ้รกิำรดำ้นตรำสำรทนุ ทีมงำนวำณิชธนกิจของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้ริกำรในดำ้นกำรออกและเสนอขำยหุน้
ต่อประชำชน กำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรลงทนุและจองซือ้หลกัทรพัย ์ 

ทีมงำนวำณิชธนกิจของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้ผ่ำนกำรใหบ้ริกำร และกำรส่งมอบ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรใหบ้ริกำรงำนที่ปรึกษำทำงกำรเงินครอบคลุมกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นต่ำง ๆ แก่บริษัททั่ วไป อีกทั้งให้
ควำมส ำคญัในดำ้นกำรบริกำร และกำรรกัษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทั้งกำรให้ค ำแนะน ำอย่ำงมือ
อำชีพ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อลกูคำ้ งำนท่ีบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้รกิำรอยู่สำมำรถจ ำแนก
ไดพ้อสงัเขป 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) 

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  
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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 2564 ดงันี ้

       1.  พฒันำระบบ เพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรลงทนุใหแ้กล่กูคำ้ของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ 
       2.  ขยำยฐำนลกูคำ้ทัง้รำยสถำบนัและรำยย่อย ท่ีมีแนวโนม้สนใจจะยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยม์ำกยิง่ขึน้  

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

ลงทุน  ปัจจุบนั บริษัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นตัวแทนของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนชั้นน ำ 18 บริษัท มีกองทุนรวมทุกประเภท
กว่ำ 1,000 กองทนุ ที่รองรบักำรลงทนุของลกูคำ้ทกุท่ำน บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ พฒันำกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ในกำรซือ้ขำยกองทุน
รวมใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยบริษัทหลักทรพัยฯ์ เปิดใหบ้ริกำรกำรซือ้ขำยกองทุนผ่ำนระบบ Fund Connext ซึ่งเป็น
ระบบที่พฒันำโดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ รว่มกบัสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ ลกูคำ้สำมำรถซือ้ขำยกองทนุรวมของบรษิัทหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน ท่ีบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เป็นตัวแทนไดจ้ำกกำรเปิดบัญชีเพียงครัง้เดียว และสำมำรถโอนเงินซือ้ขำยหน่วยลงทุน
ผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบของ One Stop Service ท ำใหล้กูคำ้มีควำมสะดวกในกำรลงทนุมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้บรษิัท
หลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยกลยุทธก์องทนุรวม เพื่อวิเครำะหส์ถำนกำรณก์ำรลงทนุวิเครำะหป์ระเภทของกองทุนรวมที่เหมำะสม
กับกำรลงทุน และกองทุนรวมที่น่ำสนใจในแต่ละประเภทรวมทั้งหำรือและประสำนงำนกับบริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุน 
เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้งและรวดเร็วทนัเหตุกำรณ ์ฝ่ำยกลยุทธก์องทุนรวมจะใหค้  ำแนะน ำกำรลงทุน แนะน ำกองทุน
รวมที่น่ำสนใจในแต่ละช่วงสถำนกำรณ ์พรอ้มทัง้แนะน ำจังหวะกำรซือ้ – ขำยกองทุนที่เหมำะสมแก่ลูกคำ้ ผ่ำนผูแ้นะน ำกำร
ลงทุนที่มีควำมรู ้มีประสบกำรณ์ พรอ้มใหบ้ริกำรที่ดีที่สุดแก่ลูกคำ้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละระดบัควำมสำมำรถในกำร
ยอมรบัควำมเส่ียงของลกูคำ้เป็นส ำคญั โดยมลูค่ำทรพัยสิ์นกำรลงทนุในกองทุนรวมภำยใตก้ำรดแูลบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2563  มีจ ำนวน  4,359 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 15 จำกปีก่อน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 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 
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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 
18. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ วี จ ำกดั 
 

8. ธุรกิจตราสารหนี ้ 
บริษัทหลักทรพัยฯ์ เพิ่มธุรกิจซือ้ขำยตรำสำรหนีข้ึน้เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรลงทุนใหก้ับลกูคำ้ ซึ่งเป็นกำรลงทุนที่ให้

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

 9. ธุรกิจธนบดีธนกจิ  
บริษัทหลักทรพัยฯ์ ไดเ้ล็งเห็นถึงกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชน ์และเป็นกำรสรำ้ง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จึงไดจ้ัดตัง้ฝ่ำยธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ขึน้ในปี 2560 
เพื่อเป็นที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรวำงแผนกำรลงทุนเพื่อเพิ่มโอกำส และทำงเลือกกำรลงทุนภำยใต้ผลิตภัณฑ์ที่
หลำกหลำย เหมำะสมกับผูล้งทุน ทัง้กลุ่มลกูคำ้บุคคล และกลุ่มลกูคำ้นิติบุคคล เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยกำร
ลงทนุท่ีไดต้ัง้ไว ้ 

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

10.  ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหเ้ริ่มประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล เมื่อวนัท่ี 8 

มิถุนำยน 2560 บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ใหบ้ริกำรดำ้นกำรจดักำรลงทุนแก่ลกูคำ้บุคคลรำยใหญ่ (High Net Worth) ลกูคำ้สถำบัน 
และลกูคำ้ประเภทนิติบคุคล โดยบรหิำรเงินลงทนุขัน้ต ่ำ 10 ลำ้นบำท ขึน้ไป   

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรบริหำรเป็นจ ำนวนทัง้สิน้จ ำนวน 1,316,431,155.63 ลำ้นบำท 
บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มุ่งเนน้เสนอนโยบำยพอรต์ลงทุนในรูปแบบใหม่ที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงกำรเงิน และ
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สรำ้งผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกคำ้ไดต้รงตำมที่ตอ้งกำรภำยใตร้ะดับควำมเส่ียงที่ลูกค้ำก ำหนดไดเ้อง โดยทีมผูจ้ัดกำร
กองทุน ผูซ้ึ่งมีประสบกำรณ ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรกองทุน รวมถึงมีกระบวนกำรจดักำรลงทุนที่ชดัเจน พรอ้มดว้ย
ระบบเครื่องมือกำรลงทุนที่เป็นมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี ้บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดพ้ฒันำระบบควบคุมควำมเส่ียงเพื่อประเมิน
ควำมเส่ียงของพอรต์ลงทนุอย่ำงใกลช้ิด 

 ในปี 2563 เป็นอีกปีที่ดีของบริษัทหลักทรพัยฯ์ ซึ่งมีกำรเติบโตของทรพัยสิ์นภำยใตก้ำรบริหำรอย่ำงกำ้วกระ โดด
ต่อเนื่อง 3 ปีซอ้น เนื่องจำก บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกทัง้ลูกคำ้สถำบนั องคก์รรฐัวิสำหกิจ นิติบุคล รวมถึง 
กลุ่ม High net worth และมีแผนประชำสมัพนัธฐ์ำนลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำงช่องทำงผูแ้นะน ำกำรลงทุนหรือพนัธมิตรจำก
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดม้ีกำรจดัสมัมนำใหค้วำมรูด้ำ้นกำรลงทุนใหก้ับบุคคลทั่วไป และ
องคก์รต่ำงๆ โดยทีมผูจ้ดักำรกองทนุและนกัวิเครำะหต์ลอดทัง้ปี    

ในปี 2564 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีแผนจะขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ โดยมีที่ปรกึษำกำรลงทุนชัน้น ำอย่ำง Aris 
Prime Partners Asset Management เพื่อกำรกระจำยควำมเส่ียงและเป็นทำงเลือกใหก้บันกัลงทุนจำกกำรลงทุนในสินทรพัย์
ทั่วโลก และพรอ้มแสวงหำโอกำสกำรลงทุนใหล้กูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มุ่งเนน้สรำ้งผลตอบแทนท่ีดีกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน ยึดมั่นหลกัจรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ กำรสรำ้งควำมมั่งคั่งใหก้บัลกูคำ้ รวมถึงกำรวำงแผนบรหิำรเงินสภำพ
คลอ่ง เมื่อตอ้งกำรใชเ้งินในอนำคต นอกจำกนี ้ลกูคำ้สำมำรถเปล่ียนแปลงนโยบำย และสดัส่วนกำรลงทุนไดต้ลอดเวลำ ซึ่งจะ
ตอบโจทยล์กูคำ้ไดเ้พิ่มมำกขึน้ในอนำคต  

ทั้งนี ้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้ำหมำยที่จะมีท รัพย์สินภำยใต้กำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล (Asset Under 
Management) จ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท ภำยในปี 2565 

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 

สำยงำน Equity Derivatives เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรออกและเสนอขำยตรำสำรทำงกำรเงิน หุน้กูท้ี่มีอนุพนัธแ์ฝง 
(Structured Notes)  โดยตำมทิศทำงกำรท ำธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยฯ์ ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ครบวงจร และสินคำ้ที่
หลำกหลำย ตอบสนองควำมตอ้งกำรของทัง้นกัลงทุนทั่วไป นกัลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) และนกัลงทุนสถำบัน ทำง
สำยงำน Equity Derivatives จึงเริ่มจำกกำรออกหุน้กูท้ี่มีอนุพนัธแ์ฝง (Structured Notes) เพื่อเสนอขำยต่อนกัลงทุนรำยใหญ่ 
และนกัลงทนุสถำบนั  

ในส่วนของหุน้กูท้ี่มีอนุพนัธแ์ฝงที่บริษัทหลกัทรพัยฯ์ จะออกและเสนอขำยนัน้ เป็นหุน้ที่มีอนุพนัธแ์ฝงระยะสัน้ อำยไุม่
เกิน 270 วัน อำ้งอิงกับหลกัทรพัย ์หรือดชันีหลกัทรพัย ์ซึ่งหลกัทรพัยด์ังกล่ำวจะตอ้งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ที่มี
มลูค่ำตลำดตัง้แต่ 10,000 ลำ้นบำท ขึน้ไป ส่วนรูปแบบผลตอบแทน (Feature) ของหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงนัน้ มีทัง้แบบคุม้ครอง
เงินตน้ จ่ำยเงินตน้คืนเป็นหลักทรพัยอ์ำ้งอิง และรูปแบบอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสภำวะตลำด ทั้งนีบ้ริษัทหลักทรพัยฯ์ ยังเป็น
นำยหนำ้หุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงที่อิงกบัหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอีกดว้ย 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพยฯ์ 

รำยได ้

งบกำรเงินรวม  
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวำคม 

งบกำรเงินรวม  
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวำคม 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวำคม 
2563 2562 2561 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

ลำ้นบำท รอ้ยละของ
รำยไดร้วม 

รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 1,006.19 77.83 566.89 57.60 317.91 59.44 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 78.64 6.08 128.67 13.07 75.86 14.18 
รำยไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมเพ่ือซือ้หลกัทรพัย ์ 51.59 3.99 34.77 3.53 29.18 5.46 
ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครือ่งมือทำง
กำรเงิน 128.41 9.93 233.14 23.69 98.92 18.50 

รำยไดอ่ื้น 28.02 2.17 20.66 2.10 12.92 2.42 
รำยไดร้วม 1,292.85 100.00 984.13 100.00 534.79 100.00 
 
ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
 ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่ก ำหนดใหบ้ริษัทหลักทรพัยฯ์ ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่อง
สุทธิไว้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 7.00 ของหนี ้สินทั่วไป และทรัพยสิ์นที่ต้องวำงเป็นประกัน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ 
สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนดงักล่ำวคิดเป็นรอ้ยละ 40.88 

ภาวะตลาดและการแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรัพย ์
ภำพรวมตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2563 ดชันตีลำดหลกัทรพัยฯ์ ปิด ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 ที่ระดบั 1,449.00  จดุ 

ติดลบ 130.00 จดุ จำกระดบั 1,579.00 จดุ ณ สิน้ปี 2562 โดยวนัท ำกำรวนัแรกของปี 2563 ดชันเีปิดตวัที่ระดบั 1,584.00 จดุ 
จำกนัน้ก็เผชิญกำรปรบัฐำนแรงจำกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ลงไปท ำจดุต ่ำสดุที่ 969.00 จดุ ก่อนจะกลบัมำแกวง่ปิดที่ 
1,449.00 จดุ 
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SET INDEX

ดชันีตลำดหลกัทรพัยไ์ทย  
รำคำปิดดชันี SET ณ สิน้ปี 
2563 

1,449.00 จดุ 

เปล่ียนแปลงจำกปีก่อนหนำ้ ลดลง 130.00 จดุ 
 (-8.20%YoY) 

ค่ำสงูสดุของดชัน ี 1,604.00 
ค่ำต ่ำสดุของดชัน ี 969.00 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
เฉล่ีย 

6.7 หมื่นลบ./วนั 

Source : SETSMART 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการลงทนุในปี 2563 
• กำรแพรร่ะบำด COVID-19 ช่วงเดือนมกรำคมประเทศจีนรำยงำนว่ำมีไวรสัชนิดหนึ่งสำมำรถแพรร่ะบำดไดจ้ำกคนสู่คนซึ่งใน

ช่วงเวลำดงักล่ำวเรียกว่ำไวรสัอู่ฮั่นจำกนัน้เชือ้ไวรสัก็กระจำยไปหลำยประเทศ ส่งผลใหห้ลำยประเทศตอ้งตดัสินใจประกำศ
งดเดินทำงขำ้มประเทศในกรณีที่ไม่มีภำระกิจส ำคญั   

• อตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจหลำยประเทศติดลบหนกัสดุในประวตัิกำรณ ์เนื่องจำกรฐับำลแต่ละประเทศตอ้งออกมำตรกำร
สกัดกำรแพร่ระบำด COVID-19 ดว้ยกำร Lock Down ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรวมถึงกำรท่องเที่ยว ด้ำนเศรษฐกิจไทย 
กนง. คำดกำรณว์่ำ GDP ปี 2563 จะติดลบถึง 6.60%YoY นบัเป็นอตัรำกำรเติบโตที่ต  ่ำสดุในรอบ 22 ปี 

• ธนำคำรกลำงแต่ละประเทศลดดอกเบี ้ยนโยบำยอยู่ระดับต ่ำสุดในรอบหลำยปีเพื่อเป็นกำรลดภำระดอกเบี ้ยจ่ำยของ
ประชำชนและบริษัทต่ำงๆ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด COVID-19 กดดนัเศรษฐกิจทั่วโลกตกต ่ำครัง้ใหญ่ในรอบประวตัิกำรณ ์
ส่วนธนำคำรแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้นโยบำยเหลือ 0.5% นบัเป็นระดบัที่ต  ่ำสดุในประวตัิศำสตร ์

• รำคำน ำ้มันดิบ (BRENT , WTI) ปรบัฐำนร่วงลงต ่ำสุดในรอบ 21 ปี เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด COVID-19 ส่งผลให้อุปสงค์
น ำ้มนัหำยไป  

• กำรเลือกตัง้ประธำนำธิบดีสหรฐัคนที่ 46 ผลปรำกฏว่ำ Joe Biden จำกพรรคเดโมแครตไดค้วำ้ชยัชนะพรอ้มกบักำรครองเสียง
ขำ้งมำกทัง้ในสภำบนและสภำล่ำง (Blue Wave)   

• Vaccine ตำ้นทำน COVID-19 จำกหลำยๆ บรษิัท อำทิ Pfizer, Astra Zeneca, Moderna 
• กำรชมุนมุของกลุ่มนกัศกึษำ 

เหตกุารณส์ าคัญในปี 2563 
 คร่ึงแรกของปี : SET INDEX เปิดท ำกำรวนัแรกดว้ยภำพที่ดีปิดบวกรำวรอ้ยละ 1 อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกนั้น
วนัที่ 3 มกรำคม 2563 ไดเ้กิดเหตุกำรณ์ ประธำนำธิบดีสหรฐัอเมริกำโดนัล ทรมัป์ สั่งโดรนสังหำรนำยพลอิหร่ำนเป็นผลให้
ตลำดหุ้นทั่วโลกปรบัฐำนรุนแรง แต่ภำยหลังจำกนั้นเหตุกำรณ์ก็สงบลงได้ จนกระทั่ง เข้ำสู่ช่วงสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน 
มกรำคมทำงประเทศจนีไดร้ำยงำนว่ำมีโรคระบำดจำกอู่ฮั่น (ซึ่งในขณะนัน้เรียกกนัว่ำโคโรน่ำไวรสัสำยพนัธุใ์หม่) และยอมรบัว่ำ
สำมำรถแพร่ระบำดจำกคนสู่คนได้ เป็นผลให้ตลำดหุ้นทั่ วโลกตกใจและปรับฐำนรุนแรง ซึ่งภำยหลังจำกที่ เข้ำสู่เดือน 
กมุภำพนัธ ์เป็นเดือนที่ตลำดหุน้ทั่วโลกเผชิญกับตวัเลขกำรระบำดในจีนกดดนัตลำดหุน้ทั่วโลกในเดือนกุมภำพนัธเ์คลื่อนไหว
ในทิศทำงลบทัง้เดือน แต่ภำยหลงัจำกนัน้ช่วงปลำยเดือนกมุภำพนัธ ์จีนสำมำรถควบคุมกำรระบำดไดด้ี อย่ำงไรก็ตำมปรำกฎ
ว่ำกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 (WHO ไดต้ั้งชื่อขึน้มำใหม่) กลับพบกำรระบำดไปยังต่ำงประเทศ อำทิ เกำหลีใต ้ยุโรป 
สหรฐั จำกนัน้จ ำนวนผูต้ิดเชือ้ก็ไดเ้ร่งตวัขึน้พรอ้มกันทั่วโลกกดดนัตลำดหุน้ทั่วโลกปรบัตวัลง ดำ้น SET INDEX ก็ไดป้รบัตวัลง
มำท ำจุดต ่ำสดุใหม่ในรอบ 9 ปี ที่บริเวณ 969 จุด (วนัท่ี 13 มีนำคม 2563) ขณะเดียวกนัช่วงเวลำดงักล่ำวประเทศไทยเริ่มพบ
กำรระบำดในประเทศและท ำจุดสงูสดุที่ 188 รำยต่อวนั เป็นผลใหท้ำงรฐับำลประกำศปิดหำ้งสรรพสินคำ้ในวนัที่  21มีนำคม 
2563 (เหลือเฉพำะเพียงขำยอำหำร และซุปเปอรม์ำเก็ต แต่ตอ้งซือ้กลับไปรบัประทำนที่บ้ำนเท่ำนั้น) ส่งผลให้ในวันที่  23 
มีนำคม 2563 กลุ่มคำ้ปลีก อุปกรณ ์IT ปรบัฐำนลงรุนแรง อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกนัน้ธนำคำรกลำงสหรฐัไดป้ระกำศอดัฉีด
เม็ดเงิน QE ไม่จ ำกดัเป็นผลใหต้ลำดหุน้ทั่วโลกเริ่มกลบัมำฟ้ืนตวัไดร้วมถึง SET INDEX จำกนัน้ก็เดินหนำ้ขึน้ต่อโดยตลำดเลือก
จะมองขำ้มจ ำนวนผูต้ิดเชื ้อทั่วโลกที่เร่งขึน้แต่ให้น ำ้หนักกับมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจแทนส่งผลให ้SET INDEX เป็น Bull 
Market ปรบัตัวขึน้จำกระดับ 969 จุดขึน้ทดสอบบริเวณ 1,454 จุดในเดือนมิถุนำยน นับเป็นกำรฟ้ืนตัวรอ้ยละ 50 ภำยใน
ระยะเวลำเพียง 3 เดือนเทำ่นัน้ ซึ่งไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนในประวตัิศำสตรห์ุน้ไทย 
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  คร่ึงหลังของปี : ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2563 สถำนกำรณ ์COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มคล่ีคลำยจ ำนวนผูต้ิดเชือ้
ต่อวนัลดลงเหลือเพียงหลกัเดียวจำกก่อนหนำ้สำมหลกั รฐับำลจึงเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรคุมเขม้ COVID-19 ดว้ยกำรยกเลิก
เคอรฟิ์วและอนญุำตใหศ้นูยก์ำรคำ้ รำ้นอำหำร กำรท่องเที่ยวต่ำงๆ กลบัมำเปิดท ำกำรไดป้กติ อย่ำงไรก็ตำมแมป้ระเทศไทยจะ
คมุไดด้ีแต่สถำนกำรณต์่ำงประเทศยงัเห็นกำรระบำดรุนแรงและจ ำนวนผูต้ิดเชือ้ต่อวนัท ำจดุสงูสดุใหม่ต่อเนื่องประกอบกบัช่วง
นั้นไม่มีข่ำวสำรกำรลงทุนใดๆใหม่ๆ SET INDEX จึงเข้ำสู่กำรแกว่ง Sideway Down จนกระทั่งเข้ำสู่ช่วงเดือนกรกฎำคม
อุณหภูมิทำงกำรเมืองเริ่มรอ้นแรงขึน้มำเมื่อกลุ่มเยำวชนปลดแอกไดจ้ัดกำรชุมนุม ณ อนุสำวรียป์ระชำธิปไตยเรียกรอ้งให้
นำยกรฐัมนตรียุบสภำ อย่ำงไรก็ตำมในช่วงนัน้ SET INDEX ยงัไม่ไดต้อบสนองๆใดต่อกำรชมุนุมขำ้งตน้เนื่องจำกยงัไม่มีควำม
รุนแรงและยืดเยือ้ จำกนั้นก็แกว่งไปตำมกระแสข่ำวรำยวันที่เกิดขึน้ ซึ่งในช่วงเวลำนั้นยังไม่มีปัจจัยใหม่ใดๆ ลักษณะกำร
เคลื่อนไหวจึงเป็น Sideway Down จนกระทั่งเขำ้สู่ช่วงเดือนตลุำคม กลุ่มนกัศกึษำธรรมศำสตรไ์ดจ้ดัชมุนุมใหญ่ ณ ส่ีแยกปทมุ
วนั ส่งผลใหท้ำงต ำรวจมีกำรเขำ้สลำยชุมนุมดว้ยกำรฉีดน ำ้ใส่ผูช้มุนมุในวนัเปิดกำรซือ้ขำยวนัถัดไป SET INDEX ปรบัลงหนกั
ถึง 2% และจำกนัน้ก็อ่อนตัวลงทุกวนัต่อเนื่องท ำจุดต ่ำสุดที่ 1,187 จำกนัน้เริ่มเห็นแรงซือ้ไล่กลบัเขำ้มำประกอบกับนกัลงทุน
ต่ำงชำติพลิกกลบัมำซือ้สทุธิครัง้แรกในรอบหลำยเดือน ขณะที่ทำง Technical SET INDEX ไดท้ะลผุ่ำนเสน้กดขำลงที่เป็นตวั
กดดันมำในรอบ 5 เดือน SET INDEX จึงเริ่มกลับมำเคล่ือนไหวไดด้ี จนกระทั่งเขำ้สู่ช่วงวันที่ 3 พฤศจิกำยน สหรฐัไดม้ีกำร
เลือกตัง้ประธำนำธิบดีผลปรำกฏว่ำ Joe Biden มีแววว่ำจะชนะกำรเลือกตัง้ส่งผลใหน้ักลงทุนคำดกำรณว์่ำสงครำมกำรคำ้
สหรฐักับจีนน่ำจะเบำบำงลง จนกระทั่งเขำ้สู่วันที่ 9 พฤศจิกำยน ในช่วงเวลำรำว 19.00 น. ตำมเวลำประเทศไทย Pfizer ได้
รำยงำนผลทดลอง Vaccine COVID-19 ว่ำมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันถึง 90% SET INDEX จึงเขำ้สู่โหมด Bullish ทนัทีวิ่ง
ขึน้ไปท ำจุดสงูสุดที่ 1,503 จุด และเริ่มแกว่งออกขำ้งเนื่องจำกหมดปัจจยั อย่ำงไรก็ตำมหลงัจำกนัน้ในวันที่ 19 ธันวำคม พบ
เจอกำรระบำด COVID-19 ของแรงงำนต่ำงดำ้วสงูถึง 576 รำยภำยในวนัเดียวส่งผลใหส้มทุรสำครประกำศ Lock Down ดว้ย
กำรปิดศนูยก์ำรคำ้ ส่วน SET INDEX เปิดท ำกำรในวนัท่ี 21 ธันวำคม ปิดลบไป 5.4% จำกนัน้ดว้ยกำรปรบัฐำนลงมำแรงก็เริ่ม
มีแรงซือ้ประครองกลบัเขำ้มำจนท ำให ้SET INDEX ปิด ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 ที่ 1,449 จดุ    

 มลูค่ำกำรซือ้ขำยหลักทรพัยใ์นตลำดหลักทรพัยฯ์ ตำมกลุ่มนักลงทุนปี 2563 พบว่ำนักลงทุนในประเทศเป็นผูซ้ื ้อ
สทุธิสงูสดุดว้ยมลูค่ำทัง้สิน้ 2.16 แสนลำ้นบำท ส่วนนกัลงทุนสถำบนัและบญัชีหลกัทรพัยซ์ือ้สทุธิเล็กนอ้ย 3.3 หมื่นลำ้นบำท 
และ 1.4 หมื่นลำ้นบำทตำมล ำดบั ส่วนนกัลงทนุต่ำงชำติยงัคงขำยสทุธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

ส าหรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ในปี 2563 พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 15 บริษัท 
มลูค่ำซือ้ขำยตำมกลุ่มนกัลงทนุ *หมำยเหต ุไม่ไดร้วม mai (ลำ้นบำท) 
 

รายปี นักลงทุน
สถาบัน 

บัญชี
บริษัท

หลักทรัพ
ย ์

นักลงทุน
ต่างประเทศ 

นักลงทุน
ภายในประเทศ 

รายเดือน 
ปี 2563 

นัก
ลงทุน
สถาบัน 

บัญชีบริษัท
หลักทรัพย ์

นักลงทุน
ต่างประเทศ 

นักลงทุน
ใน

ประเทศ 

2552     (2,303)       1,388          38,231            (37,316) มกราคม (16,024) (940) (10,903) 27,868 

2553   (15,200)        (449)         81,724            (66,075) กุมภาพันธ ์ (3,921) 38 (19,648) 23,531 

2554   (29,149)       1,307          (5,119)             32,962  มีนาคม 42,335 (6,567) (78,403) 42,635 

2555   (24,302)       7,256          76,388            (59,342) เมษายน 23,674 4,512 (46,975) 18,788 

2556   108,163      (1,723)     (193,911)             87,471  พฤษภาคม 17,838 308 (31,598) 13,452 
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2557     71,424        3,582        (36,584)           (38,421) มิถุนายน 6,575 3.056 (22,716) 13,083 

2558     79,055      (6,418)     (154,346)             81,709  กรกฎาคม (4,689) 492 (10,177) 14,375 

 2559 (8,656) 25,372 77,927 (94,642) สิงหาคม 11,574 (1,034) (27,661) 17,121 

2560 103,632 16,747 (25,755) (94,624) กันยายน (12,874) 2,326 (23,189) 33,737 

2561 184,264 (15,270) (287,458) 118,465 ตุลาคม (13,115) 1,891 (21,876) 33,100 

2562 52,006 14,873 (45,244) (21,635) พฤศจิกายน (3,104) 12,347 32,643 (41,887) 

2563 33,455 14,221 (264,285) 216,708 ธันวาคม (18,497) (2,328) 2,520 18,305 

          
 
ตารางสถิตติัวเลขทีส่ าคัญ 

 2563 2562 2561 2560 2559 

GDP Growth (%YoY) -6.6 2.4 4.2 3.9 3.2 
Market Capitalization (Btm) 16,107,632 16,747,455 15,978,251 17,587,433 15,079,272 
Market Turnover (Btm) 16,362,357 12,802,090 13,820,219 11,652,311 12,259,772 
จ ำนวนบรษิัทจดทะเบียน 568 556 544 538 522 
บรษิัทท่ีเขำ้จดทะเบียนใหม่ 15 13 7 22 11 
กำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนั (SET) 67,334 52,467 57,209 47,755 50,245 
ดชันีตลำดปิด (High) 1,604 1,470 1,830 1,753 1,558 
ดชันีตลำดปิด (Low) 969 1,548 1,563 1,535 1,220 
P/E (เท่ำ) 28.8 19.6 15.24 19.06 18.55 
อตัรำผลตอบแทนเงินปันผล (%) 3.32 3.14 3.12 2.70 3.04 
      
แนวโน้มธุรกิจหลกัทรัพยปี์ 2564 

        ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำอุตสำหกรรมหลกัทรพัยถื์อเป็นอุตสำหกรรมที่ไดร้บัผลบวกจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ตำม
มลูค่ำกำรซือ้ขำยที่สงูขึน้ เนื่องจำกประชำชนหนัมำลงทนุในตลำดหุน้มำกขึน้ในช่วงที่ Work From Home ทัง้นีแ้นวโนม้ปี 2564 
อุตสำหกรรมหลักทรัพย์ยังมีแนวโน้มที่สดใสตำมมูลค่ำกำรซือ้ขำยที่สูงขึน้มำเฉล่ี ยในปี 2564 อยู่ที่   98,584 ล้ำนบำท  
(+46%YoY) นอกจำกธุรกิจคำ้หุน้แลว้อีกธรุกิจที่น่ำสนใจคอืกำรบรหิำรควำมมั่งคั่ง (Wealth) ที่อปุสงคเ์ติบโตขึน้ต่อเนื่อง ดงันัน้
นอกจำกธุรกิจคำ้หุน้ท่ีเติบโตตำมมลูค่ำซือ้ขำยแลว้ยงัไดอ้ีกธุรกิจสนบัสนุนคือกำรบรหิำรควำมมั่งคั่งท ำใหแ้นวโนม้ปี 2564 ยงั
เป็นปีที่ดีของธุรกิจหลกัทรพัย ์

 
 
 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
20 

3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยก ำหนดระบบบรหิำรควำมเส่ียงที่สอดคลอ้งกับแนวทำงและ

หลกัปฏิบตัิสำกล เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตและสรำ้งผลตอบแทนอย่ำงมั่นคงในระยะยำว โดยมีกำรบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละส่วน

ของธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ ไดล้งทุนดว้ย บริษัทฯ ไดเ้นน้กำรสรำ้งกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม

องคก์รผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ระดบัควำมเส่ียงสูงสุดที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และแนวทำงกำร

บรหิำรควำมเส่ียงในระดบัคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงและฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 

กำรบรหิำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ นัน้ ถูกก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ใหม้ีระดบัควำมเส่ียงของบริษัทฯ ที่เหมำะสมกับ

กำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงและมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดระบบบริหำร

ควำมเส่ียงที่ดีรวมถึงระดบัควำมเส่ียงสงูสดุที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) โดยฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงไดม้ีกำรวิเครำะห ์ระบุ ประเมิน 

ติดตำมและรำยงำนควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.2 บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

บริษัทฯ ไดก้ ำหนดโครงสรำ้งเพื่อประกอบธุรกิจที่มีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษัทอื่นเป็นหลกั (Holding Company) ดงันั้น 

ควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ อำจจะมีผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งสำมำรถวิเครำะหป์ระเด็นควำม

เส่ียง วิธีกำรป้องกนัและลดควำมเส่ียง โดยสรุปไดด้งันี ้
 

• ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

บรษิัทฯ มีกำรลงทนุในบริษัทย่อย 2 บรษิัท คือบริษัทหลักทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล 

จ ำกัด และบริษัทร่วม 3 บริษัท คือ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกัด 

(มหำชน) และบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) โดย บรษิัทฯ รบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกบรษิัทร่วม และรบัรูก้  ำไร

จำกบรษิัทย่อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม จึงมี

ผลกระทบโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทฯ  

นอกจำกนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรลงทุนของบรษิัทฯ ในกำรเลือกบริษัทที่จะลงทุน

ในอนำคต โดยจะเลือกลงทนุในบรษิัทท่ีมีศกัยภำพ สำมำรถใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม และมีควำมเส่ียงที่ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้

มีโอกำสเติบโตในอนำคต 
 

• ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายงานการลงทุน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงควำมเส่ียงอนัเนื่องมำจำกสภำวกำรณต์่ำงๆ ท่ีเปล่ียนไปอย่ำงรวดเร็ว และอำจจะมีผลกระทบ

ต่อกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ส่งผลใหไ้ม่ไดร้บัผลตอบแทนของเงินลงทนุตำมที่คำดกำรณไ์ว ้จึงไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรกำรลงทุน 

ท ำหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำง นโยบำย หลักเกณฑ ์และออกแบบแผนกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และมี

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำทบทวนนโยบำย และมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะกำรลงทุน

3. การบริหารความเส่ียง และปัจจยัความเส่ียง  
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ของบริษัทฯ เพื่อใหผ้ลตอบแทนสงูสดุโดยมีระดบัควำมเส่ียงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกรอบ

นโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย ์

ธุรกิจหลักทรพัยเ์ป็นธุรกิจที่มีรำยไดห้ลักมำจำกกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรพัย ์ซึ่งขึน้อยู่กับปริมำณซือ้ขำย
หลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมของลกูคำ้ โดยหลงัจำกที่มีกำรเปิดเสรีอตัรำค่ำนำยหนำ้แบบเต็มรูปแบบตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้มำ 
พบว่ำกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งเผชิญกบักำรแข่งขนัในดำ้นต่ำงๆ 
นอกเหนือจำกกำรแข่งขนัในดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เช่น กำรขยำยสำขำของคู่แข่ง  กำรเกิดขึน้ของคู่แข่งรำย
ใหม่ และกำรแข่งขนักำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จึงตอ้งด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจ พรอ้มทัง้กำรเนน้กำรพฒันำ
ทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขยำยฐำนลกูคำ้ที่มีศกัยภำพ ลดกำรพ่ึงพำรำยไดจ้ำกธุรกิจซือ้ขำยหลกัทรพัยร์ำยย่อยลง พรอ้ม
ขยำยฐำนลกูคำ้ที่มีศกัยภำพ และมุ่งเนน้ธุรกรรมที่มีก ำไรจำกหลำกหลำยดำ้นมำกขึน้ เช่น กำรท ำธุรกรรมสถำบนัทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ธุรกรรมซือ้ขำยเพื่อบัญชีบริษัท ธุรกรรมดำ้นตรำสำรหนี ้ธุรกรรมใหบ้ริกำรซือ้ขำยหุน้รำยตัว โดยใชต้ลำด
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Block Trade) ธุรกรรมกองทุนส่วนบุคคล ธุรกรรมคำ้สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ธุรกรรมหุน้กูท้ี่มีอนุพนัธ์
แฝงอำ้งอิงกบัรำคำหุน้, ธุรกรรมกำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนาระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจหลักทรัพยด์ังนี ้

• มุ่งเนน้บุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ โดยจะเนน้คดัเลือกรบับุคลำกรที่มีประสบกำรณด์ำ้นธุรกิจหลกัทรพัยห์รือธุรกิจ

ใกลเ้คียง 

• แผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้และกระตุน้ปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์รวมถึงพัฒนำทกัษะ และควำมสำมำรถของผูแ้นะน ำ

กำรลงทุน โดยกำรจัดสัมมนำและกำรฝึกอบรมตลอดทั้งปี โดยเฉพำะกรณีที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ มีผลิตภัณฑแ์ละบริกำร

ใหม่ๆ บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จะมีกำรจัดอบรมขอ้มลูใหก้ับผูแ้นะน ำกำรลงทุนมีกำรส่ือสำรระหว่ำงผูบ้ริหำร และผูแ้นะน ำกำร

ลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแจง้ควำมเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสำหกรรม และเพิ่มคุณภำพของงำนวิเครำะห์

หลกัทรพัยใ์หต้อบสนองควำมตอ้งกำรของนกัลงทนุและลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

• พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเรว็  
 
 

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระเงนิของลูกค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีลกูหนี ้ธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ระงบักำรรบัรู ้432.80  ลำ้นบำท ซึ่งหนีท้ี่มี

ปัญหำจ ำนวนดงักล่ำวนีไ้ดม้ีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหลงัจำกหกัมลูค่ำหลกัประกนัไวค้รบถว้นแลว้ 

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีนโยบำยลดควำมเส่ียงอันเกิดจำกกำรผิดนัดช ำระรำคำค่ำซือ้หลักทรพัย์  หรือผิดนัด

ช ำระกำรวำงหลกัประกันของลูกคำ้ เพื่อใหไ้ดลู้กคำ้ที่มีคุณภำพ บริษัทหลกัทรพัยฯ์ มีนโยบำยในกำรคัดเลือกนกัลงทุนที่ เปิด

บญัชี และก ำหนดวงเงินซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และสญัญำซื ้อขำยล่วงหนำ้ ใหเ้หมำะสมตำมฐำนะกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี ้สภำพคล่องทำงกำรเงิน และประสบกำรณก์ำรลงทุนของลกูคำ้ อีกทั้งยงัมีกำรทบทวนสถำนะของลกูคำ้ และควบคุม

กำรใชว้งเงินอย่ำงใกลช้ิด รวมทัง้ควบคมุดแูลสดัส่วนของมลูค่ำหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดอย่ำงเครง่ครดั 
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ในกรณีที่ลูกคำ้ผิดนัดช ำระเงิน บริษัทหลักทรพัยฯ์ จะด ำเนินกำรหำ้มซือ้หลักทรัพยเ์พิ่มเติม จนกว่ำจะมีกำรช ำระ

รำคำค่ำซือ้หลกัทรพัยค์รบถว้น โดยมีหน่วยงำนดำ้นช ำระรำคำและหน่วยงำนดำ้นกำรตลำดร่วมกันรบัผิดชอบในกำรติดตำม

ลกูคำ้ ซึ่งหำกกำรช ำระรำคำไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือกำรติดตำมไม่ไดผ้ล เจำ้หนำ้ที่จะแจง้ให้

ส ำนกักฎหมำย ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกฎหมำยต่อไป 

• ความเสีย่งจากการโยกย้ายบัญชีของลูกค้าไปยังบริษัทอื่น 

ลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ำทั่วไป บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล สถำบันในประเทศและ

ต่ำงประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวนบญัชีลกูคำ้ทัง้สิน้ 99 ,495 บญัชี โดยเป็นจ ำนวนบญัชีที่ลกูคำ้ท ำกำรซือ้

ขำย (Active) จ ำนวน 22,056 บัญชี มีสัดส่วนรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำประมำณรอ้ยละ 77.83 โดยบริษัทหลักทรพัยฯ์ ยัง

ตระหนกัถึงนโยบำยกำรส่งเสริมดำ้นบุคลำกรและพฒันำระบบงำนในหวัขอ้ “ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรพัย”์ 

เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรโยกยำ้ยบญัชีลกูคำ้  

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

 ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทหลักทรพัยฯ์ มีสัดส่วนมูลค่ำกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ 10 

อนัดบัแรก คิดเป็นรอ้ยละ 27.95 และ 23.58 ของมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยร์วมของบริษัทฯ หำกบรษิัทฯ ตอ้งสญูเสียลกูคำ้

รำยใหญ่ดังกล่ำวไปจะกระทบรำยไดค้่ำธรรมเนียม กำรซือ้ขำยหลักทรพัย์ของกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 

ตระหนกัถึงควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพิงมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ำกลกูคำ้รำยใหญ่ บรษิัทฯ จึงปรบัโครงสรำ้งธุรกิจ โดยมุ่งเน้น

รำยไดจ้ำกธุรกรรมวำณิชธนกิจ ธุรกรรมสถำบนัทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ธุรกรรมซือ้ขำยเพื่อบญัชีบรษิั ท ธุรกรรมดำ้น

ตรำสำรหนี ้ธุรกรรมใหบ้ริกำรซือ้ขำยหุน้รำยตวั โดยใชต้ลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Block Trade)  ตลอดจนธุรกรรมกองทุน

ส่วนบคุคล เพื่อใหส้ำมำรถต่อสูก้บัสภำวะกำรแข่งขนัในสถำนะกำรณปั์จจบุนั และอนำคต 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

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

• ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย ์

เป็นควำมเส่ียงที่บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่คำดกำรณไ์วจ้ึงจดัตัง้
ใหม้ีคณะกรรมกำรกำรลงทนุ ท ำหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำง สดัส่วนกำรลงทนุ หลกัเกณฑ ์และระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบักำรลงทนุใน
ตรำสำรทนุ และตรำสำรอนพุนัธท์ี่ชดัเจน โดยมุ่งเนน้กำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี มีควำมเส่ียงต ่ำ ปรบัเปล่ียนกล
ยทุธใ์นกำรลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณใ์นกำรลงทนุของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงสม ่ำเสมอ และมีฝ่ำยบรหิำรควำมเส่ียง
ประเมินและควบคุมควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดจำกควำมเส่ียงดำ้นตลำด โดยมีกำรก ำหนดเพดำนควำมเส่ียง ไดแ้ก่ มลูค่ำกำร
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ลงทนุสงูสดุที่ยอมรบัได ้(Open Position Limit) กำรก ำหนดระดบัผลขำดทนุที่ยอมรบัได ้(Stop Loss Limit) ค่ำควำมอ่อนไหว
ของมลูค่ำเงินลงทุนต่อรำคำตลำดที่เปล่ียนแปลงไป (Sensitivity Limit) และค่ำควำมเสียหำยสงูสดุที่อำจเกิดขึน้ได ้(Value-at-
Risk) 

 

• ความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ในกำรประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจส่วนกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มี

ควำมเส่ียงในกรณีที่ไม่สำมำรถจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดห้มดตำมที่รบัประกันกำรจดัจ ำหน่ำยไว ้ซึ่ งอำจเกิดจำกนกัลงทนุขำด
ควำมมั่นใจต่อภำวะกำรลงทุน ควำมผนัผวนของตลำดเงินและตลำดหลักทรพัยฯ์ 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 ำระหนีข้องลูกคำ้ รวมทั้งมีกำร
ทบทวนวงเงินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรบัวงเงินใหเ้หมำะสมกบัฐำนะทำงกำรเงิน  

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มียอดลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม เพื่อซือ้หลกัทรพัยม์ีมลูค่ำเท่ำกบั 844.44 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 
14.80 จำกปีก่อน 

• ความเสี่ยงจากธุรกิจตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

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

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

 

• ความเสี่ยงจากธุรกรรมให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 

ปัจจุบันผูจ้ัดกำรกองทุนไดข้ยำยฐำนลูกคำ้และมีกำรเปิดบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรบริหำรกำรลงทุนจำกผูจ้ัดกำร
กองทุนเป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรบริหำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลโดยนโยบำย มำตรกำรและกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงไดผ่้ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง รวมถึงส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ โดยมีลกูคำ้ใหค้วำมสนใจในกำรเปิดบญัชีกองทุนส่วนบุคคลมำกขึน้ และมีกำร
ขยำยขอบเขตกำรลงทนุไปสู่ตลำดต่ำงประเทศ 

• ความเสี่ยงจากผลกระทบทีเ่กิดจากเหตุการณฉุ์กเฉิน 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณว์ิกฤตต่ำงๆ เช่น เหตุอุบตัิภยัธรรมชำติ 
เหตุจลำจล  เป็นตน้ อีกทั้งไดม้ีกำรวำงแผนกำรป้องกันภัยตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและทบทวนแผนส ำรองฉุกเฉินทุกปี 
และไดจ้ดัใหม้ีกำรท ำประกันภยัซึ่งคุม้ครองควำมเสียหำยอนัเกิดจำกภยัต่ำงๆ รวมทัง้ภยัธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 
โดยปัจจบุนัมีวงเงินคุม้ครองรวมกนักว่ำ 168.50 ลำ้นบำท 

• ความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ ์Covid-19 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตลำดในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนที่บริษัทถือลงทุนอยู่ เนื่องจำกบริษัทประกอบ

ธุรกิจเป็น Holding Company ดังนั้น สินทรพัยส่์วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงิน เช่น ตรำสำรทุน ไดแ้ก่ หุ้น
สำมญั และตรำสำรหนี ้ไดแ้ก่ หุน้กู ้เป็นตน้ ซึ่งหลกัทรพัยท์ี่บริษัทถืออยู่บำงส่วนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนมีรำคำตลำดที่เกิด
จำกกำรซือ้ขำย ทัง้นี ้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อตลำดหลกัทรพัย ์ย่อมมีผลต่อรำคำหลักทรพัยท์ี่บริษัทถืออยู่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง เหตุกำรณ์ระบำดของไวรสั Covid -19 ช่วงตน้ปีที่ผ่ำนมำส่งผลต่อมูลค่ำตลำดหลักทรพัยท์ั่วโลกลดลงอย่ำงรวดเร็ว 
รวมทั้งตลำดหุ้นไทย อย่ำงไรก็ตำมควำมเส่ียงดังกล่ำว บริษัทเชื่อว่ำกระทบในช่วงระยะสัน้ เพรำะเมื่อเหตุกำรณ์คล่ีคลำย 
มลูค่ำตลำดหลกัทรพัยจ์ะกลบัเขำ้สู่ภำวะปกติ นอกจำกนี ้เมื่อมีควำมเส่ียงดงักล่ำว บรษิัทปรบัพอรท์กำรลงทนุหนัมำถือเงินสด
มำกขึน้ และควำมเส่ียงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย เช่น บริษัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ในสำยงำนที่
เก่ียวขอ้งกบักำรเป็นที่ปรกึษำระดมทนุใหก้ับลกูคำ้ทัง้ตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ เนื่องจำกเหตกุำรณ์ระบำดของไวรสั Covid -
19 ท ำใหน้กัลงทุนถือครองเงินสดมำกขึน้ อำจจะท ำให ้demand side ลดลง จึงมีผลต่อกำรเสนอขำยหลกัทรพัยเ์พื่อระดมทุน
ของลกูคำ้ไม่ไดต้ำมเป้ำหมำย อำจมีผลต่อรำยไดค้่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำที่บรษิัทย่อยจะไดร้บั อย่ำงไรก็ตำม รำยไดค้่ำนำยหนำ้
ของบรษิัทย่อยยงัคงไปไดด้ีจึงคำดว่ำเหตกุำรณร์ะบำดของไวรสั Covid -19 จะไม่กระทบมำก 
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4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลัก ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสิีนทรพัยถ์ำวรที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจจ ำนวน 131.83 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 153.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ดงันี ้

สินทรัพยถ์าวรของบริษัทฯ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยถ์ำวรหลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 
และไม่มีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้

หน่วย: บำท 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

 2563 2562 

ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณส์ ำนกังำน-สทุธิ 2,340,690 6,167,980 

รวม 2,340,690 6,167,980 

 
สินทรัพยถ์าวรของบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยมีสินทรพัยถ์ำวรที่เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ และไม่มีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้

หน่วย: บำท 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญช ี ภาระ 
ผูกพัน  2563 2562 

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

 
เป็นเจำ้ของ 

 
2 

 
2 

 
- ไม่มี - 

ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 89/23 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุ
วนั กรุงเทพมหำนคร 

เป็นเจำ้ของ 69,160,140 69,160,140 - ไม่มี - 

ส่วนปรบัปรุงอำคำรฮิลดไ์ซดพ์ลำซ่ำแอนดค์อนโด
เทล ชัน้ 4 ถนนหว้ยแกว้ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 

เป็นเจำ้ของ 4,008,760 1,155,470 - ไม่มี - 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องตกแตง่ และอปุกรณ ์
ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ 50,766,765 69,746,915 - ไม่มี - 

ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 5,556,501        6,992,437    - ไม่มี - 

รวม  129,492,168 147,054,964  
 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
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4.2   ทรัพยส์ินทีไ่ม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ จ ำนวน 119.68 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
116.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบรษิัทย่อยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ และไม่มีภำระผกูพนัใดๆ ดงันี ้

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสุทธิของบริษัทย่อย  
หน่วย: บำท 

ประเภท 
มูลค่าตามบัญชี  

2563 2562 

ค่ำธรรมเนียมกำรใชร้ะบบธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 4 4 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 95,579,572 92,893,705 

ใบอนญุำตหลกัทรพัย ์ 2,657,500 2,657,500 

ค่ำสมำชิกธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 15,945,000 15,945,000 

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่ำงตดิตัง้ 5,496,387 5,256,237 
 
4.3  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562  บรษิัทย่อยมีอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนสทุธิ จ ำนวน 48.35 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 45.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบรษิัทย่อยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ ดงันี ้

หน่วย: บำท 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี ภาระ 
ผูกพัน 

 2563 2562 

ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยู่ที่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยู่เลขที่ 154/14 - 16 ถนนพงังำ    
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวดัภเูก็ต 83000 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง 
ตัง้อยู่เลขที่ 228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนำถ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณโุลก 65000 

 
เป็นเจำ้ของ 

 
 

เป็นเจำ้ของ 
 
 

 
เป็นเจำ้ของ 

 

 
22,460,000 

 
 

10,979,763 
 
 
 

10,899,784 

 
22,460,000 

 
 

11,100,104 
 
 
 

11,089,889 

 
-มี- 

 
 

- ไม่มี - 
 
 
 

- ไม่มี - 

อำคำร 
ตัง้อยู่เลขที่ 50/147 - 155 อำคำรฮิลดไ์ซดพ์ลำซ่ำแอนด์
คอนโดเทล ชัน้ 4 ถนนหว้ยแกว้ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 

 
เป็นเจำ้ของ 

 
2 

 
2 

 
- ไม่มี - 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องตกแต่ง และอปุกรณ ์ส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 4,008,760 1,155,470 - ไม่มี - 
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ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี ภาระ 
ผูกพัน 

 2563 2562 

รวม  48,348,309 45,805,465  
 
4.4  สิทธิการใช้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีสิทธิกำรใชส้ทุธิ จ ำนวน 48.98 ลำ้นบำท ดงันี ้
                                                                                                                                              หน่วย: บำท 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

 2563 

สิทธิกำรใช-้สทุธิ ของบรษิัทฯ 9,413,763 

สิทธิกำรใช-้สทุธิ ของบรษิัทย่อย 39,565,026 

รวม 48,978,789 

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 มีนโยบำยรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง เวน้แต่ 

มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งบรษิัทย่อยจะหยดุรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ดงักล่ำวตำมเกณฑค์งคำ้ง กรณีดงัต่อไปนี ้
ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบีย้ 

1.  ลกูหนีท้ั่วไปที่มีหลกัประกนัต ่ำกว่ำมลูหนี ้
2.  ลกูหนีผ่้อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินทกุสำมเดือน ซึ่งคำ้งช ำระเงินตน้และดอกเบีย้ตัง้แต่สำมเดือนขึน้ไป 
3.  ลกูหนีผ่้อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เวน้แต่มีหลกัฐำนที่ชดัเจน และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง

แนน่อนที่บรษิัทย่อยจะไดร้บัช ำระหนีท้ัง้หมด 
4.  ลกูหนีส้ถำบนักำรเงินที่มีปัญหำ 
5.  ลกูหนีอ้ื่นที่คำ้งช ำระดอกเบีย้ตัง้แต่สำมเดือนขึน้ไป 
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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 ำกับหลกัทรัพย์
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 ้ที่เข้ำลกัษณะ

ตำมขอ้ 2 

ทั้งนี ้บริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยลูกหนีจ้ัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำร และตั้งค่ำ เผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญในอัตรำ 
ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละหนึ่งรอ้ยของมลูหนีจ้ดัชัน้สงสยัทัง้จ ำนวน   

ณ  วันที่  31 ธั น วำคม  2563 บริษั ทย่ อยมี ลู กหนี ้ ธุ รกิ จหลั กท รัพ ย์ และสัญ ญ ำซื ้อขำย ล่ วงหน้ ำจ ำนวน  
423.8 ลำ้นบำท ซึ่งไดต้ัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้แลว้ทัง้จ ำนวน  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทย่อยมีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยท์ี่ระงบักำรรบัรูร้ำยไดจ้ ำนวน 388.0 ลำ้นบำท ซึ่งบรษิัทย่อย
ไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ ำนวนแลว้  

นโยบายการจดัประเภทและการด้อยค่าของสนิทรัพยท์างการเงนิ 
การจดัประเภทรายการของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

(1) รำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
วิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหนีแ้ละปันส่วนดอกเบีย้รบัตลอดช่วง
ระยะเวลำที่เก่ียวขอ้ง ดอกเบีย้รบั รบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุและรวมในรำยกำร “รำยไดด้อกเบีย้” 
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(2) ตรำสำรหนีท้ี่จดัประเภทแสดงดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
หุ้นกู้ที่ ถือครองโดยกลุ่มบริษัท จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หุ้นกู้รบัรู ้
รำยกำรเมื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมรวมต้นทุนกำรท ำรำยกำร กำรเปล่ียนแปลงภำยหลงัในมลูค่ำตำมบญัชี
ของหุน้กูเ้กิดจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและดอกเบีย้รบัที่
ค  ำนวณดว้ยกำรใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ จ ำนวนเงินที่รบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนเป็นจ ำนวน
เดียวกับที่รบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนหำกหุ้นกู้เหล่ำนีร้บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและผลสะสมภำยใตร้ำยกำร
ส ำรองกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุน เมื่อหุน้กูเ้หล่ำนีถู้กตัดรำยกำร ผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมที่รบัรู ้ก่อนหนำ้ในก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นก ำไรหรือขำดทุน 

(3) ตรำสำรทนุท่ีเลือกก ำหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
ณ วนัที่รบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทเลือกใหเ้งินลงทุนในตรำสำรทุนแสดงดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เป็นรำยตรำสำร) ทั้งนีเ้มื่อเลือกแลว้ไม่สำมำรถยกเลิกได ้กำรเลือกก ำหนดใหแ้สดงดว้ย
มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่สำมำรถปฏิบตัิได ้หำกตรำสำรทุนเป็นกำรถือไวเ้พื่อคำ้หรือหำก
เป็นส่ิงตอบแทนที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยที่รบัรูโ้ดยผูซ้ือ้ในกำรรวมธุรกิจ 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินเป็นกำรถือไวเ้พื่อคำ้ดงัต่อไปนี ้

• ไดม้ำโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อขำยในอนำคตอนัใกล ้หรือ 

• ถู ก ก ำ ห น ด ให้ เป็ น ส่ วน หนึ่ ง ข อ งกลุ่ ม เค รื่ อ งมื อ ท ำงก ำร เงิ น ซึ่ ง  ก ลุ่ ม บ ริห ำ ร เป็ น ก ลุ่ ม  
ณ วนัที่รบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก และมีหลกัฐำนที่แสดงถึงรูปแบบของกำรท ำก ำไรระยะสัน้ที่เกิดขึน้จริง
ในปัจจบุนั หรือ 

• เป็นอนุพนัธ ์(ยกเวน้อนุพนัธท์ี่เป็นสญัญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินหรือเลือกก ำหนดใหเ้ป็นเครื่องมือที่ใช้
ป้องกนัควำมเส่ียงในส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่แสดงดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวดัมลูค่ำเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมรวมตน้ทนุกำรท ำรำยกำร 

รำยกำรดังกล่ำววัดมลูค่ำภำยหลังดว้ยมูลค่ำยุติธรรมกับก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยตุิธรรมที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและส ำรองกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนสะสม ผลสะสมก ำไรหรือขำดทุนจะ
ไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นก ำไรหรือขำดทุนเมื่อตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน รำยกำรดงักล่ำวจะ
โอนไปก ำไรสะสมแทน 

เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนเหล่ำนีร้บัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนตำม TFRS 9 เวน้แต่เงินปันผลดงักล่ำวจะ
แสดงอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยู่ในรำยกำร “รำยไดท้ำง
กำรเงิน” ในก ำไรหรือขำดทนุ 

กลุ่มบรษิัทเลือกก ำหนดใหเ้งินลงทนุในตรำสำรทุนทัง้หมดที่ไม่ใช่ถือไวเ้พื่อกำรคำ้แสดงดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัท่ีน ำ TFRS 9 มำปฏิบตัิใชค้รัง้แรก 
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(4) สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่เขำ้เงื่อนไขส ำหรบักำรวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ โดยเฉพำะ 

• เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่จัดประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่กลุ่มบริษัท
ก ำหนดใหเ้งินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่ใช่เงนิลงทนุท่ีถือไวเ้พื่อคำ้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำย
ที่รบัรูโ้ดยผูซ้ือ้ในกำรรวมธุรกิจแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วนัที่รบัรูร้ำยกำร
เมื่อเริ่มแรก  

• ตรำสำรหนีท้ี่ไม่เขำ้เงื่อนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจดัประเภท
แสดงดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน นอกจำกนีต้รำสำรหนีท้ี่เขำ้เงื่อนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นอำจถกูก ำหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
ณ วนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก หำกกำรก ำหนดดงักล่ำวช่วยขจัดหรือลดควำมไม่สอดคลอ้งในกำรวดัมลูค่ำ
หรือกำรรบัรูร้ำยกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ (เรียกว่ำ “กำรจับคู่ไม่เหมำะสมทำงกำรบัญชี”) ที่เกิดจำกกำรวัด
มูลค่ำสินทรพัยห์รือหนีสิ้นหรือกำรรบัรูผ้ลก ำไรและขำดทุนจำกรำยกำรดังกล่ำวดว้ยเกณฑ์ที่แตกต่ำงกัน 
กลุ่มบรษิัทไม่เลือกก ำหนดใหต้รำสำรหนีใ้ด ๆ แสดงดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 
กลุ่มบรษิัทรบัรูค้่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรบัผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้กับเงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำดว้ย

รำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลกูหนีส้  ำนักหกับญัชีและบริษัทหลกัทรพัยแ์ละลูกหนี้
ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ จ ำนวนเงินของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ทุกวนัท่ี
รำยงำนเพื่อใหส้ะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกที่เคยรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทำงกำรเงินที่
เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษัทตอ้งรบัรูค้่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุเสมอส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่วัด
มลูค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ลกูหนีส้  ำนกัหกับญัชี และลกูหนีบ้รษิัทหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้กับสินทรพัยท์ำงกำรเงินเหล่ำนี ้ประมำณกำรโดยใชต้ำรำงกำรตัง้ส ำรองขึน้อยู่กับขอ้มูลผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณใ์นอดีตของกลุ่มบรษิัทปรบัปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของผูกู้ย้ืม สภำวกำรณท์ำงเศรษฐกิจทั่วไป และกำร
ประเมินทศิทำงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต ณ วนัที่รำยงำน รวมถึงมลูค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ส ำหรบัเครื่องมือทำงกำรเงินอื่นทัง้หมด กลุ่มบรษิัทรบัรูค้่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำย ุเมื่อมีกำร
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตัง้แต่รับรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของ
เครื่องมือทำงกำรเงินไม่เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญตัง้แต่รบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำของค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรบั
เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้ดว้ยจ ำนวนเงินที่เท่ำกบัผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยแุสดงถึงผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกเหตุกำรณป์ฏิบตัิ
ผิดสญัญำที่มีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุของเครื่องมือทำงกำรเงินที่คำดไว ้ในทำงกลบักันผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำแสดงถึงสัดส่วนของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดตลอดอำยุที่คำดว่ำจะเกิดจำก
เหตกุำรณป์ฏิบตัิผิดสญัญำของเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัที่รำยงำน 
กำรวดัมลูค่ำและกำรรบัรูร้ำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อ
สินทรพัยข์องบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ที่มีจ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่กระทบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงมีนยัส ำคญั 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

 ชื่อบริษทั : บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด )มหาชน( 

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

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกจิกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (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 ุแขวงลมุพินี 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  

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน  
 

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

 
: 
: 

 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน( 

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

ประเภทธุรกิจ : กำรจดักำรกองทนุ 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107536001371 
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 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ประเภทธุรกิจ : ทรพัยำกร พลงังำนและสำธำรณปูโภค 
 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  

http://www.mfcfund.com/
http://www.padaeng.com/
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 แบ่งออกเป็น   :    หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท   

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ  

 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
 
 
โทรศพัท ์         
โทรสำร                       

: 
 
 
: 
: 

บริษัทศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์)ประเทศไทย( จ ากดั 
93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
0-2009-9000 
0-2009-9991 

 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) 
 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 เขตสำทร กรุงเทพฯ 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 2563 
ทนุจดทะเบียน :      6,143,905,902  

ทนุช ำระแลว้ :      4,336,923,080 

หุน้ประเภทอื่น :      ไม่มี 

ชื่อตลำดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน :    ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ชื่อที่ใชใ้นกำรซือ้ขำย :     CGH 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีผูถื้อหุน้ผ่ำนบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั (Thai NVDR) จ ำนวนรอ้ยละ 1.36 และเป็นกำรถือ
ครองหุน้โดยผูถื้อหุน้สญัชำติต่ำงดำ้ว จ ำนวนรอ้ยละ 11.14 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด  

 
7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  

โครงสรำ้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 25 36  มีดงันี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นำยทอมมี่ เตชะอบุล 960,357,368 22.14 
2. นำยพิจติต ์วิรยิะเมตตำกลุ 455,800,000 10.51 
3. บรษิัท คนัทรี ่กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  331,378,200 7.64 
4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 292,106,900 6.74 
5. นำยส ำเรงิ มนญูผล 233,501,322 5.38 
6. บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 153,061,800 3.53 
7. น.ส.อจัจิมำ ภำคำนำม 125,000,000 2.88 
8. นำงเพ็ญศรี รตันสนุทรำกลุ 97,928,100 2.26 

9. น.ส.พนิตนำฎ อจัฉรยิหิรญัชยั 72,790,400 1.68 

 10. กองทนุเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่ำหุน้ระยะยำว 72,658,700 1.68 
รวม 2,794,582,790 64.44 

 

หมายเหตุ ณ วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 บรษิัทมีสดัส่วนจ ำนวนผูถื้อหุน้รำยย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 40.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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บริษัทหลักทรัพยฯ์  
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงันี ้  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั )มหำชน (  1,578,884,083 99.317 
2. บรษิัท เงินทนุหลกัทรพัย ์ไทยฟจูิ จ ำกดั 2,445,415 0.154 
3. นำยสมชยั มิ่งมั่นคง 970,016 0.061 
4. นำงสำวเพ็ญประภำ จนัทรเ์ทพ 623,218 0.039 
5. Mr.Pai, Wen-Cheng 514,320 0.032 
6. นำยวรพงษ์ ใจมงคลประเสรฐิ 394,464 0.025 
7. Mr.Lin, Wen-Ye 303,433 0.019 
8. บรษิัท เงนิทนุหลกัทรพัย ์ธนไทย จ ำกดั )มหำชน (  268,380 0.017 
9. HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 189,645 0.012 
10. นำยสมุิตร เพชรำภิรชัต ์ 153,613 0.01 

รวม 1,584,746,587 99.686 
หมายเหตุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

7.3    การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไม่มีกำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

7.4   นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธิหลงัจำก
หกัภำษีเงินไดน้ิติบุคคลในแต่ละปี ทัง้นีก้ำรพิจำรณำจ่ำยปันผลจะมีกำรน ำปัจจยัต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบดว้ย เช่น ผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบรษิัทฯ สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ กำรลงทนุและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำน
ของบรษิัทฯ โดยในกำรจ่ำยปันผลตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
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บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
โครงสร้างองคก์ร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : “สำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน” ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้แก่   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ /ฝ่ำยจดักำร เพื่อทรำบเท่ำนั้น โดยมิไดอ้ยู่ภำยใตส้ำยบงัคบับัญชำที่ขึน้ตรงต่อประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการจดัการ   
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บริษัทหลักทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    

แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

3.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯ  
• คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทมีจ ำนวนทัง้สิน้ 9 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผู้บรหิำร 2 ท่ำน 
และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร 7 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยชื่อกรรมกำรดงัต่อไปนี ้
  

ชื่อ-   นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. นำยสดำวธุ  เตชะอบุล ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสรุพล  ขวญัใจธญัญำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยทอมมี่  เตชะอบุล กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
4. นำยเดช  น ำศิรกิลุ กรรมกำรอิสระ 
5. นำยนิพนธ ์ วิสิษฐยทุธศำสตร ์ กรรมกำรอิสระ 
6. พล .ต. อ.วีรพงษ์  ชื่นภกัด ี กรรมกำรอิสระ 
7. นำงจติรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรอิสระ 
8. นำงสำวจฬุำรตัน ์สธีุธร กรรมกำร 
9. นำยพิสทุธ์ิ วิรยิะเมตตำกลุ กรรมกำร 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
นำยสดำวธุ เตชะอบุล หรือนำยทอมมี่ เตชะอบุล คนใดคนหน่ึงลงลำยมือชื่อและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 

1. นำยนิพนธ ์วิสิษฐยทุธศำสตร ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. พล .ต. อ.วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงจติรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรตรวจสอบ 

 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ นท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน  
โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

ชื่อ-  กลุนามส  ต าแหน่ง 

1. นำยเดช น ำศิรกิลุ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

2. นำยนิพนธ ์ วิสิษฐยทุธศำสตร ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. พล .ต. อ.วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำร 2 ท่ำนดงันี ้
ช่ือ-  นามสกุล  ต าแหน่ง 

1. นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2.   นำยวิวฒัน ์จนัทรแสงอรำ่ม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
• คณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน  
โดยมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 ท่ำน ดงันี ้

ชื่อ-  นามสกลุ  ต าแหน่ง 
1. พล .ต. อ.วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี ประธำนกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
2. นำยเดช  น ำศิรกิลุ กรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
3. นำยพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ กรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี 
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• คณะกรรมการการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำรลงทนุ ประกอบดว้ยกรรมกำร 2 ท่ำนดงันี ้
ชื่อ-   นามสกลุ  ต าแหน่ง 

1. นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ ประธำนกรรมกำรกำรลงทนุ 

2. นำยทอมมี่ เตชะอบุล กรรมกำรกำรลงทนุ 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุก 3 เดือน และอำจมีกำรจัดกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำม
จ ำเป็น โดยกำรประชุมและกำรลงมติในที่ประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต ่ำไว้ โดยจะต้องมี
คณะกรรมกำรเขำ้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 จึงจะครบองคป์ระชุม ส ำหรบัตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำร
ก ำหนดไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี และจะมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวำระก่อนประชุมล่วงหนำ้ประมำณ 5 วัน 
ท ำกำร เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำศกึษำมำก่อนล่วงหนำ้ 

 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร ไดแ้ก่ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถประชมุระหว่ำง
กนัเองตำมควำมเหมำะสม เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุม
ดว้ย 
 ในปี 2563 บรษิัทไดม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัททัง้สิน้ 6 ครัง้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดแ้ก่ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2 ครั้ง กำรประชุม
คณะกรรมกำรลงทุน 4 ครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 1 ครัง้ และกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเส่ียง 2 ครัง้ โดยรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรเป็นดงันี ้

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ: * นำงสำวจฬุำรตัน ์สธีุธร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออกเม่ือวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563 
 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท

การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุม

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

การประชุม

คณะกรรมการ

การลงทุน

การประชุม

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

การประชุม

คณะกรรมการ 

ก ากับดูแลกิจการ

ทีด่ี

1.  นายสดาวุธ  เตชะอุบล   6/6

2.  นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา   6/6  4/4  2/2

3.  นายทอมม่ี  เตชะอุบล  6/6  4/4

4.  นายเดช  น าศิริกุล  6/6  2/2  1/1

5.  นายนิพนธ ์ วิสิษฐยุทธศาสตร ์  6/6  4/4  2/2

6.  พล.ต.อ.วีรพงษ ์ ช่ืนภกัดี  6/6  4/4  2/2  1/1

7. นางจิตรมณี สุวรรณพูล  6/6  4/4

8. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร*  5/6

9.  นายพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตากุล  6/6

ช่ือ – นามสกุล

จ านวนครั้งทีเ่ข้าประชุม / จ านวนครั้งทีจ่ัดประชุม
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8.2 คณะกรรมการบริษทัหลักทรัพย ์

• คณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมกำร 7 ท่ำนดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ ประธำนกรรมกำร 

2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมำลย ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวส ุชวิปรีชำ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยภทัร จึงกำนตก์ลุ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

5. ดร.พอจ ำ อรณัยกำนนท ์ กรรมกำรอิสระ 

6. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

7. นำยธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์ กรรมกำร 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัหลักทรัพย ์
 นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์และนำยธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์กรรมกำรสองในสำมคนนีล้งลำยมือ
ชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ์
ในปี 2563 จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ  และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำร 

แต่ละท่ำนเขำ้รว่มประชมุเป็นดงัต่อไปนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

ปี 2563 
1. นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ 11/11 
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมำลย ์ 11/11 
3. นำยภทัร จึงกำนตก์ลุ 11/11 
4. นำยวส ุชวิปรีชำ 11/11 
5. ดร.พอจ ำ อรณัยกำนนท ์ 11/11 
6. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ 11/11 
7. นำยธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์ 11/11 
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8.3 ผู้บริหารบริษัทฯ  
           ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ  ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

      
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยทอมมี่ เตชะอบุล ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2.  นำยพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ ผูอ้  ำนวยกำร สำยเลขำนกุำรบรษิทัและกฎหมำย 
3. นำยวรเดช สฤุชกุลุ ผูอ้  ำนวยกำร สำยบญัชีและกำรเงิน  

(ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยงำนบญัชีและกำรเงิน) 
 
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพยฯ์ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะผูบ้รหิำรของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี ้
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำยจ ำรสั ควรหำ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตรำสำรหนี ้
3. นำยสมัฤทธ์ิชยั ตัง้หะรฐั กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยวำณิชธนกิจ 1 
4. นำยปรีชำวฒุิ ขมุทรพัย ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตรำสำรทนุ 2 
5. นำยธนภทัร บญุทรำพงษ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตรำสำรทนุ 12 
6. นำงสำวณฐัชรนิพร เจษฎำพิสิฐ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยบรหิำรกำรลงทนุ 
7. นำยเอกพล ศิรพินัธ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยธุรกจิตรำสำรอนพุนัธ ์
8. นำงสำวรตันภสัร ์เนำวรตันธ์นำกร กรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตรำสำรทนุ 4 
9. นำงสำวชธิุดำ ศิรเิลิศพรไชย* ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สำยบญัชีและกำรเงิน 

      หมำยเหต ุ: * นำงสำวชธิุดำ ศิริเลิศพรไชย เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สำยบญัชีและกำรเงินเม่ือวนัที่ 16 กนัยำยน 2563 
 
8.4 เลขานุการบริษัท 

เมื่อวันที่  13 พฤศจิกำยน 2560 คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นำยพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ  เป็น
เลขำนกุำรบรษิัท เพื่อใหเ้ป็นไปตำม “พระรำชบญัญัตหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551” 

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท 

ชื่อ: นำยพิทกัษ์พล รุง่โรจนส์วุรรณ (29 ปี) 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ :        ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

   วุฒิทางการศึกษา: - วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
    คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- นิติศำสตรบณัฑติ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
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ประสบการณก์ารท างาน :  
ปี 2560 - ปัจจบุนั - ผูอ้  ำนวยกำร สำยเลขำนกุำรบรษิทัและกฏหมำย 
ปี 2558 -  2560  - ผูจ้ดักำร ส ำนกักฎหมำย     
 
ปี 2557 – 2558 

บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป 
ผูช้่วยเลขำนกุำรบรษิัท 
บมจ. น ำ้ตำลบรุีรมัย ์

 
8.5 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ   

บริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ ในกำรเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทในกำรก ำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ  
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่  26 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติยังคงค่ำตอบแทนของ

คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย ในอตัรำเท่ำกบัท่ีเคยไดร้บัในปี 2562 โดยใหม้ีผลตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2563 เป็นตน้
ไป โดยใหป้ระธำนและกรรมกำรของแต่ละคณะ ไดร้บัค่ำตอบแทนเท่ำกับอัตรำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใหจ้่ำยใน
ลกัษณะเหมำจ่ำยเป็นรำยเดือนเฉพำะเดือนที่มีกำรประชุมและจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม โดยรำยละเอียดของกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนในปี 2563 มีดงันี ้

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทตอ่เดอืน) 

ปี 2563 
ประธำนกรรมกำร 100,000 
รองประธำนกรรมกำร 55,000 
กรรมกำร 45,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
คณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นๆ 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
30,000 
20,000 

 
โดยมีเงือ่นไขการจ่ายคา่ตอบแทน ดังนี ้ 
• กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่น ให้เหมำจ่ำย

เป็นรำยเดือนเฉพำะเดือนที่มีกำรประชมุ  
• ใหพ้นักงำนที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ได้รบัค่ำตอบแทนในอัตรำเดียวกันกับกรรมกำรบริษัทฯ ท่ำนอื่น 

ส่วนพนกังำนท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย ไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนดงักล่ำว 
• ใหม้ีผลตัง้แต่เดือนพฤษภำคม 2563 เป็นตน้ไป หลงัจำกไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการ ดังนี ้
• ใหจ้่ำยเงินบ ำเหน็จกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 4 เท่ำของอตัรำค่ำตอบแทนรำยเดือน โดยใหป้ระธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้รบัเงินบ ำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่ำ
ของอตัรำค่ำตอบแทน 

- ใหค้  ำนวณค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรท่ีทกุท่ำนจะไดร้บัตำมสดัส่วนกำรเขำ้ประชมุในปี 2563 ดงันี ้
- เขำ้ประชมุ มำกกว่ำ รอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัรำเงินบ ำเหน็จที่ค  ำนวณได ้
- เขำ้ประชมุ นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัรำเงินบ ำเหน็จที่ค  ำนวณได ้
- กรรมกำรที่มีสิทธิไดร้บัเงินบ ำเหน็จจะตอ้งปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งกรรมกำรตลอดทั้งปี 2563 (วันที่ 1 มกรำคม -  

31 ธันวำคม 2563) 
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิในปี 2563 มีดังนี้                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  
บรษิัทฯ มีเกณฑใ์นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร โดยพิจำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และผลงำนท่ีผ่ำน

มำ รวมถึงไดพ้ิจำรณำเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันดว้ย ส ำหรบัค่ำตอบแทนของคณะผูบ้ริหำร รวม 9 คน 
ประจ ำปี 2563 ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 29.95 ลำ้นบำท 

• ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรบัผูบ้รหิำร 

9 รำย รวมทัง้สิน้ 1.58 ลำ้นบำท โดยไดส้มทบในอตัรำส่วนของเงินเดือนตำมระยะเวลำกำรท ำงำน ตำมอตัรำดงันี ้

 

กรรมการ

บริษัท

กรรมการการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

การสรรหา

และ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ

การลงทุน

กรรมการ

การก ากับ

ดูแล

กรรมการ

การ

บริหาร

ความเส่ียง

ค่าบ าเหน็จ

กรรมการ

1 นายสดาวุธ เตชะอุบล 600,000.00     400,000.00     1,000,000.00 

2 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 330,000.00     120,000.00   60,000.00 275,000.00     785,000.00    

3 นายทอมม่ี เตชะอุบล 270,000.00     180,000.00     450,000.00    

4 นายเดช น าศิริกุล 270,000.00     60,000.00     20,000.00     225,000.00     575,000.00    

5 นายนิพนธ ์วิสิษฐยุทธศาสตร์ 270,000.00     120,000.00           40,000.00     225,000.00     655,000.00    

6 พล.ต.อ. วีรพงษ ์ช่ืนภกัดี 270,000.00     80,000.00              40,000.00     30,000.00     225,000.00     645,000.00    

7 นางจิตรมณี สุวรรณพูล 270,000.00     80,000.00              180,000.00     530,000.00    

8 นางสาวจุฬารัตน ์สุธีธร 225,000.00     180,000.00     405,000.00    

9 นายพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตากุล 270,000.00     180,000.00     450,000.00    

รวม 2,775,000.00 280,000.00           140,000.00   120,000.00   50,000.00     60,000.00 2,070,000.00 5,495,000.00 

ล าดับที่ กรรมการ

ค่าเบีย้ประชุม

รวมกรรมการ 

กรรมการ
ด้านการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

 
กรรมการ 
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บริษัทหลักทรัพยฯ์ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  

ชื่อ-นามสกุล ค่าเบีย้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ (ล้านบาท) 

1. นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ 1.50 
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมำลย ์ 0.79 
3. นำยวส ุชวิปรีชำ 0.60 
4. นำยภทัร จึงกำนตก์ลุ 0.70 
5. ดร.พอจ ำ อรณัยกำนนท ์ 0.60 
6. ดร.วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์ 0.68 
7. นำยธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์ 0.68 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  
ในปี 2563 บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ มีกรรมกำรบรหิำร 3 ท่ำน และผูบ้รหิำร จ ำนวน 9 ท่ำน ไดร้บัค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

โบนสั และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่ำเบีย้ประชมุของกรรมกำรท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้) รวมเท่ำกบั 58.18 ลำ้น 

• ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ัดใหม้ีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ โดยไดส้มทบในอตัรำส่วนรอ้ยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 

บรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้่ำยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรบัผูบ้รหิำร จ ำนวน 1.37 ลำ้นบำท 

ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2545 ไดม้ีมติให้บริษัทหลักทรพัยฯ์ ด ำเนินกำร
จดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพโดยจดทะเบียนเป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ ำกำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 25 ธันวำคม 2545 และเมื่อวนัที่ 
1 กรกฎำคม 2552 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้ใหบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุนเอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น ผูจ้ดักำรกองทุนใน
นำม “กองทุนส ำรองเลีย้งชีพเอ็มเอฟซีมำสเตอรฟั์นดซ์ึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนส ำรองเลีย้งชีพประเภท Master 
Pooled Fund เพื่อบริหำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ตำมระเบียบของกองทุนฯ ซึ่ งไดร้บั
อนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 18/2545 นัน้ ก ำหนดใหบ้รษิัทฯ จ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนฯ เท่ำกบัส่วนที่พนักงำนซึ่ง
เป็นสมำชิกกองทุนจ่ำย โดยพนกังำนดงักล่ำวตอ้งจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนในอตัรำรอ้ยละของค่ำจำ้งหรือเงินเดือนทกุๆ เดือน
ตำมอตัรำดงันี ้

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

ไม่เกิน 3 ปี 3 
มำกกวำ่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 
มำกกวำ่ 5 ปี ขึน้ไป 5 

 
8.7  บุคลากร     

•  จ านวนพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดจ ำนวนพนักงำนและค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับพนักงำน

ประจ ำระหว่ำงปี 2562 – 2563  ดงันี ้ 
 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ปี 2563 ปี 2562 
1. สำยบรหิำร 5 5 
2. สำยกลยทุธอ์งคก์ร 1 1 
3. สำยกำรลงทนุ 2 10 
4. สำยเลขำนกุำรบรษิัท และกฎหมำย 2 2 
5. สำยก ำกบัดแูล และสำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน - - 
6. สำยบญัชีและกำรเงิน  2 3 
7. พนกังำนของบรษิัทย่อย 487 411 

รวม 499 432 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 638.5 62.9 
 
• การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 
จ านวนพนักงานของบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 เป็นจ ำนวน 9 คน โดยเป็นพนกังำนสำยกำรลงทุน ซึ่งเป็นกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงไม่มีนยัส ำคญั 
จ านวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพยฯ์  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 76 คน   

• ขอ้พพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปี  
-ไม่ม-ี 

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน  
 สำยทรัพยำกรบุคคล จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน และส่งบุคลำกรของบริษัทฯ ไปอบรมภำยนอก เพื่อพัฒนำ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นักงำนมีคุณธรรม และจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตยส์จุ ริต และ
จะตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูของบรษิัทฯ ไวเ้ป็นควำมลบั 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
  คณะกรรมกำรบรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและเชื่อมั่นว่ำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
จะเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจในกำรน ำบรษิัทฯ ไปสู่ควำมมั่นคงและเจรญิเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสรำ้งให้
บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจดักำรธุรกิจที่มีประสิทธิภำพเป็นพืน้ฐำนของกำรเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่ งยืน และจะเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในระยะยำว จำกเหตุผลดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยที่จะส่งเสริมและผลกัดันให้
เกิดระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีกับหน่วยงำนและบุคลำกรของบริษัทฯ อย่ำงต่อ เนื่อง ภำยใตห้ลกัของกำรบริหำรจดักำรที่
ซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส ตรวจสอบได ้หลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้นและทนั
กำล ระมดัระวงัและรกัษำผลประโยชนข์องลกูคำ้ บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงค ำนึงถึง
ควำมรบัผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี, 
แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นตน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูได้
ง่ำย ปัจจบุนันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆ ดงันี  ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

• คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงันี ้
- ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัหรือโอนหุน้เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตทุ ำใหบ้รษิัทฯ มีจ ำนวนผูถื้อหุน้เป็นบคุคล

ที่ไม่ใช่สญัชำติไทยถือหุน้เกินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยทัง้หมด 
- สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลำ 
- สิทธิในกำรเสนอชื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร และกำรใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ 
- สิทธิในกำรรว่มตดัสินใจเปล่ียนแปลงนโยบำยที่ส ำคญัของบรษิัทฯ  
- สิทธิในส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
- สิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและกำรออกเสียงลงมติในกำรประชมุผูถื้อหุน้ดงันี  ้

• เสนอชื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร 
• แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
• กำรจดัสรรเงินปันผล 
• กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
• กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
• กำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ 
• เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

• ผูถื้อหุน้ทุกรำยจะไดร้บัหนงัสือเชิญประชุมและขอ้มูลเก่ียวกับวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม หนังสือ
มอบฉันทะและรำยละเอียดวิธีกำรมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ตลอดจนขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ 

9. การก ากบัดแูลกิจการ  
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• บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชมุ โดยบริษัทฯ จะจดัสถำนที่และเวลำ 
ที่เหมำะสม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมไดม้ำกที่สดุ และจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนกำรเขำ้
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอรช์่วยในกำรลงทะเบียน เพื่อใหเ้กิดควำมสะดวกและรวดเร็วแก่ผูถื้อหุน้
มำกที่สดุ 

• คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนุนใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ โดยเฉพำะวำระที่ส  ำคัญ เช่น กำรท ำ
รำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และกำรเลือกตัง้กรรมกำร เป็นตน้  

• ก ำหนดใหก้รรมกำรทกุคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อชีแ้จงหรือ
ตอบค ำถำมต่อผูถื้อหุน้ 

• ผูถื้อหุน้สำมำรถขอให้คณะกรรมกำรบริษัท เพิ่มเรื่องในวำระกำรประชุม และผูถื้อหุน้สำมำรถตั้งค ำถำมขอ
ค ำอธิบำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัท จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดย
ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

• ผูถื้อหุน้จะไดร้บัทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรประชมุ ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่
ขอ้มลูประกอบวำระกำรประชมุไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนท่ีบรษิัทฯ จะจดัส่งเอกสำรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสใหก้ับผูถื้อหุน้ไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้อย่ำงเพียงพอ 
และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุได ้

• ก ำหนดใหม้ีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบในแต่ละวำระ และมีกำรบันทึกกำรประชุมตลอดจน
บันทึกประเด็นซักถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคัญไวอ้ย่ำงถูกตอ้งและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผูท้ี่เก่ียวข้อง
สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสำมำรถดำวนโ์หลดรำยงำนกำรประชมุสำมญัประจ ำปีไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

• ก ำหนดใหม้ีกำรลงมติแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร และใหบ้นัทึกค ำถำมค ำตอบและผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร รวมถึงใหบ้นัทึกรำยชื่อ
กรรมกำรและผูเ้ขำ้รว่มประชมุและกรรมกำรที่ลำประชมุดว้ย 

• ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลควำมสัมพันธ์ทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้มกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือบคุคลที่สำมที่มีธุรกรรมเก่ียวโยงกบับรษิัทฯ  

• ก ำหนดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุน้ และเปิดเผยให ้
ที่ประชมุทรำบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

• ประธำนในที่ประชุมจะจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้
ค ำถำมต่อที่ประชมุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ได ้

 
โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง ได้แก ่

กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 จดัขึน้เมื่อในวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ อำคำร
สินธรทำวเวอร ์3 ชั้น 11 เลขที่ 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร โดยมีกรรมกำรของบริษัทเขำ้ร่วม
ประชุม 8 ท่ำน และมีกรรมกำรลำประชุม 1 ท่ำน เนื่องจำกติดภำรกิจไดแ้ก่ นำยเดช น ำศิริกุล ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน  โดยมีคณะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมไดแ้ก่ ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุน ประธำนคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และฝ่ำยจดักำรของบริษัทไดเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงพรอ้มเพรียงกัน รวมทัง้ จัดให้มีผู้
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สงัเกตกำรณ ์ซึ่งประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด เขำ้รว่มประชุมเพื่อตอบขอ้
ซกัถำม 

โดยมีผู้สอบบัญชีภำยนอก  นำงสำวพรประภำ ศักดิ์ถำวรเลิศ จำกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ำกดั และที่ปรกึษำกฎหมำยอิสระภำยนอก นำงสำวฐิตินนัท ์ ดวงขวญั จำกบรษิัท เจที ลีเกิล้ จ ำกดั เขำ้รว่มประชมุ ในฐำนะผู้
สงัเกตกำรณใ์นกำรประชมุและเป็นสกัขีพยำนกำรนบัคะแนนในท่ีประชมุ นอกจำกนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
บริษัทฯ จึงไดข้ออำสำสมคัรจำกผู้ถือหุน้รำยย่อยเพื่อเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง 
โดยมีอำสำสมคัรจำกตวัแทนผูถื้อหุน้รำยย่อย นำยจกัรำ สอำดเทียม เขำ้รว่มสงัเกตกำรณก์ำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงใน
ครัง้นีด้ว้ย 

ในวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ก่อนเริ่มกำรประชมุเลขำนุกำรบรษิัทไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบถึงวิธีลงคะแนน
เสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่ำงชัดเจน โดยกำรประชุมด ำเนินกำรไปตำมล ำดับระเบียบวำระกำรประชุ มที่ก ำหนดไว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม ระหว่ำงกำรประชุมประธำนในที่ประชุมได้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบรษิัทอย่ำงชดัเจน แสดงควำมคิดเห็น ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ก่อนกำรออกเสียงเพื่อลง
มติในแต่ละระเบียบวำระกำรประชมุ 

ภำยหลังจำกเสร็จสิน้กำรประชุม สำยเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำยได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม โดยบันทึก
สำระส ำคญัอย่ำงชดัเจนเก่ียวกับรำยชื่อกรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซกัถำมต่ำงๆ และขอ้คิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี ้
มติที่ประชุมไดบ้นัทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสีย และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม 
พรอ้มทั้ง ไดน้ ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท www.cgholdings.co.th เพื่อใหทุ้กฝ่ำยสำมำรถ
ตรวจสอบได ้
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

• กำรจดักำรประชมุผูถื้อหุน้ท่ีสนบัสนนุใหม้ีกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยเท่ำเทียมกนั ดงันี ้
- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนัก่อนวันประชุมผูถื้อหุ้น และบริษัทฯ  

จะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่ง
เอกสำรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชมุได ้ทัง้นีห้นงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้จะถกูจดัท ำทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

- คณะกรรมกำรบรษิัท เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหนำ้ 7 วนัขึน้ไปก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
- บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีกำรประกำศลงหนงัสือพิมพร์ำยวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
- บริษัทฯ จะจดัประชมุผูถื้อหุน้ตำม วนั เวลำ และสถำนท่ี ท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถจะเขำ้รว่มประชมุไดส้ะดวก ตำมที่ไดแ้จง้

ต่อผูถื้อหุน้ไว ้โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีประชมุอย่ำงกะทนัหนัจนท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้
- คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร

ลงคะแนนเสียงได ้และไดเ้สนอชื่อกรรมกำรอิสระ 3 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
- ประธำนในที่ประชุมจะแจง้กฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติและจ ำนวนกำรถือหุ้นของ

ผูเ้ขำ้รว่มประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
- ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหนำ้ 
- หุน้แต่ละหุน้มีสิทธิและเสียงเท่ำกนั ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุน้ท่ีตนมีและมีควำมเท่ำเทียม

กนัในขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทฯ  
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- ประธำนในที่ประชมุจะเริ่มกำรประชมุตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
- ประธำนในที่ประชมุจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมขอ้มลูไดอ้ย่ำงเต็มที่ 
- ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรำย ทั้งผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ จะ

ไดร้บักำรปฏิบตัิที่เท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม 
- ผูถื้อหุน้ทกุรำยที่เขำ้รว่มประชุมสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรลงคะแนนเสียงไดท้กุกรณี ไดแ้ก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นดว้ย 

และสิทธิงดออกเสียง 

9.2 นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใชต้ าแหน่งหน้าทีเ่พื่อประโยชนแ์ก่ตนในทางทีมิ่ชอบ 
• ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ .ศ.  2535  

• ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภำยในไปเปิดเผยข้อมูลภำยในแก่
บคุคลภำยนอกหรือบคุคลที่ไม่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้ง 

• หำ้มคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลนุิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท ภำยใน 14 วนั ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำย
ไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 

• บรษิัทฯ ไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัจรรยำบรรณของผูบ้ริหำรและพนักงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ก ำหนดบทลงโทษ 
หำกมีกำรฝ่ำฝืนไวด้ว้ย 
 

 ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
เพื่อก ำกบัดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และป้องกนัมิใหม้ีกำรใชข้อ้มลูภำยในแสวงหำผลประโยชนเ์พื่อตนเอง
หรือเอือ้ประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นในทำงมิชอบ 
 

9.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   บรษิัทฯ ถือเป็นนโยบำยส ำคญัที่จะไม่ใหก้รรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ แสวงหำผลประโยชนส่์วนตน 

จึงหำ้มไม่ใหก้รรมกำรประกอบธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัทฯ หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ับบริษัทฯ ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรเช่นนัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหก้ำรท ำรำยกำรนั้น 
มีควำมโปรง่ใส เที่ยงธรรม เสมือนกบักำรท ำรำยกำรกับบคุคลภำยนอก ทัง้นี ้กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือพนกังำนที่มีส่วนไดเ้สียใน
รำยกำรนั้นจะตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียอย่ำงนอ้ยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบันทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม รวมทั้ง
จะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ทั้งนี ้ เป็นไปตำมคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ที่  1/2557  ในกรณีที่เข้ำข่ำยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ภำยใต้ประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำร
เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ จดทะเบียนอย่ำงเครง่ครดั  

9.4  นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ มาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกัน 
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  บริษัทฯ  ตระหนักถึงควำมโปร่งใสในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไดก้ ำหนดมำตรกำร
ควบคมุกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สียหรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ  
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร และควำมเหมำะสมทำงด้ำน
รำคำของรำยกำร และพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำดและมีกำรเปรียบเทียบ
รำคำที่เกิดขึน้กบับคุคลภำยนอก 

  ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันที่ เข้ำข่ำยจะต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของตลำดหลัก 
ทรพัยฯ์ ก่อนกำรท ำรำยกำร บรษิัทฯ จะมีกำรเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรใหผู้ถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะท ำ
รำยกำร  

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให ้
มีผูเ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อน ำไปประกอบกำร
ใหค้วำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้ ตำมแต่
กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำร
อนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว 

 นอกจำกนัน้ ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและรำยกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูและ
ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนรวมถึงมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคม
นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

9.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอำจมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนใ์นอนำคต โดยหำกเป็นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมี เงื่อนไขทำงกำรคำ้ โดยทั่วไปกับ
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใหม้ีเงื่อนไขต่ำงๆ เป็นไป
ตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด  ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบไดก้ับรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอกซึ่งเป็นไป
ตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัท อนุมัติไวต้ำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่  1/2557 แลว้ และตำมที่ก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละใหป้ฏิบตัิตำมสญัญำที่ตกลงรว่มกนัอย่ำงเครง่ครดั พรอ้มทัง้ก ำหนดรำคำ
และเงื่อนไขรำยกำรต่ำงๆ ใหช้ดัเจนเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์

 ทัง้นี ้เนื่องจำกมีบุคคลที่เขำ้ข่ำยบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์พิ่มขึน้ ท ำใหป้ริมำณกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตของบรษิัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อำจจะเพิ่มขึน้ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งแลว้
เสรจ็ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 

 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรเข้ำท ำรำยกำรใหม่หรือมีกำรเปล่ียนแปลงของรำคำและเงื่อนไขที่แตกต่ำงจำกเดิม 
สำยก ำกับดูแลและตรวจสอบกิจกำรภำยในจะท ำหนำ้ที่ตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ำรำยงำน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำและใหค้วำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทกุๆ ไตรมำส ส ำหรบั
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ในกรณีรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติและรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ควบคมุกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ 

 ทั้งนี ้ภำยหลังจำกบริษัทหลักทรพัยฯ์ ถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ แล้ว 
คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ จะดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำร
เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และใหเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ ที่ไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบำยดงักล่ำว เพื่อใหบ้รษิัทหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดัต่อไป 

9.6 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะดูแลและรักษำสิทธิตำมที่กฎหมำยก ำหนดของผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มลกูคำ้ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน เจำ้หนี ้คู่คำ้ ผูส้อบบญัชีอิสระ ผูบ้รหิำร พนกังำนภำครฐั สงัคม และหน่วยงำนอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมั่นใจว่ำสิทธิดงักล่ำวจะไดร้บักำรคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยควำมเท่ำเทียมกนั ดงันี ้

• นโยบายการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างาน 
 บริษัทฯ ด ำเนินกำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มโดยกำรปรบัพืน้ที่กำรท ำงำนให้มีควำมเหมำะสม ไม่มีควำมแออัดใน
สถำนที่ท  ำงำนเพื่อใหพ้นกังำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและเพื่อใหพ้นกังำนสรำ้งสรรคผ์ลงำนที่ดี เลิศ และพัฒนำควำมสำมำรถของ
ตนเองอยู่เสมอ  

 โดยในปี 2563 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ในที่ท  ำงำน จึงไม่มีอัตรำกำรหยุดงำนเฉล่ียที่เกิดจำกอุบัติเหตุในที่ท  ำงำน และ 
ไม่มีกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนในที่ท  ำงำน 

• นโยบายการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
 บรษิัทฯ มีนโยบำยดูแลเรื่องค่ำตอบแทนโดยน ำระบบ KPI มำใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนทกุคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนที่
เหมำะสม  

• การจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ คือ กองทุนที่นำยจำ้งและลกูจำ้งร่วมกันจดัตัง้ขึน้ เงินของกองทุนมำจำกเงินที่ลูกจำ้งจ่ำย

ส่วนหนึ่งเรียกว่ำ "เงินสะสม”และนำยจ้ำงจ่ำยเงินเข้ำอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่ำ "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจำกลูกจ้ำงจะออมแลว้ 
นำยจ้ำงยังช่วยลูกจ้ำงออมอีกทำงหนึ่งดว้ย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของกำร 
ใหส้วสัดิกำรแก่ลกูจำ้ง จึงช่วยสรำ้งแรงจงูใจใหล้กูจำ้ง ท ำงำนใหก้บันำยจำ้งเป็นเวลำนำน โดยบรษิัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ำรอง
เลีย้งชีพเพื่อพนกังำนบริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) กับกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เอ็มเอฟซี มำสเตอรฟั์นด ์ซึ่งจด
ทะเบียนแลว้ โดยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุำยน 2557  

• นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 
  บรษิัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อคดัเลือกบคุลำกร มีกำรฝึกอบรมภำยในและส่งบคุลำกร

ของบริษทัฯ ไปอบรมภำยนอก เพื่อพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีคุณธรรมและจรยิธรรมใน
กำรปฏิบตัิงำนอย่ำงซื่อสตัยส์จุรติ และจะตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูของบรษิัทฯ และของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั 
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  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทัง้ภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้จัดฝึกอบรม
ภายนอกดังต่อไปนี ้

• การฝึกอบรมของกรรมการ 
- ไม่มี- 

• การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่  
- กำรปฐมนเิทศแก่กรรมกำรเขำ้ใหม่ จ ำนวน  1 ครัง้  

• การฝึกอบรมของพนักงาน  
- หลกัสตูรกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีคณุค่ำ 

เพื่อเป็นกำรกระตุน้ใหเ้กิดจิตส ำนึกในกำรรบัผิดชอบ ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรท ำเพื่อสงัคมและรกัษำส่ิงแวดลอ้ม 
สำมำรถใชท้รพัยำกรไดอ้ย่ำงมีคุณค่ำสำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในกำรท ำงำนให้กับองคก์รไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทัง้ยงัเป็นกำรรณรงคเ์พื่อช่วยกันประหยดัค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีกำรหน่ึงที่จะสำมำรถช่วย
ควบคมุและลดตน้ทนุท่ีเกิดขึน้นีไ้ด ้
- เขำ้รว่มรบัฟัง Road to Join CAC ครัง้ที่ 3/2563  

เพื่อเขำ้ใจถึงผลกระทบต่อกำรท ำธุรกิจ เพื่อใหบ้รษิัทมีกลไกกำรป้องกนักำรทจุรติที่เหมำะสม   
• การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอก จ านวน 3 คร้ัง 

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย หรือเลื่อนต ำแหน่งพนกังำนดว้ยควำมสจุรติและ
เป็นธรรม โดยพิจำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และผลประกอบกำรของบรษิัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
พนกังำนท ำใหม้ีประสิทธิภำพเพิ่มมำกยิ่งขึน้ โดยจะค ำนวณผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน แต่ละคนออกมำในรูปของ
รอ้ยละ หรือคะแนนเฉล่ียได ้ซึ่งองคก์รจะน ำมำเป็นเกณฑเ์ชื่อมโยงกับกำรพิจำรณำปรบัต ำแหน่ง ขึน้เงินเดือน และกำร
จ่ำยโบนสั ไดอ้ย่ำงชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• นโยบายทีจ่ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- สนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced Labour) และต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child 
Labour) 

- ใหค้วำมเคำรพนบัถือ และปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยดว้ยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย ์
ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นก ำเนิด เชือ้ชำติ เพศ อำย ุสีผิว ศำสนำ สภำพรำ่งกำย ฐำนะและชำติตระกลู  
โดยบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดใหน้โยบำยดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของขอ้บงัคบักำรท ำงำนฉบบัน ำส่งกรมสวสัดิกำรและแรงงำน

สงัคม ลงวนัท่ี 1 ธันวำคม 2558 

• นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
 บรษิัทฯ สนบัสนนุและส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและหลกัเกณฑข์อง
หน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครดั อีกทั้งไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งดว้ยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือผิด
กฎหมำย และไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งดว้ยกำรกล่ำวรำ้ย หรือกระท ำกำรใดๆ โดยปรำศจำกควำมจรงิ และไม่เป็นธรรม 
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• นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจกับกิจกำรคู่คำ้โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำที่บริษัทฯ ไดท้ ำไวซ้ึ่งจะต้องไม่เส่ือมเสียต่อ    
บริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมำยใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  
เป็นตน้ และค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจรรยำบรรณ 

• นโยบายการคัดเลือกคูค่้า 
 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหก้ำรจัดหำสินคำ้และบริกำรเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน และมุ่งหมำยที่จะพัฒนำและรกัษำ
สมัพันธภำพที่ยั่งยืนกับคู่คำ้และคู่สญัญำที่มีวตัถุประสงคช์ัดเจนในเรื่องคุณภำพของสินคำ้และบริกำรที่คู่ควรกับมูลค่ำเงิน 
คณุภำพทำงดำ้นเทคนิค และมีควำมเชื่อถือซึ่งกนัและกนั โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกระบวนกำรจดัหำสินคำ้และบรกิำรท่ีเป็นธรรม
ภำยใตห้ลกักำร ดงันี ้

- มีกำรแข่งขนัจำกผูเ้สนอรำคำบนขอ้มลูที่ไดร้บัอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
- มีหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้และคู่สญัญำที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
- จดัท ำรูปแบบสญัญำที่เหมำะสม 
- จดัใหม้ีระบบกำรจัดกำรและติดตำม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถว้นและ

ป้องกนักำรทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 
 

• นโยบายการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้
 บรษิัทฯ ยึดมั่นในสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำกำรกูย้ืมกับเจำ้หนีห้รือกำรซือ้
สินคำ้และบรกิำร ในกำรช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และกำรดแูลหลกัประกนัและกำรช ำระค่ำซือ้สินคำ้และบรกิำร 

โดยบริษัทฯ ไดว้ำงแผนบรหิำรเงินทนุใหเ้พียงพอ เพื่อป้องกันมิใหบ้รษิัทฯ ผิดนดัช ำระหนีค้ืนให้แก่เจำ้หนี ้และบริหำร
สภำพคล่องเพื่อเตรียมควำมพรอ้มต่อกำรช ำระคืนหนีใ้หแ้ก่เจำ้หนีอ้ย่ำงทนัท่วงทีและตรงตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
- บริษัทฯ ตอ้งด ำเนินธุรกิจและส่งเสรมิใหบุ้คลำกรปฏิบตัิงำนภำยใตก้ฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์น

ทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ควำมลบัทำงกำรคำ้ และทรพัยสิ์นทำงปัญญำดำ้นอื่นที่
กฎหมำยก ำหนด 

- บคุลำกรของบรษิัทฯ มีสิทธิและไดร้บักำรสนบัสนนุในกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนอย่ำงอิสระภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดย
ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่หรืองำนที่ใชข้อ้มลูของบริษัทฯ หรืองำนที่ท  ำขึน้ เพื่อบรษิัทฯ โดยเฉพำะ ถือ
เป็นทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญำตอย่ำงชัดเจนว่ำใหถื้อเป็นผลงำนของผู้คิดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ 
ผูว้ิจยั หรือบคุคลอื่นได ้

- ส่งเสริมบุคลำกรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเคำรพสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ทั้งในดำ้นที่
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนโดยตรงและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 

- กำรน ำผลงำนหรือขอ้มลูมำใชใ้นกำรปฏิบตัิงำน ผูท้ี่ เก่ียวขอ้งจะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ำไม่เป็นกำรละเมิดทรพัยสิ์น
ทำงปัญญำของผูอ้ื่น 
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9.7 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรรั์ปชั่น  
 ไดม้ีกำรปรบัปรุงนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและหำ้มรบั/จ่ำยสินบน (คอรร์ปัชั่น) ตำมมติ 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 5/2560 ดงันี ้

บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีเจตนำรมณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม  
รวมทั้งมีควำมมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนและต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนักดีว่ำกำรให้
สินบนและกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นนัน้ เป็นภยัรำ้ยแรงที่ท  ำลำยกำรแข่งขนัอยำ่งเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่
กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น” เป็นลำยลกัษณ์
อักษร เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติและป้องกันมิใหบ้ริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนฝ่ำฝืนกฎหมำย รวมทั้งต่อตำ้นกำรให้
สินบนและกำรทจุรติ เพื่อก่อใหเ้กิดกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนขององคก์รต่อไปในอนำคต 

• วัตถุประสงค ์
นโยบำยฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษิัทฯ บรษิัทย่อย และพนกังำน ด ำเนินกำรต่อไปนี ้
- แสดงออกถึงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นของบริษัท ในกำรต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นทุก

รูปแบบ 
- เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑแ์ละเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนเพื่อถือ

ปฏิบัติในกำรต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น พรอ้มทั้งก ำหนดมำตรกำรเพื่อมิ ใหเ้กิดกำรฝ่ำฝืน
หลกัเกณฑห์รือแนวปฏิบตัิดงักล่ำว 

- ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นแนวทำงกำรตรวจสอบและกำรก ำกบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยฉบบันี ้

- สนับสนุนใหพ้นักงำนเฝ้ำระวังและรำยงำนกำรพบเห็น กำรใหสิ้นบนหรือกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรท่ีปลอดภยั 

• ขอบเขต 
นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนของบรษิัท (รวมเรียกว่ำ “พนกังำน”) 
• ค านิยาม  
"การทุจริตคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรเสนอให้ สัญญำ มอบให้ ค ำมั่น เรียกรอ้ง หรือรับ ซึ่งเงิน 

ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนของเอกชน หรือผูม้ีหนำ้ที่ไม่ว่ำจะ
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่อนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรือรกัษำไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ
แนะน ำธุรกิจใหก้ับบริษัทฯ โดยเฉพำะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้ำหรือรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่เป็น
กรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

"การให้หรือรับสินบน" หมำยถึง กำรเสนอ ใหส้ญัญำ ใหค้  ำมั่น เรียกรอ้งให ้หรือรบัซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์
อื่นใดที่ไม่ถูกตอ้งเพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือท ำลำยควำม
ไวว้ำงใจ  

กำรใหห้รือรบัสินบนและกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งอำจกระท ำไดใ้นหลำยรูปแบบ เช่น 
- กำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง (Political contributions) 
- กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลและกำรเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนนุ (Charitable contributions and sponsorships) 
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- ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation payments) 
- ของขวญัและค่ำใชจ้่ำยเลีย้งรบัรอง (Gifts and hospitality) 
“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ”(Political Contributions) หมำยถึง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้น

กำรเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง ซึ่งรวมถึงกำรใหกู้เ้งินหรือกำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น  
• บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- คณะกรรมกำรบรษิัท มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดและอนมุตัินโยบำยต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่นและก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรให้สินบนและกำรต่อต้ำนทุจริตคอรร์ัปชั่นที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และหลัก
จรยิธรรม และฝ่ำยจดักำรไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรสอบทำนให้
บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรใหสิ้นบนและกำร
ต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  

- ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรให้
สินบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ ในกำรด ำเนินกำรใหม้ีระบบในกำรส่งเสรมิ สนบัสนุน และควบคุมดูแล
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยนีใ้นทกุฝ่ำย 

- สำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำร
ปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถกูตอ้งตำมนโยบำย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษิทัมีกำรควบคมุภำยใน
ที่เพียงพอและเหมำะสมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- พนกังำนตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยฉบบันี ้กรณีมีขอ้สงสยัหรอืพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันี ้
จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำหรือผ่ำนช่องทำงกำรแจง้เบำะแสท่ีก ำหนดไว ้ 
 

• นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ  
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรรั์ปชั่น  

 หำ้มพนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินกำร หรือยอมรบั หรือเขำ้ไปมีส่วนรว่มในกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม และใหม้ีกำรสอบทำนกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่ใหม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรใหสิ้นบนและกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นนีต้ำมนโยบำยฉบบันีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยฉบับนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
 

 การช่วยเหลือทางการเมือง  
  ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยบรษิัทฯ ไม่มีนโยบำยใน
กำรสนบัสนนุหรือใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง และไม่สนบัสนนุหรือส่งเสริมกิจกรรมของพรรคกำรเมือง ทัง้นี ้กำรใหส่ิ้งของ
หรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคกำรเมือง รวมถึง กำรซือ้บัตรเขำ้ชมงำนที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจำคเงิน
ใหแ้ก่องคก์รที่มีควำมสมัพนัธใ์กลช้ิดกับพรรคกำรเมือง กำรใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่ำบริกำร รวมทั้งกำรสละเวลำ
ท ำงำนของพนกังำน เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจกำรคำ้ โดยบรษิัทมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
ดงันี ้
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• บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือกับ
นกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 

• พนกังำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญแต่จะตอ้งไม่อำ้ง
ควำมเป็นพนกังำนหรือน ำทรพัยสิ์น อปุกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรใดๆ 
ในทำงกำรเมือง หำกเขำ้รว่มจะตอ้งพึงระมัดระวงัไม่ใหก้ำรด ำเนินกำรใดๆ ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจว่ำกระท ำในนำม
ของบรษิัทฯ อนัจะน ำไปสู่ควำมส ำคญัผิดว่ำบรษิัทฯ ไม่วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

• ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่ จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย  
กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมำยที่ เก่ียวขอ้งหรือกระท ำไปดว้ยควำมคำดหวงัที่จะไดร้บักำร
ปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี ้ในกำรสนับสนุนจะต้องจัดท ำใบบันทึกค ำขอระบุชื่อผู้รับกำรสนับสนุนและ
วตัถปุระสงคข์องกำรสนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ 

การบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงนิสนับสนุน 
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมั่นใจว่ำเงิน

บรจิำคหรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน โดยตอ้งระบชุื่อผูร้ับ วตัถุประสงคข์องกำรบรจิำคหรือ
กำรใหเ้งินสนบัสนนุ และตอ้งสอดคลอ้งกบัจรรยำบรรณ ระเบียบ หรือค ำสั่งของบรษิัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
หำ้มจ่ำยเงินค่ำอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่ของรฐัเพื่อเรง่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของเจำ้หนำ้ที่ 

การให้หรือรับค่าของขวัญค่าบริการและประโยชนอ์ื่นๆ 
กำรให ้กำรรบัของขวญั สิทธิพิเศษ กำรเลีย้งรบัรอง และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดที่มีควำมชดัเจน

สำมำรถท ำไดแ้ละเขำ้ข่ำยลักษณะเป็นกิจธุระปกติของกำรประกอบธุรกิจหรือตำมธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตำมกำลเทศะและ
เทศกำลทอ้งถิ่นและสำกล โดยที่ไม่ไดม้ีผลกระทบกำรด ำเนินกำรของบรษิัทหรืออำจเป็นช่องทำงที่เขำ้ข่ำยควำมเส่ียงต่อกำรให้
สินบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณ ระเบียบ ค ำสั่งและ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบำยควำมขดัแยง้ผลประโยชนต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร 

ในกำรนี ้ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในกำรให ้กำรรบัของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชนอ์ื่นใด
อย่ำงชดัเจนเพื่อใหพ้นกังำนทกุคนยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิต่อไป 

การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเสี่ยง กระบวนการป้องกันความเสี่ยง และการรายงานเหตุการณ์
ทีบ่ริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

• ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำย มำตรกำร และกระบวนกำรป้องกันควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น รวมถึงกำรพฒันำกระบวนกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสกำรใหสิ้นบนและกำรทุจรติคอรร์ัปชั่น 
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ีควำมสมบรูณแ์ละมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  

• ใหฝ่้ำยบรหิำรควำมเส่ียงก ำหนดกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และ
จดักำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นพรอ้มทั้งรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
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• ให้สำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยในรำยงำนเหตุกำรณ์ที่บริษัทอำจเก่ียวข้องกับกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ย ไตรมำสละ 1 ครัง้ 

การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
นโยบำยต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลุมไปถึงทุกกระบวนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 

เช่น กำรสรรหำ กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหค้่ำตอบแทน และกำรเล่ือนต ำแหน่ง เป็นตน้ และใหน้ ำนโยบำยฉบบันี ้
มำใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของวินยัในกำรบรหิำรงำนบคุลำกรของบรษิัทฯ  

ในกำรนี ้ใหบ้ริษัทฯ จดัใหม้ีหลักสูตรกำรอบรมในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ตำมรอบ
ระยะเวลำที่เหมำะสมตำมวำระและโอกำสที่บรษิัทฯ พึงกระท ำได ้

การสื่อสารกบัพนักงานและลูกค้า 
ให้บริษัทฯ ประกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นถึงพนักงำนทุกคน และเผยแพร่ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ ดงันี ้
• พนกังำนทุกคนจะไดร้บัส ำเนำนโยบำยฉบบันีผ่้ำนทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส ์(E-Mail) และช่องทำงกำรส่ือสำร

ภำยในและภำยนอกของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำทุกท่ำนไดร้บัทรำบ และเขำ้ใจถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรใหสิ้นบน
และกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ  

• นโยบำยฉบับนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรส ำหรบัพนักงำนเขำ้ใหม่ที่พนักงำนตอ้งลงนำมรบัทรำบกฎระเบียบ 
และนโยบำยที่เก่ียวขอ้งก่อนกำรเขำ้รบัต ำแหน่งของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ 

• ใหบ้ริษัทฯ ประกำศเผยแพร่นโยบำยนีไ้วท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทฯ รวมทั้งส่ือสำรต่อคู่คำ้ของบริษัทฯ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ถึงนโยบำยนี ้

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
 บริษัทฯ ใหค้วำมมั่นใจกับพนักงำนว่ำจะไดร้บัควำมเป็นธรรม และควำมคุม้ครองจำกกำรปฏิเสธกำรใหสิ้นบน หรือ
ปฏิเสธกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือกำรแจ้งเบำะแสกำรใหสิ้นบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น แม้ว่ำกำร
ปฏิเสธดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษิัทสญูเสียธุรกิจหรือพลำดโอกำสในทำงธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อว่ำนโยบำยไม่ยอมรบักำรให้สินบนและ
กำรทุจรติคอรร์ปัชั่นอย่ำงสิน้เชิงจะช่วยสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่บริษัทในระยะยำว หำกพนกังำนถูกข่มขู่ หรือคุกคำม จำกสำเหตุกำร
ไม่ร่วมมือกระท ำที่เข้ำข่ำยเป็นกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือร่วมให้เบำะแส และให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชำ  
ฝ่ำยบริหำร หรือสำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยในในทันที และหำกยังไม่ไดร้บักำรแกไ้ขให้รำยงำนผ่ำนช่อง
ทำงกำรรำยงำนตำมนโยบำยฉบบันี ้

การฝ่าฝืนนโยบาย 
 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี ้ 
รวมถึงผูบ้งัคับบญัชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรบัทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิด ซึ่งมีบทลงโทษทำงวินยัจนถึงขัน้ให้
ออกจำกงำน และ/หรือพน้จำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กำรไม่ไดร้บัรูถ้ึงนโยบำยฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ไม่สำมำรถใชเ้ป็น
ขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันีไ้ด ้

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
 หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มหรือบุคคลใดๆ พบขอ้สงสัยหรือมีหลักฐำนว่ำมีกรรมกำร 
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ผูบ้ริหำร พนักงำน ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มหรือบุคคลซึ่งกระท ำกำรในนำมบริษัท ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น 
จะตอ้งรำยงำนหรือแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียนต่อบรษิัทฯ โดยขอ้มลูผูแ้จง้เบำะแส บริษัทฯ จะตอ้งเก็บขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั 
โดยบริษัทฯ จะใชข้อ้มลูกำรแจง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นกำรบริหำรงำนและก ำกับกำรปฏิบตัิงำนภำยใน หรือเปิดเผยตำมค ำสั่งโดย
ชอบดว้ยกฎหมำย ตำมค ำสั่งศำล และ/หรือ ตำมค ำสั่งของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล
ที่เก่ียวขอ้ง 

 ทัง้นี ้ผูแ้จง้จะตอ้งกระท ำกำรโดยสุจรติ หำกบริษัทฯ พบกำรแจง้เบำะแสโดยทุจริตหรือมีเจตนำในกำรกลั่ นแกลง้ให้
ผูอ้ื่นไดร้บัควำมเสียหำย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ นัน้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตำมที่เห็นควรต่อไป 

 กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำมำรถยื่นขอ้รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยตนเอง หรือเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ดงันี ้

• ผ่ำนทำงโทรศพัท ์ 0-2256-7999  ต่อ 1707 
• ผ่ำนทำงโทรสำร  0-2256-7888 
• ผ่ำนทำง E-mail : CompanySec@cgholdings.co.th 
• ผ่ำนทำงจดหมำย โดยระบชุื่อ-นำมสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์พรอ้มขอ้รอ้งเรียน และส่งมำยงั “ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีน” 

ตำมที่ อยู่ต่อไปนี ้

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

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน ตำมขอ้ (4) มีดงันี ้
-   ประธำนคณะกรรมกำร  หรือ  

 -   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  หรือ 
 -   ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือ 

-   ผูบ้รหิำรสำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน 

การด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
(1) รวบรวมขอ้มูลที่ไดร้บัรอ้งเรียน พรอ้มเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และแจง้ต่อผูแ้จง้เบำะแสว่ำ บริษัทฯ 
ไดร้บัเรื่องดงักล่ำว 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ตำมหลักเกณฑ ์และกระบวนกำร
ที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้ภำยใน 7 วนั 
(3) เสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรชุดย่อยที่เก่ียวขอ้ง และคณะกรรมกำรบริษัทตำมล ำดับ 
เพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
(4) หำกพบกำรกระท ำดงักล่ำวมีควำมผิดจรงิ บรษิัทฯ จะพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนด หรือไดร้บั
โทษตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
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ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งเก็บขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแส และรำยละเอียดเก่ียวกับขอ้มลูที่แจง้ต่อบรษิัทฯ ไวเ้ป็นควำมลบั 
และไม่เปิดเผยต่อบคุคลภำยนอก 

9.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม อีกทัง้ยงัมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะแสดงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อเนื่องเป็นประจ ำทกุปี บรษิัทฯ จะพิจำรณำจดัสรรงบประมำณส่วนหนึ่ง เพื่อน ำมำด ำเนินกิจกรรมทำงสงัคม
โดยเนน้กำรส่งเสริมดำ้นกำรศึกษำ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตทำงสงัคม ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำม
รำยงำนในส่วนของควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

• นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเครง่ครดั 
- ส่งเสริมใหพ้นักงำนเขำ้รบักำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรำ้งจิตส ำนึก และควำมรบัผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- ส่งเสรมิใหพ้นกังำนใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้คำ่และมีประสิทธิภำพ  
- ส่งเสรมิใหพ้นกังำนไดม้ีโอกำสแลกเปล่ียนควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มระหว่ำงพนกังำนดว้ยกนัหรือ

ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ของบรษิัทฯ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรรักษำสภำพแวดล้อมและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
- บรษิัทฯ มีนโยบำยบรหิำรกำรจดักำร โดยมีเป้ำหมำย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- ทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อติดตำมควำมกำ้วหนำ้ 

โดยบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำรดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนในส่วนของ
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท หวงัเป็นอย่ำงยิ่งที่จะไดร้บัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียตำมที่กฎหมำยก ำหนดและ
สนบัสนุนใหม้ีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อควำมเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนโดย
ค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงเท่ำเทียมกนั และเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัใหก้บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำยไดท้รำบ 

 โดยด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตำมวิธีกำรและ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อและ/หรือขอขอ้มลูโดยตรงไดท้ี่สำยเลขำนกุำรบรษิัทและกฎหมำย 
หมำยเลขโทรศพัท ์  0-256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 

9.9 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
  การเปิดเผยข้อมูล 

• ก ำหนดใหม้ีกำรจัดท ำข้อมูลต่ำงๆ  อย่ำงถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ และมีกำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ  

mailto:CompanySec@cgholdings.co.th
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• ก ำหนดใหบุ้คคลหรือหน่วยงำนที่ไดร้บักำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูบ้ริหำรระดบัสงูเท่ำนั้น เป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูกบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ นกัวิเครำะหลกัทรพัย ์ส่ือมวลชน หรือองคก์รก ำกบัดูแล 

• ขอ้มลูที่บรษิัทฯ จะเปิดเผยอย่ำงสม ่ำเสมอ มีดงันี ้
- วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทฯ  
- ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
- รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
- งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ทัง้ปีปัจจบุนัและของปีก่อนหนำ้ 
- แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปีที่สำมำรถใหด้ำวนโ์หลดได ้
- ขอ้มลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทฯ น ำเสนอต่อนกัวิเครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทนุ หรือส่ือต่ำงๆ  
- โครงสรำ้งกำรถือหุน้ โครงสรำ้งกลุ่มบริษัทฯ  และสดัส่วนกำรถือหุน้ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อ

หุน้รำยใหญ่ 
- หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
- ขอ้บงัคบับรษิัทฯ หนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ )ถำ้มี(  
- นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียง รวมถึงวิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ  
- หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร รวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกกรรมกำร 
- หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร รวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

- จรรยำบรรณส ำหรบัพนกังำน และกรรมกำรของบรษิัทฯ รวมถึงจรรยำบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์
- ขอ้มลูในกำรติดต่อฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์
- ก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงิน หรือขอ้มลูทำงกำรเงิน เพื่อแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  
เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องอย่ำง
ครบถว้น ถกูตอ้ง เพียงพอและทนัเวลำ  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ไดร้บัทรำบโดย
ทั่วถึงกนั 

- ก ำหนดใหม้ีกำรตรวจสอบบญัชีหรืองบกำรเงิน โดยผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ และ
เปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบรกิำรอื่นท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

- บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรวิเครำะหข์อ้มลูของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภำยนอก เช่น นกัวิเครำะห์
หลักทรพัย ์ที่ปรึกษำกำรลงทุน บริษัทนำยหน้ำคำ้หลักทรัพย ์สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ส่ือมวลชน และองคก์รก ำกบัดูแลภำยนอก เป็นตน้ เพื่อประโยชนใ์นกำรตดัสินใจลงทุนของผูล้งทนุ หรือ
เพื่อประโยชน ์ในดำ้นอื่นๆ ผ่ำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือสำยเลขำนกุำรบรษิัทและกฎหมำย 

- ก ำหนดใหเ้ปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง จรรยำบรรณ
ธุรกิจ และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว ในรำยงำนประจ ำปี ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ และปิด
ประกำศ ณ ที่ท  ำกำรส ำนกังำนแห่งใหญ่ และส ำนกังำนสำขำทกุแห่ง 
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- ก ำหนดใหเ้ปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรทุกชุดของบริษัทฯ จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม 
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม ควำมเห็นของกรรมกำรจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมถึง
เปิดเผยนโยบำยรูปแบบ และลกัษณะของกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้ับกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูแต่
ละคนในรำยงำนประจ ำปีและเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2557 

- ก ำหนดใหก้รรมกำรมีหนำ้ที่รำยงำนกำรซือ้ขำย/ถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท 
ทรำบสม ่ำเสมอ แมว้่ำจะไม่มีควำมเคลื่อนไหวในกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ แต่อย่ำงใด โดยให้
ถือปฏิบตัิตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่ก ำหนดให้
กรรมกำรเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรพัยข์องตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่งถือ
หลักทรพัยใ์นบริษัทฯ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรพัย ์ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

- หำ้มคณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรส และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักล่ำว) ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท ภำยใน 14 วนั ก่อนมี
กำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี หำกผู้ใดฝ่ำฝืนให้พิจำรณำลง โทษตำม
ขอ้ก ำหนดที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิัทฯ 

-      บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี ้
• ระบบส่ือสำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETPortal)  
• หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 
• www.cgholdings.co.th 
• ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมกำรบรษิัท จะจดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท ในเรื่องงบกำรเงินของบริษัทฯ และ
เรื่องที่ส  ำคัญต่ำงๆ ตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลำด
หลักทรพัยฯ์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวขอ้งก ำหนด แสดงควบคู่กับรำยงำนของผูส้อบบัญชีใน
รำยงำนประจ ำปี รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัท 
ได้พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
หลกัทรพัยฯ์ เช่นเดียวกนั 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีนำงจิตรมณี สวุรรณพูล เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะท ำหนำ้ที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

 อีกทั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบยังท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนใหบ้ริษัทฯ  มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีระบบ
ตรวจสอบภำยในที่ไดม้ำตรฐำน และมีกำรประเมินระบบบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย รดักุม เหมำะสม โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะหำรือและประชุมรว่มกับสำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยในและผูส้อบบัญชีภำยนอก  
เพื่อใหก้ำรรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ  มีควำมถกูตอ้งและครบถว้นและมีกำรจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ โดยในปี 2563 ไดม้ีกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครัง้ 

http://www.cgholdings.co.t/
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ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มลูที่มีควำมถกูตอ้งครบถว้นโปรง่ใสทนัเวลำ และเท่ำเทียม
กันให้แก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่ วไป รวมถึงข้อมูลส ำคัญที่มีผลกระทบ  
ต่อมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.cgholdings.co.th 

 อีกทัง้เพื่อใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ มีควำมถูกตอ้งครบถว้น น่ำเชื่อถือ และยงัเป็นกำรป้องกันข่ำวลือต่ำงๆ 
บริษัทฯ มีหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นผู้รบัผิดชอบในกำรใหข้อ้มลู ตอบขอ้ซกัถำม และชีแ้จงขอ้มลูของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ 
นกัลงทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูล้งทุนสำมำรถติดต่อไดท้ี่  สำยเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำย หมำยเลข
โทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th 

 บริษัทฯ  ไดก้ ำหนดใหส้ำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยในเป็นศูนยก์ลำงในกำรรบัและพิจำรณำเรื่อง
รอ้งเรยีนและแจง้เบำะแส โดยสำมำรถรอ้งเรียนหรือแจง้เบำะแสไดท้ี่ หมำยเลขโทรศพัท ์0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail 
address: CompanySec@cgholdings.co.th 

นโยบายการก ากับดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรก ำกับดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยใน  เพื่อใหม้ีมำตรกำรป้องกันและกำรก ำกบัดแูลกำร
ใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกนัมิใหม้ีกำรใชข้อ้มลูภำยในแสวงหำผลประโยชน ์เพื่อตนเองหรือเอือ้ประโยชน์
แก่บุคคลอื่นในทำงมิชอบตลอดจนสอดคลอ้งตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรบริหำรจัดกำรดว้ยควำม
โปรง่ใส โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

• คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัยข์องตนใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมที่ก ำหนด 

• หำ้มคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลนุิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท ภำยใน 14 วนั ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี  

• ชัน้ควำมลบัของขอ้มูลก ำหนดใหข้อ้มลูภำยในซึ่งเป็นควำมลบัทำงธุรกิจตอ้งไดร้บักำรดูแลปกปิดมิใหร้ั่วไหลออกไป
ภำยนอก ควำมลบัของขอ้มลูอำจแบ่งไดเ้ป็นหลำยชัน้ตำมควำมส ำคัญ เช่น ขอ้มูลที่เปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูล
ลับ และข้อมูลลับมำก ซึ่งกำรใช้ขอ้มูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่ำเป็นข้อมูลในหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยเท่ำนั้น ไม่เปิดเผยขอ้มลูที่ถือว่ำเป็นควำมลับของบริษัทฯ อนัน ำมำซึ่งควำมเสียหำยหรือมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มูลกำรเงิน กำรปฏิบตัิงำน ขอ้มลูธุรกิจ 
แผนงำนในอนำคตของบรษิัทฯ และอื่นๆ  ระหว่ำงที่ปฏิบตัิงำนใหบ้รษิัทฯ และหลงัจำกพน้สภำพกำรปฏิบตัิงำนแลว้ 

• กำรเปิดเผยขอ้มลูสู่ภำยนอก ก ำหนดใหก้ำรเผยแพรข่อ้มลูภำยในสู่สำธำรณชนตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำก ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร ผูบ้ริหำร ฝ่ำยงำนหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยเท่ำนัน้ 

• ก ำหนดใหม้ีกำรจดัท ำเป็นระเบียบปฏิบตัิว่ำดว้ยมำตรกำรป้องกันและกำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและ
จดัใหม้ีกำรส่ือสำร เผยแพรน่โยบำยและกฎระเบียบดงักล่ำวแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบัอย่ำงทั่วถึง
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ทั้งองคก์ร และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ได้รบัทรำบถึงหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไวใ้น
นโยบำยและระเบียบนัน้ๆ หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้ใหล้งโทษตำมขอ้ก ำหนดที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบักำร
ท ำงำนของบรษิัท 

9.11 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 
คณะกรรมกำรบรษิัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดแูลกิจกำรและมีวิสยัทศันใ์นกำรก ำหนดนโยบำย กลยทุธ ์แผนธุรกิจ 

งบประมำณ และกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
- คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 5 ท่ำน และไม่มำกกว่ำ 12 ท่ำน โดยตอ้งเป็นผูม้ีทักษะและ

ประสบกำรณห์ลำกหลำยที่สำมำรถใชว้ิจำรณญำณไดอ้ย่ำงเป็นอิสระมีควำมเป็นผูน้  ำ มีควำมรู ้เพื่อน ำมำหำรือในที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระจำกภำยนอกซึ่งเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดหรืออย่ำง
นอ้ยจ ำนวน 3 ท่ำนเพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดลุของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร 

  ทัง้นี ้ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิัท จะเป็นไปตำมวำระที่ก ำหนดไว ้มีควำมโปร่งใส และชดัเจนในกำร
เสนอชื่อกรรมกำรเพื่อกำรแต่งตัง้/เลือกตัง้มีประวตัิของกรรมกำรท่ีมีรำยละเอียดเพียงพอและบรษิัทฯ  จะเปิดเผยประวตัิ
ของกรรมกำรทุกคนโดยละเอียดและทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรต่อสำธำรณชนผ่ำนเว็บไซตแ์ละข่ำวสำรของ
บรษิัทฯ  

  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 คน โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ซึ่งมี
กรรมกำรเป็นผูห้ญิง 2 คน และบรษิัทฯ มีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัทท ำหนำ้ที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบรษิัท 
กบัฝ่ำยจดักำรรวมทัง้ดแูลและประสำนงำนดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด ำเนินกำรประสำนงำนใหม้ี
กำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบรษิัท 

- กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ บริษัทฯ ไม่มีกำรจ ำกัดจ ำนวนกรรมกำรอิสระ ผู้ที่ด  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรและกรรมกำรอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของทักษะ 
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ที่เป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ รวมทั้งกำรอุทิศเวลำ และกำรปฏิบัติหนำ้ที่ไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. และมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

- ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรอย่ำงชดัเจน และแยกบุคคลที่ด  ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรออกจำกบคุคลที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

-   ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำร
ระดับสงูของบริษัทฯ อย่ำงชัดเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวนบริษัทที่สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้
โดยตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทก่อน 

-    แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิัท เพื่อท ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบและ
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร  
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โดยก ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณข์องเลขำนุกำรบริษัทที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะเลขำนุกำรบริษัท 
และเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบกำรณข์องเลขำนุกำรบรษิัท ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทัง้นี ้
เลขำนกุำรบรษิัทจะไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องในดำ้นกฎหมำย กำรบญัชี และกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
เลขำนกุำรบรษิัท 

• คณะกรรมการชุดย่อย  
 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรรวมทั้งสิ ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำร
ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อควบคมุดแูลบรษิัทฯ ในดำ้นต่ำงๆ ดงัรำยละเอียดในหวัขอ้โครงสรำ้งกำรจดักำร 

 ทั้งนี ้ประธำนคณะกรรมกำรต้องไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุย่อยมคีวำมเป็นอิสระอยำ่งแทจ้รงิ นอกจำกนี ้เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะจัดประชุมอย่ำงนอ้ย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจำรณำหำรือ และ
ด ำเนินกำรใดๆ ใหส้ ำเรจ็ลลุ่วงตำมหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของตน 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน ์และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบสูงสุดในกำรก ำหนดนโยบำย พิจำรณำ อนุมัติ และ
ทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลใหฝ่้ำย
จดักำรสำมำรถด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยแผนงำนและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บรษิัทฯ เป็นลำยลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ใหค้วำมเห็นชอบทบทวนประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ โดยเนน้ใหบ้รษิัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี มีมำตรกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีกำรติดตำม
กำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันัน้จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่คณะกรรมกำร
บรษิัท ตอ้งมีภำวะควำมเป็นผูน้  ำมีวิสยัทศันแ์ละมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อ
หุน้ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
       คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรควบคุมดูแล และป้องกันมิใหเ้กิด

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ตำมคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ดงันี ้
• จดัโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของบรษิัทฯ และของคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
• ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนดว้ยควำมซื่อสัตย ์สุจริต ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ และ

ไม่ใหค้วำมส ำคญัต่อผลประโยชนส่์วนตวัเหนือควำมรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรรกัษำควำมลบัของ
ลกูคำ้ และกำรไม่น ำขอ้มลูภำยในของบรษิัทฯ และลกูคำ้ไปเปิดเผยหรอืน ำไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่น 
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• กำรตัดสินใจใดๆ ที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์หรือกรณีที่มีกำรกระท ำบำงอย่ำงซึ่งเป็นประโยชนต์่อ
บรษิัทฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกับผลประโยชนท์ี่แตกต่ำงกนัของผูม้ีส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมกำรบรษิัท และ
ฝ่ำยจดักำรจะพิจำรณำปัญหำดงักล่ำวอย่ำงรอบคอบดว้ยควำมระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ มีเหตผุล และเป็นอิสระ
ภำยใตก้รอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นส ำคญัและจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบทกุครัง้ 

• ในกรณีมีประเด็นที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือเป็นผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ซึ่งกรรมกำรท่ำนใดที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใด กรรมกำรท่ำนนัน้ตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูใหท้ี่ประชุมไดร้บัทรำบทนัทีและจะไม่มีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระ
ดงักล่ำว 

• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน พึงหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่เป็นกำรขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรตดิต่อกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ เช่น ลกูคำ้ คู่แข่งขนั หรือจำกกำรใชโ้อกำสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็น
กรรมกำรหรือพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนหรือกำรท ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือกำรท ำงำนอื่น
นอกเหนือจำกงำนของบรษิัทฯ  ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ 

• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนพึงละเวน้กำรถือหุน้ในกิจกำรของคู่แข่งของบรษิัทฯ หำกมีผลท ำใหต้อ้งละ
เวน้กำรกระท ำที่ควรท ำตำมหนำ้ที่  หรือมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ ในกรณีที่บคุคลดงักล่ำวไดหุ้น้มำ
ก่อนเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือพนกังำนหรือก่อนที่บรษิัทฯ จะเขำ้ไปท ำธุรกิจนั้นหรือกำรไดม้ำโดยมรดกบุคคล
ดังกล่ำวตอ้งรำยงำนให้ผูบ้ังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นทรำบและใหส้ ำเนำส่งสำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบ
กิจกำรภำยในทกุครัง้ 

จริยธรรมธุรกิจ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมส ำเร็จและบรรลเุป้ำหมำยสงูสดุรวมถึงกำรมีระบบกำรปฏิบตัิงำนที่มีประสิทธิภำพซึ่ง

ปัจจัยที่ส  ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคัญ
ดงักล่ำวจึงไดจ้ดัท ำขอ้พึงปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยำบรรณขึน้ เพื่อมุ่งเนน้ถึงกำรมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติ
ตำมขอ้บงัคบัของทำงกำร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรมทัง้กำรปฏิบตัิต่อบรษิัทฯ ลกูคำ้ ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงไดก้ ำหนดบทลงโทษ
ทำงวินัยส ำหรบัผูฝ่้ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมไวด้ว้ย โดยบริษัทฯ ไดม้อบหมำยใหส้ำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำร
ภำยในท ำหนำ้ที่ติดตำมและควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมขอ้พึงปฏิบตัิดงักล่ำวเป็นประจ ำ 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมกำรบริษัท ไดใ้ห้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในเป็นอย่ำงยิ่งทั้ งในระดับบริหำรและระดับ
ปฏิบัติงำนโดยเน้นให้มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้กับ  
บริษัทฯ โดยรวมทั้งดำ้นกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน จึงไดก้ ำหนด
นโยบำยเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ดงันี ้

- ก ำหนดใหฝ่้ำยจัดกำรของบริษัทฯ รบัผิดชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกตอ้งครบถว้นและ
ทนัเวลำ ทัง้งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยครึง่ปีและรำยปี 

- ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในและกำรบรหิำรควำมเส่ียงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
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- ก ำหนดใหม้ีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนและกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยใตก้ำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน และกำรสอบทำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ก ำหนดภำระหนำ้ที่และอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของผูบ้รหิำรไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
- ก ำหนดใหม้ีกำรควบคุมและตรวจสอบกำรใชท้รพัยสิ์นของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

หรือมีกำรน ำไปใชห้รือหำประโยชนโ์ดยมิชอบ 
- มีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงำนเพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกัน

อย่ำงเหมำะสม 
- คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อค ำแนะน ำหรือขอ้เสนอแนะของผูส้อบบัญชีอิสระ และผูต้รวจสอบ

จำกองคก์รก ำกบัดแูลภำยนอก เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหถ้กูตอ้ง เหมำะสม 
- คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้สำยก ำกับดูแลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยในรำยงำนตรงต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อควำมเป็นอิสระสำมำรถตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยใหด้ ำเนินกำรสรรหำ และคดัเลือกผูส้อบบญัชีภำยนอกจำกส ำนกังำนสอบบญัชี

ที่มีชื่อเสียง และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของ
กำรบันทึกบัญชี และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับนโยบำยกำรบัญชี พรอ้มทั้งเสนอแนะ และแกไ้ขจุดอ่อนหรือ
ขอ้บกพรอ่งของกำรบนัทึกบญัชีหรือระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯ  

-   ก ำหนดนโยบำยดำ้นบริหำรควำมเส่ียงใหค้รอบคลมุทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้ำยจัดกำรเป็นผูป้ฏิบัติตำมนโยบำย
และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำม
เส่ียงอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี และในทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำระดบัควำมเส่ียงมี
กำรเปล่ียนแปลง รวมถึงใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้ และรำยกำรผิดปกติทัง้หลำย 

-  ก ำหนดกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ   
โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของบคุคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตำมสดัส่วนกำรถือ
หุน้   

  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2557 นำยสดำวุธ เตชะอุบล นำยสรุพล 
ขวญัใจธัญญำ และพลเอกเลิศรตัน ์รตันวำนิช ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ภำยหลังกำรปรบัโครงสร้ำง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้
ถูกตอ้งตำมขอ้บังคบัของบริษัทฯ กฎหมำย ประกำศ และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใหม้ีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออก
เสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของ MFC ในเรื่องที่เก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรทั่วไปและด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ MFC ได้
ตำมแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และบริษัทรว่ม ทัง้นี ้ในปี 2563 เมื่อค ำนวณสดัส่วนกรรมกำรของ MFC 
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ  คิดเป็นรอ้ยละ 23.08 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของ MFC ซึ่งนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 24.96 อันเป็น
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัทฯ ใน MFC ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  1/2560 บริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำเสนอชื่อบุคคลเข้ำรบักำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ดงัต่อไปนี ้   

1.  นำยสรุพล ขวญัใจธัญญำ 
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2.  นำยฮองไซ ซิม 
3.  ดร. วีรพฒัน ์เพชรคปุต ์  
4.  นำยธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน ์

และเพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน และเกิดควำมชัดเจนในกำรบริหำรงำนระหว่ำงบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในวนัที่ 16 มกรำคม 2560 กรรมกำรของบริษัทย่อยบำงคนซึ่งเป็นกรรมกำรชุดเดียวกับกรรมกำรของบริษัทฯ  
จึงไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิัทย่อย จ ำนวน 2 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยสดำวธุ เตชะอบุล และนำยทอมมี่ เตชะอบุล  

 ทัง้นีเ้นื่องจำก นำยฮองไซ ซิม กรรมกำรไดเ้สียชีวิตลงเมื่อวนัที่ 6 ธันวำคม 2561 ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมกำร
บรษิัทของบรษิัทย่อย จึงมี 7 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1.     นำย สรุพล   ขวญัใจธัญญำ     ประธำนกรรมกำร 
2.     พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ   ลวณะมำลย ์   กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3.     นำย วส ุ  ชิวปรีชำ             กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4.     นำย ภทัร   จึงกำนตก์ลุ         กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5.     ดร. พอจ ำ   อรณัยกำนนท ์     กรรมกำรอิสระ 
6.     ดร. วีรพฒัน ์  เพชรคปุต ์          กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
7.     นำย ธนโชติ   รุง่สิทธิวฒัน ์              กรรมกำร 
 

  ทัง้นี ้ เมื่อค ำนวณสัดส่วนของกรรมกำรของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดของบรษิัท และกรรมกำรอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 57.41 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
- คณะคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดวันและเวลำกำรประชุมวำระปกติล่วงหนำ้ ประจ ำปี 2563 จ ำนวนทั้งสิน้ 6 ครัง้ 

เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำของตนส ำหรบักำรประชมุทุกครัง้ไดโ้ดยสะดวก  
- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งมีกรรมกำรเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำ  2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

จึงจะครบองคป์ระชมุ ประธำนกรรมกำรบรษิัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบในกำรจดัเรื่องที่จะเขำ้วำระกำรประชมุโดยกำร
พิจำรณำร่วมกับประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และจะพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรบำงท่ำนที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส  ำคัญ
เป็นวำระในกำรประชมุ ทัง้นี ้ กรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขำ้สู่วำระในกำรประชมุ 

- ประธำนกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรจัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องห รือเอกสำร ข้อมูล  
เพื่อกำรอภิปรำย และมีระยะเวลำมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำในประเด็นท่ีส ำคญัอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกนั 

- คณะกรรมกำรบริษัท สนบัสนนุใหม้ีกำรเชิญผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อใหข้อ้มลู หรือ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยตรง และเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ไดม้ีโอกำสรูจ้กักับผูบ้ริหำร
ระดบัสงู 

- คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเขำ้ถึง และขอขอ้มูล ค ำปรึกษำ และบริกำรต่ำงๆ ที่จ  ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกประธำน
กรรมกำรบริหำร หรือผู้บริหำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย หรืออำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอกได ้ 
โดยบรษิัทฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษิัท เป็นผูป้ระสำนงำน 
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- ฝ่ำยจัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง มีหน้ำที่ ให้ข้อมูล ค ำปรึกษำ และบริกำรต่ำงๆ ที่ เหมำะสม และทันเวลำ  
แก่คณะกรรมกำรบรษิัท        

- ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษัท จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มด้วยระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำร
ประชุมในแต่ละวำระใหแ้ก่กรรมกำรก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร เพื่อใหก้รรมกำรทกุท่ำนมีเวลำ 
เพียงพอท่ีจะศกึษำขอ้มลูต่ำงๆ ก่อนกำรเขำ้รว่มประชมุในแต่ละครัง้ 

- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ไดจ้ดัใหม้ีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถว้น ทุกวำระเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรำยงำนดังกล่ำวที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท
และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ 

- กรรมกำรทกุคนควรจะเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัททัง้หมดที่ได้
จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

- ก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำรมีโอกำสที่จะประชมุระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำ
ต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรรว่มดว้ย และแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรทรำบ
ถึงผลกำรประชมุดว้ย 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมกำรบรษิัท ไดส้นบัสนนุใหม้ีกำรประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรบรษิัท จะประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดว้ย

ตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท รว่มกันพิจำรณำผลงำน ปัญหำ และอปุสรรค เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
ซึ่งในกำรประเมินผลดงักล่ำวเป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 
 

การประเมินคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัททัง้คณะ มีรำยละเอียดดงันี ้

• มีกำรก ำหนดหวัขอ้กำรประเมินในแต่ละดำ้น ดงันี ้
- โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
- บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
- กำรประชมุคณะกรรมกำร 
- กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร 
- ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 
- กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

• วิธีกำรใหค้ะแนนกำรประเมิน 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง หรือไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้  
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย  
2 = เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร  
3 = เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ดี  
4 = เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อยำ่งดีเยี่ยม 
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• กำรวดัผลกำรประเมิน 

คะแนน (%) เกณฑท์ีไ่ด ้ ค าจ ากดัความ 
90-100 ดีเลิศ  มีมำตรฐำน และผลงำนที่สูงมำก ไม่จ ำเป็นตอ้งปรบัปรุง

กำรปฏิบตัิงำน หรือปรบัปรุงเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนัน้  
80-89 ดีเกินควำมคำดหวงั มีมำตรฐำน และผลงำนท่ีสงูเกินควำมคำดหวงั  

70-79 ดีเทียบเทำ่ควำมคำดหวงั มีมำตรฐำน และผลงำนท่ีดีตำมควำมคำดหวงั  

60-69 พอใช ้ มีมำตรฐำน และผลงำนที่ เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
แต่ต ่ำกว่ำควำมคำดหวงั สำมำรถปรบัปรุงใหด้ีขึน้ได ้ 

ต ่ำกว่ำ 60 ควรปรบัปรุง 
อย่ำงเรง่ด่วน 

มีมำตรฐำนต ่ำกว่ำควำมเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจที่มี
กำรแข่งขนัสงู ควรปรบัปรุงอย่ำงเรง่ด่วน  

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยใชห้ลกัเกณฑก์ำรประเมินเช่นเดียวกัน
กับกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ นอกจำกนี ้หัวขอ้ที่ใชใ้นกำรประเมิน จะแตกต่ำงกันไปตำมบทบำทและหนำ้ที่
ส  ำคญัของคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละคณะ 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ กำรประเมินดงักล่ำวจะใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกันกับกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัททัง้
คณะและคณะกรรมกำรชดุย่อย นอกจำกนี ้หวัขอ้ที่ใชใ้นกำรประเมินจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่  

• ควำมเป็นผูน้  ำ      
• กำรก ำหนดกลยทุธ ์ 
• กำรปฏิบตัิตำมกลยทุธ ์    
• กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบตัิทำงกำรเงิน  
• ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร    
• ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอก  
• กำรบรหิำรงำนและควำมสมัพนัธก์บับคุลำกร   
• กำรสืบทอดต ำแหน่ง  
• ควำมรูด้ำ้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร            
• คณุลกัษณะส่วนตวั 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดจ้ัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแบบรำยคณะ

และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่
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บริหำร ซึ่งได้ด  ำเนินกำรประเมินกำรท ำงำนในวันที่  13 พฤศจิกำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกัน
พิจำรณำผลงำนและปรบัปรุงแกไ้ขกำรปฏิบตัิงำนใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในเรื่องเบีย้ประชุมไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปรง่ใสซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดร้บั
กำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีกรรมกำรไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำที่และมีควำมรบัผิดชอบเพิ่มมำกขึน้ เช่น กำรเป็น
สมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นตน้ จะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มในระดบัที่เหมำะสมกับหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมำยเพิ่มมำกขึน้ ทั้งนีเ้ป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 จัดขึน้เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563  โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะแสดงควำมโปร่งใส และปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กรรมกำรที่ไดร้บั
ค่ำตอบแทนจึงงดออกเสียงในวำระนี ้

บรษิัทฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหนำ้ที่ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลงำน
ของผูบ้รหิำรระดบัสงู และก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือค่ำจำ้งที่เป็นธรรมและชดัเจนและใหค้วำมเห็นชอบ ในกรณีที่บรษิัท
ฯ มีกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำรระดับสูงหรือพนักงำน และมีกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงหรือ
พนกังำนท่ีไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่จะจดัสรร ทัง้นี ้ตอ้งไม่มีกรรมกำรท่ีจะไดร้บั
จดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกว่ำรอ้ยละ 5 ดงักล่ำวเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรและค่ำตอบแทนของ
ผูบ้รหิำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงันี ้ 
- ส่งเสริมใหก้รรมกำรเขำ้อบรมหลักสูตรเก่ียวกับบทบำท หนำ้ที่ของกรรมกำรในธุรกิจตวักลำงในตลำดทุน เพื่อใหม้ีควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจ ในบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรและสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงถกูตอ้งครบถว้น  

- กรรมกำรท่ีไดร้บัเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ใหม่ทกุคน จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
เรียบรอ้ยแลว้ 

- ผูท้ี่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในครัง้แรกจะไดร้บัทรำบขอ้มลูของบรษิัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมกำรของบริษัทฯ  
โดยในปี 2563 บรษิัทฯ จดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ จ ำนวนทัง้สิน้ 1 ครัง้ 

 

9.12  บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ และขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำรลงทนุ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำร
ดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งไดเ้ปิดเผยรำยชื่อของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไวแ้ล้วในหัวข้อ 
โครงสรำ้งกำรจดักำร โดยขอบเขตหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรแต่ละชดุมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

• บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
ใหป้ระธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้
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- พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรว่มกับประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร และดูแลใหก้รรมกำรบรษิัทไดร้บั
ข้อมูลอย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  

- เป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำรบรษิัท และเป็นประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท  

• ด ำเนินกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบวำระ ขอ้บงัคบัของบรษิัทและกฎหมำย  
• จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ 

เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงครบถว้น   
• สรุปมติที่ประชมุ และส่ิงที่จะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงชดัเจน  

- เป็นผู้น ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย โดยจัดสรรเวลำให้
เหมำะสม รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกนั และดแูลให้มีกำรตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้
อย่ำงเหมำะสมและโปรง่ใส  

- สนบัสนุน และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณของบริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ำกดั (มหำชน) 

- เสริมสรำ้งควำมสมัพันธอ์ันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร และฝ่ำยจดักำรตำมนโยบำยของบรษิัท  

- ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู และกำรจดักำรอย่ำงโปรง่ใสในกรณีที่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
- ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทมีโครงสรำ้ง และองคป์ระกอบที่เหมำะสม  
- ก ำกบัดแูลใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัทโดยรวม คณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ และกรรมกำรบรษิัทแต่ละคน

ใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  
- ก ำกับดูแลใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม กรรมกำรบริษัทรำยบุคคล ประธำน

กรรมกำร และคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ เพื่อน ำผลไปปรบัปรุงกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถของ
กรรมกำรบรษิัทและอนกุรรมกำร 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  
- ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

ควำมซื่อสตัยส์จุรติระมดัระวงัรอบคอบและโปรง่ใส ด ำรงไวเ้พื่อประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
- ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหด้  ำเนินกำรถูกตอ้ง

ตำมที่กฎหมำยประกำศขอ้บงัคบัของหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลก ำหนด ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอต่อ
ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยควำมโปร่งใสเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  (Good 
Governance) 

- จัดให้มีหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษรทบทวนหลักกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติ 
ตำมหลกักำรดงักล่ำวอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ 

- พิจำรณำอนุมตัิรำยกำรที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน/กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น/
กำรขำยหรือกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรพัยใ์ดๆ ออกจำกบญัชีตลอดจนกำรเขำ้ท ำรำยกำรใดๆ ซึ่งกฎหมำยประกำศ ขอ้บงัคบั
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ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ ก ำหนดไวใ้หต้อ้งไดร้บักำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

- คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผูบ้รหิำรจ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วย
ในกำรบริหำรจัดกำรตลอดจนกำรควบคุมก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษัทให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย 
เป้ำหมำยและมีควำมสอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีที่ก ำหนด 

- พิจำรณำอนมุตัิแผนลงทุนของบรษิัทฯ ตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นุมัตินโยบำยกำรลงทุนในหลักทรพัย ์เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร และกำรจัดกำรกำรลงทุนของบริษัทฯ ให้ไดร้ับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นกำร
จดัระบบควบคมุภำยในท่ีดี และมีกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ 

- พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในกำรประกอบธุรกิจหรือกำรขยำยธุรกิจตลอดจนกำรเขำ้ร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจกำรอื่นๆ  
เพื่อกำรน ำมำใหไ้ดซ้ึ่งผลประโยชนส์งูสดุจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

- ส่งเสริมใหม้ีกำรจดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อกัษรและจัดใหม้ีกำรส่ือสำรจรรยำบรรณธุรกิจแก่กร รมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำนบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีประสิทธิภำพสม ่ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนก ำหนดนโยบำย 
ที่ก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รเก่ียวกับกำรผลักดันใหเ้กิดกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่ำงเป็นรูปธรรมและติดตำม 
กำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ 

- จดัใหม้ีระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในที่ดีเพื่อกำรปกป้องรกัษำขอ้มูลสำรสนเทศและทรพัยสิ์นของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ลกูคำ้และผูถื้อหุน้ตลอดจนผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย และเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่ำกำรบนัทึกขอ้มลูทำงบญัชี กำรเงินเป็นไป
อย่ำงถกูตอ้งเพียงพอและเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำรำยกำรทำงธุรกิจไดร้บักำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมซึ่งเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหแ้ก่บริษัทได ้โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสม
ของระบบกำรควบคมุภำยในเป็นประจ ำทกุปีและใหค้วำมเห็นไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

- จัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนทุกด้ำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำรมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่แต่งตัง้เป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่ครอบคลมุทุกธุรกรรมและทบทวน
ประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่ก ำหนดนัน้ๆ รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงนอ้ยปี
ละครัง้ 

- รบัผิดชอบในขอ้มลูงบดลุ และขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ  
- แต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรและก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ตำมที่

คณะกรรมกำรก ำหนดหรือมอบหมำย 
- แต่งตัง้และจดัใหม้ีเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิของบรษิัทฯ ถูกตอ้งเป็นไปตำมที่กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบัของ

หน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำหนดตลอดจนกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและกำรประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติของ
คณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้ย่ำงเหมำะสมรวมถึงกำรดแูลและสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี กำรรกัษำเอกสำรขอ้มลูตลอดจนกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้และหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

- ดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบที่เหมำะสมในกำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท
ตลอดจนสำธำรณชน  

- ประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปีเพื่อกำรพิจำรณำรว่มกันถึงผลกำรปฏิบตัิงำนและ
ปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขอนัน ำมำซึ่งกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล 
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- ก ำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงำนหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยใหป้ฏิบัติตำมขอ้บังคบัของบริษัทฯ 
อย่ำงเครง่ครดั 

 โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท จ ำนวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ 
 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
- สอบทำนใหบ้ริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอโดยร่วมกับผูส้อบบญัชี

ของบรษิัทฯ และผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
- สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
- สอบทำนใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรติดตำมตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและ 

มีประสิทธิภำพตลอดจนกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของสำยก ำกับดแูลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน ก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำยกำร เลิกจำ้งและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ผูบ้รหิำรสงูสดุของสำยก ำกับดแูลและสำยตรวจสอบกิจกำรภำยในตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอ 

- พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ตลอดจนค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดของ

หน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดูแลก ำหนด เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ มีควำมถกูตอ้งสมเหตสุมผลและเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ  
- จัดท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว ลงนำม 

โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้รำยงำนดงักล่ำวอย่ำงนอ้ยใหม้ีขอ้มลูดงันี ้
•  ควำมเห็นเก่ียวกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ ในควำมถกูตอ้งครบถว้น

เป็นท่ีเชื่อถือได ้
• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯ  
•  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
•  ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
•  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงหรือที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
•  ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตอื่นใดที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ

ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  
• ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นชอบ 
โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- สรรหำและพิจำรณำคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อยและประธำน
เจำ้หน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผูจ้ัดกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยใชข้อ้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร 
ที่ไดร้ับอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลก ำหนดเป็นเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำและเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ (ตำมแต่ละกรณีที่ก ำหนดไว)้ 

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นกรรมกำรอิสระโดยมีกำรประเมินควำมเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบตัิตำมที่หน่วยงำน
ทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลก ำหนดของบคุคลดงักล่ำว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท  
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- พิจำรณำเสนอแนะเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีเห็นว่ำ 
มเีหตจุ ำเป็นและ/ หรือโดยควำมเหมำะสม 

- สอบทำนแผนและนโยบำยค่ำตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยประจ ำปีหรือ
เป้ำหมำยระยะยำวของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

- จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร/กรรมกำรผูจ้ัดกำร เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิหรือกำรใหค้วำมเห็นชอบ 
เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ (ตำมแต่ละกรณีที่ก ำหนดไว)้ 

- พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผูจ้ัดกำร 
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ เพื่อกำรดึงดูด รกัษำและ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภำพ
เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ 

- สอบทำนผลตอบแทนส ำหรบัพนักงำนบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมตัิก่อนกำร
จดัสรรเป็นค่ำตอบแทนรำยปีใหแ้ก่พนกังำน 

- พิจำรณำสอบทำนสัญญำค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษส ำหรับผูบ้ริหำรและพนักงำนในต ำแหน่งส ำคัญ (ถำ้มี) 
รวมถึงขอ้ตกลงในกำรว่ำจำ้งค่ำชดเชยต่อผูม้ีอ  ำนำจในกำรจดักำร เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิำร 

โดยในปี  2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดักำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
- ก ำหนดขอบเขตนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

ตลอดจนกำรเสนอแนะแนวปฏิบตัิขอ้แนะน ำในเรื่องของกำรก ำกับกิจกำรที่ดีตำมหลกับรรษัทภิบำลใหแ้ก่คณะกรรมกำร
บรษิัท  

- ติดตำมดแูลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท และฝ่ำยจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของ
บรษิัทฯ และหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลก ำหนด 

- พิจำรณำทบทวนแนวปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหม้ีควำมเป็นสำกลทนัสมยัอย่ำง
ต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อกำรพิจำรณำปรบัปรุง 

- พิจำรณำทบทวนควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำรมีผลประโยชนข์ดัแยง้ที่อำจเกิดขึน้ในกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ 

- เสนอแนะแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชดุย่อยรวมถึงกำรติดตำมและ
สรุปผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบตัิงำน 

- พิจำรณำทบทวนแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ   
เป็นประจ ำทกุปี 

โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดักำรประชมุคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีจ ำนวนทัง้สิน้ 1 ครัง้ 
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• ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงโดยด ำเนินกำรใหม้ีกลยทุธ ์นโยบำย มำตรฐำนและรวมถึง

มำตรกำรในกำรควบคุมควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ  
เกิดประสิทธิภำพสงูสดุภำยใตค้วำมเส่ียงที่ควบคมุไดอ้ย่ำงมีระบบ 

- พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมควำมเส่ียงและขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิของหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนนัน้ๆ และรวมถึงกำรติดตำมและควบคมุกำรบรหิำรควำมเส่ียง
ให้อยู่ภำยใตข้อบเขตที่บริษัทฯ ก ำหนดตลอดจนสอดคลอ้งตำมหลักกำรบริหำรควำมเ ส่ียงตำมแนวทำงที่หน่วยงำน
ทำงกำรท่ีก ำกบัดแูลก ำหนด 

- สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยและกระบวนกำรขั้นตอนที่เพียงพอในกำรประเมินควำมเส่ียงและ 
กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทั้งปัจจัยที่เกิดจำกภำยนอกและภำยในที่เก่ียวขอ้งกับควำมเส่ียงนัน้ๆ ตลอดจนวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ เพื่อน ำไปสู่กำรจดักำรควำมเส่ียงใหม้ีประสิทธิภำพ 

- ควบคุมดแูลประเมินประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงของฝ่ำยงำนต่ำงๆ และสอบทำนใหบ้รษิัทฯ และบรษิัท
ย่อยมีโครงสรำ้งพืน้ฐำนทรพัยำกรและระบบงำนท่ีเพียงพอในกำรช่วยใหก้ำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงอยู่ในระดบัที่รบัได ้

- ทบทวนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รเป็นครัง้ครำวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดจนกำรมอบหมำยใหบุ้คคลใดหรือคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผูดู้แลและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของ 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตำมควำมเหมำะสมและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงทรำบ 

- จดัท ำรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินกำรส ำหรบัปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อทรำบ 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่หรืองำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท มอบหมำยและคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงมีควำมเห็นชอบ 
โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดักำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง จ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

 

• ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการลงทุน 
- พิจำรณำก ำหนดนโยบำยหลักเกณฑ์แผนกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคลอ้งเป็นไปตำมนโยบำย  

ที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดซึ่งพิจำรณำธุรกิจหรือกิจกำรท่ีเห็นควรเขำ้รว่มลงทนุตำมกรอบนโยบำยของบรษิัทฯ อนมุตัิ 
ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ไดอ้นุมัตินโยบำยกำรลงทุนในหลักทรพัย ์ระเบียบที่ 1/2558 ลงวนัที่ 15 พฤษภำคม 2558 
เพื่อใหฝ่้ำยจดักำรน ำไปเป็นแนวทำงปฏิบตัิต่อไป 

- ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรลงทุนของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยใหม้ีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับสภำวกำรณล์งทุน 
เพื่อก่อประโยชนส์งูสดุต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

- พิจำรณำทบทวนนโยบำยและมำตรกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหเ้หมำะสมส ำหรบักำรลงทนุของบรษิัทฯ ภำยใตน้โยบำยของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

- ก ำกับดูแลเป้ำหมำยกลยุทธ์และนโยบำยหลักในกำรลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิัทก ำหนด 

- พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแผนกำรลงทุนประจ ำปีที่ฝ่ำยจดักำรหรือฝ่ำยกำรลงทุนของบรษิัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
บรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ 

- พิจำรณำศกึษำขอ้มลูของธุรกิจหรือกิจกำรที่ควรเขำ้ไปลงทนุตำมกรอบนโยบำยของบรษิัทฯ เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชน์
สงูสดุในกำรลงทนุนัน้ๆ ของบรษิัทฯ และเสนอคณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำอนมุตัิ 
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- มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเชิญหรือว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกที่มีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญเป็นที่ปรึกษำในกำรเขำ้ร่วมลงทุน 
ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทฯ   

- พิจำรณำใหค้วำมเห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรเขำ้เป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ที่จะเขำ้ไปร่วมลงทุน 
ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อกำรพิจำรณำอนมุตัิใหค้วำมเห็นชอบ 

- ก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนดและรำยงำนผลกำรลงทุน 
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

- พิจำรณำกำรเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือกำรยกเลิกกำรลงทุนของบริษัทฯ ที่ ได้เข้ำร่วมลงทุนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่หรือด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดักำรประชมุคณะกรรมกำรกำรลงทนุ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

 

• ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- รว่มพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงกำรด ำเนินกำรธุรกิจและนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนแผนงำนกลยุทธท์ำงธุรกิจ

ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบรษิัท  
- พิจำรณำอนมุตัิติดตำม ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำนและกลยทุธก์ำร

ลงทนุตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  
- พิจำรณำกลั่นกรองงบประมำณประจ ำปี ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือจัดท ำและ

น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรหิำร 
- พิจำรณำสั่งกำร/ประสำนงำนเพื่อกำรมอบหมำยนโยบำยหรือแผนงำนตำมแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัท

อนมุตัิแลว้ใหผู้บ้รหิำรและบรษิัทย่อยรบัไปปฏิบตัิตำมขอบเขต หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ  
- พิจำรณำก ำหนดกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรควบคุมก ำกับกิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนกำร

ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำร และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ ที่ก ำหนด  
- พิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ ปรกึษำหำรือและขอ้เสนอแนะในกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรส่งเสริม

พฒันำปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
- รว่มพิจำรณำ ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกับกำรก ำหนด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญของบริษัทย่อย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมนโยบำยของบรษิัทท่ีก ำหนดไว ้ 
- ใหม้ีอ  ำนำจ ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึกต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนมีควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งเป็นไปตำม

นโยบำยและผลประโยชนข์องบรษิัทเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูล และวินยั กำรท ำงำนภำยในขององคก์ร  
- พิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ยบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ และค่ำตอบแทนของ

ผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิ จำรณำอนุมัติ  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบรหิำร  

- ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย หรือเห็นควร   
  
 

9.13 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการบริษัทฯ   
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดคณุสมบตัิที่เหมำะสมของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดับสูงและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงรวมทั้งประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ครบก ำหนดวำระและผู้บริหำรระดบัสูง ตำมขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดก้ ำหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ่ง 
มีคะแนนเสียงหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยในขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมกำร ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ไดก้ ำหนดเรื่องเก่ียวกับกำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถ 
สรุปส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัไดด้งันี ้

- ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทฯ มีไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมกำรบรษิัทฯ จะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได ้

- ผูท้ี่จะเป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ ไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้
• ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดำและบรรลนุิติภำวะ 
• ไม่เป็นบคุคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถหรือคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ 
• ไม่เคยรบัโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถงึที่สดุใหจ้ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
• ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำรหรือองคก์ำรหรือหน่วยงำนของรฐั  ฐำนทจุรติต่อหนำ้ที่ 

- กรรมกำรคนใดเมื่อไดร้บัเลือกตัง้แลว้ปรำกฏว่ำขำดคณุสมบตัิดงักล่ำวมำในขอ้ (2) หรือท่ีประชมุผู้ถือหุน้ลงมติให้
ถอดถอนเสียจำกกรรมกำรย่อมพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรทันที กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่น 
ใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ กรรมกำรซึ่งลำออกดังกล่ำวนั้น 
จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

- ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัท ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
•  ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
•  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรได ้ในกรณี 

 ที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
• บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร ที่จะ 

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

- ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หนึ่งในสำมกรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้ับเลือกใหก้ลับเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกได ้กรรมกำรที่จะตอ้งออก
จำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจ้บัสลำกกันส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำร
คนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

- นอกจำกกรรมกำรจะพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้กรรมกำรจะพน้ต ำแหน่งเมื่อ 
- เสียชีวิต 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำย 

ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
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- ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

- กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ 
ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ กรรมกำรซึ่งลำออกตำมควำมในวรรคแรกอำจแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียน
ทรำบดว้ยก็ได ้

- ที่ประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ มีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

- ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรเลือกบคุคล ซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปเวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ั้น 
จะเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือนโดยบคุคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเขำ้มำแทนมติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ 

- กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชุมใหก้รรมกำรที่เหลืออยู่กระท ำกำร 
ในนำมของคณะกรรมกำรไดแ้ต่เฉพำะกำรจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
ทัง้หมดเท่ำนัน้กำรประชุมตำมวรรคแรกใหก้ระท ำภำยในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่จ  ำนวนกรรมกำรว่ำงลงเหลือนอ้ย
กว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชุมและบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่งจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียง 
เท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน 

- ในกรณีที่กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะใหค้ณะกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รักษำกำรในต ำแหน่ง 
เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่เขำ้รบัหน้ำที่เวน้แต่ศำล 
จะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่นที่ท  ำให้คณะกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง โดยบริษัทฯ ต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมกำรชดุใหม่ภำยในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัพน้จำกต ำแหน่งโดยส่งหนงัสือนดัประชมุใหผู้ถื้อหุน้
ทรำบไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

- กรรมกำรมีสิทธิไดร้บัเงินบ ำเหน็จกรรมกำรในวงเงินไม่เกินรอ้ยละสิบของก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี ้ใหอ้ยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรและใหค้ณะกรรมกำรมีสิทธิไดร้บัเงินค่ำจำ้งเบีย้ประชุม ค่ำพำหนะ สวัสดิกำรและ
ค่ำตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ำรบัรองและค่ำใชจ้่ำยใดๆ อนัเก่ียวเนื่องกับกำรท ำงำนตำมระเบียบของ
บรษิัทฯ ดว้ยขอ้ควำมในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้มำจำกพนกังำนหรือ
ลกูจำ้งของบรษิัทฯ ในอนัท่ีจะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัทฯ   

- ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนเป็นประธำนกรรมกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได ้รองประธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ตำมขอ้บงัคบั
ในกิจกำรซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ 
ครบองคป์ระชุมและให้ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธำนกรรมกำรอยู่ใหร้องประธำน
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กรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมแต่ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชุมกำรวินิจฉัยชีข้ำดของ  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรใหถื้อเสียงขำ้งมำกกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนนเวน้แต่กรรมกำร  
ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำน
ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้ำด 

- ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมำยส่ งหนังสือนัดประชุม 
ไปยังกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวันประชุมเวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษำสิทธิและประโยชน์ของ
บรษิัทฯ จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

- ในกำรด ำเนินกิจกำรบริษัทฯ กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 
ของบรษิัทตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัทฯ   

-  หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือเขำ้เป็น
หุน้ส่วนในหำ้งหุ้นส่วนสำมัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหรือเป็นกรรมกำรของ
บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำเขำ้ท ำเพื่อประโยชนต์นเองหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมกำรผูน้ัน้ 

- กรรมกำรตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำในกรณีที่มีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในสัญญำใดที่บริษัทฯ ท ำขึน้หรือในกรณีที่จ  ำนวนหุน้หรือหุน้กูข้องบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมกำรถืออยู่ 
มีจ ำนวนที่เพิ่มขึน้หรือลดลง  

- คณะกรรมกำรจะตอ้งประชุมกันอย่ำงนอ้ยสำมเดือนต่อครัง้ ณ จังหวดัอันเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือ ณ สถำนท่ีอื่นใด โดยกำรก ำหนดวนัเวลำและสถำนที่เป็นไปตำมดุลยพินิจของประธำน
กรรมกำร กรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไป อำจรอ้งขอให้ประธำนกรรมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีนี ้
ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอ 

- ในกำรลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรบริหำรคนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อและ
ประทับตรำส ำคัญของบริษัทหรือกรรมกำรอื่นสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัทฯ ได ้

- กรรมกำรคนใดซือ้ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ หรือขำยทรพัยสิ์นใหแ้ก่บริษัทฯ หรือกระท ำธุรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับ
บริษัทฯ ไม่ว่ำกระท ำในนำมของตนหรือของบุคคลอื่นถำ้มิไดร้บัควำมยินยอมจำกคณะกรรมกำรแลว้กำรซือ้ขำย
หรือกระท ำธุรกิจนัน้ไม่มีผลผกูพนับรษิัทฯ  

- ใหก้รรมกำรแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบโดยมิชักชำ้เมื่อถือหุน้หรือหุ้นกูใ้นบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจ ำนวน
ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบญัชี 

• การสรรหากรรมการอิสระ 
ส ำหรบักำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้คณะกรรมกำรบรษิัท ไดพ้ิจำรณำแต่งตัง้ตำมคณุสมบตัิซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

ขั้นต ่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและมีหนำ้ที่ในลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไวใ้นประกำศตลำดหลักทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ว่ำดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้
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- ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ 
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั้ง ทั้งนี ้ ลักษณะ
ตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมกำรอิสระท่ีเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรกึษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ   

- ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส 
พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม บุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่เคยหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี
ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ
ผูข้ออนุญำตและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผู้มีอ  ำนำจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร 
มีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัยผูม้ีอ  ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่ 
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

- ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุน้ส่วน 
ที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำหรือถือหุน้
เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำร
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

• แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 ไดอ้นุมตัิแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำร

สงูสดุ ซึ่งผ่ำนกำรน ำเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีสำระส ำคญัดงันี ้
 

บรษิัทฯ มีแผนและกระบวนกำรในกำรสืบทอดต ำแหน่งที่เชื่อมโยงกับวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึง
วัฒนธรรมองคก์ร เพื่อให้มั่นใจไดว้่ำกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดนั้นเป็นไปอย่ำงรำบรื่น รวมถึงไดม้ีกำรจัดเตรียม
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บุคลำกรทดแทน เพื่อเป็นกำรป้องกันมิใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำ ทัง้นี ้กระบวนกำรจดัท ำแผนทดแทนต ำแหน่งงำน มีขัน้ตอนเริ่มจำกฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล
ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำ และคดัเลือกผูบ้รหิำรสงูสดุ เพื่อทดแทนต ำแหน่งงำนโดยพิจำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ทักษะที่จ ำเป็น และคุณลักษณะของบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งงำน ควำมพรอ้มของผูสื้บทอดต ำแหน่ง โดยผ่ำนขั้นตอนกำร
ประเมินตำมหลกัเกณฑ ์และพิจำรณำคดัเลือกผูท้ี่มีควำมเหมำะสม จำกนัน้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลน ำเสนอขอ้มลูผูบ้รหิำรที่จะมำ
ทดแทนต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้ควำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

 
9.14 นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 

ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรนั้น บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรสรรหำบุคคลเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนัน้ บริษัท
ตอ้งพิจำรณำจำกองคป์ระกอบ โดยบริษัทตอ้งจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิของกรรมกำรที่
ตอ้งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะและควำมจ ำเป็นท่ียงัขำด รวมถึงคณุสมบตัิที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
และโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยทุธท์ำงธุรกิจของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ตอ้งค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity) ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทมีระดับกำรศึกษำ ควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น  
มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ วิสัยทัศน์กวำ้งไกล อันเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยมิใหม้ีขอ้จ ำกดัทำงเชือ้ชำติ ภำษำ และเพศแต่อย่ำงใด 

9.15 นโยบายก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 
เพื่อส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัท  

จึงเห็นสมควรก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิัทแต่ละคนด ำรงต ำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บรษิัท 

9.16 นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เพื่อส่งเสริมใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัท 

จึงเห็นสมควรก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทอื่นรวมไม่เกิน 5 บรษิัท 

9.17 นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมเป็นประจ ำทุก 3 เดือน และอำจมีกำรจัดกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำม

จ ำเป็น  และเพื่อส่งเสรมิใหก้รรมกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ คณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นสมควร
ก ำหนดใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและกำรลงมติในแต่ละครัง้ ตอ้งมีคณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 
จึงจะครบองคป์ระชุม และกรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมทั้งปี  
โดยบรษิัทไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไวล่้วงหนำ้ตลอดทัง้ปี และจะมีกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้ม
ระเบียบวำระก่อนประชมุล่วงหนำ้ 5 วนัท ำกำร เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำในกำรศกึษำมำก่อนล่วงหนำ้ 
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร ไดแ้ก่ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถประชมุระหว่ำง
กันเองตำมควำมเหมำะสม เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม 
ประชมุดว้ย 

ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่ท  ำให้กรรมกำรคนใดไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครั้งใด ได ้ 
ใหก้รรมกำรคนนัน้แจง้เหตจุ ำเป็นดงักล่ำวต่อประธำนกรรมกำรในโอกำสแรก และก่อนกำรประชมุในครัง้นัน้ 

9.18 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 
คณะกรรมกำรบรษิัท ก ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรควบคุมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและธุรกิจที่บริษัทฯ 

เขำ้ไปลงทุน เพื่อใหม้ีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้และสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำนที่
บริษัทฯ ที่เขำ้ไปลงทุนนั้นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพเสมือนว่ำเป็นฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำนหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ  อีกทั้งยัง
สำมำรถติดตำมกำรบรหิำร และกำรด ำเนินงำนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทนุ เพื่อดแูลรกัษำซึ่งผลประโยชนใ์นกำรลงทนุของบรษิัท
ฯ และเพิ่มมลูค่ำและควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของบรษิัทฯ ได ้ 

โดยบรษิัทฯ ไดม้ีกำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เขำ้รว่มเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อย เพื่อติดตำมผลประกอบกำร และ
ให้ขอ้เสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย ก ำหนดให้บริษัทย่อยใชห้ลักเกณฑ์กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ 
ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ รวมถึงก ำกับดแูลใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลู และกำรบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อย เพื่อให้
บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจัดท ำงบกำรเงินรวมไดท้ันก ำหนด ทั้งนี ้  บุคคลดังกล่ำวตอ้งไดร้ับอนุมัติควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรตำมข้อก ำหนด 
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

9.19 การอนุมตัิรายการ  
 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2559 ไดม้ีมติอนุมัติใหแ้กไ้ขอ ำนำจ 
ในกำรอนุมตัิรำยกำรที่เก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยและกำรซือ้ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ตำมประกำศ ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง อ ำนำจในกำร
อนมุตัิรำยกำรท่ีเก่ียวกบัค่ำใชจ้่ำยและกำรซือ้ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้กิดควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ ทัง้นี ้
โดยมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2559 เป็นตน้ไป ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

• ค่ำใชจ้่ำย หรือรำยกำรซือ้ทรพัยสิ์นที่มีในงบประมำณประจ ำปี ซึ่งไดร้บักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 
มอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นผูอ้นมุตัิรำยกำร 

• ค่ำใช้จ่ำย หรือรำยกำรซือ้ทรพัยสิ์นที่ไม่มีในงบประมำณหรือเกินงบประมำณประจ ำปี  วงเงินไม่เกิน 3 ลำ้นบำท 
มอบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทหรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เป็นผูอ้นุมตัิรำยกำร หำกวงเงินเกินกว่ำ 3 ลำ้น
บำท ตอ้งด ำเนินกำรขออนมุตัิงบประมำณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

• ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวกบัผลตอบแทนพนกังำน ยกเวน้ค่ำใชจ้่ำยที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมระเบียบสวสัดิกำร หรือระเบียบอื่น
ใดของบริษัทฯ ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้อนุมัติรำยกำร ทั้งนี ้ ค่ำใช้จ่ำยของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิ 

• ค่ำใชจ้่ำยที่เป็นไปตำมระเบียบทำงกำรและ/หรือหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และขออนมุตัิต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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• ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ ้นประจ ำ โดยจ่ำยจำกเงินสดย่อยจ ำนวนไม่เกิน 1,000 บำท มอบหมำยให้ผู้บริหำรสูงสุด 
ของสำยงำนเป็นผูอ้นมุตัิรำยกำร 

• กำรจดัสรรเงินทนุของบรษิัทฯ ในกำรลงทนุ ใหฝ่้ำยกำรลงทุนน ำเสนอ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
กำรลงทนุ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

• กำรท ำรำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนับรษิัทฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ไดอ้นุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ 

สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2562 และ 2563 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 
 

 
 
 

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มในกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
กำรต่อตำ้นกำรทจุริต รวมถึงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิัทฯ เชื่อมั่น
ว่ำกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรมภำยใตห้ลกับรรษัทภิบำลท่ีดีจะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ  

แม้กำรด ำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมำยที่ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน คือ ก ำ ไรและควำมมั่นคง ตลอดจนควำม
เจริญกำ้วหนำ้ทำงธุรกิจ แต่ธุรกิจจะเติบโตอย่ำงยั่งยืนไดน้ั้น จะตอ้งค ำนึงถึงกำรคืนก ำไรสู่สงัคมควบคู่กันไปดว้ย ธุรกิจจึงจะ
ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยั่งยืน 

10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ หลกัจรรยำบรรณ

ทำงธุรกิจและหลักเกณฑ์ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด  มีควำมโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องตำม
มำตรฐำนสำกล โดยไม่เห็นแก่ประโยชนอ์ื่นท่ีอำจไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ถกูตอ้ง โดยบรษิัทฯ ปฏิบตัิตำมแนวทำงต่อไปนี ้

-  กำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรใหป้ระพฤติตนตำมกรอบกติกำกำร
แข่งขันบนพืน้ฐำนควำมถูกตอ้งเป็นธรรม ตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ อำทิ หลีกเล่ียงวิธีกำร 
ไม่สจุรติเพื่อท ำลำยคู่แข่ง ไม่เอำรดัเอำเปรียบต่อพนกังำนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  

-  กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจกบักิจกำรคู่คำ้ใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ตกลงที่ก ำหนดร่วมกันอย่ำง
เคร่งครดั ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่พยำยำมท ำลำยชื่อเสียง 
ของคู่แข่งดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำสอบบญัช ี 1.18 ลำ้นบำท 1.18 ลำ้นบำท 

ค่ำบรกิำรอื่น ไม่มี ไม่มี 
รวม 1.18 ลำ้นบำท 1.18 ลำ้นบำท 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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-  กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยกับลกูคำ้ทั่วไป จะตอ้งปฏิบัติตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับอัตรำค่ำธรรมเนียม 
กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ที่ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และ 
ตลำดหลกัทระพยห์รือ ก.ล.ต. ก ำหนด 

10.2  การต่อต้านการทุจริต 
บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเรื่องคณุธรรม จรยิธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ

ภำยในองคก์ร โดยมีกำรทบทวนนโยบำย มำตรกำร กระบวนกำรภำยในและกำรประเมินควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตตำมพระรำชบญัญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหำร พนักงำน และบริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ ำวอย่ำงเคร่งครัด 
ก ำหนดนโยบำย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
โดยใหผู้บ้รหิำร พนกังำน และบรษิัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเครง่ครดั  

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริต โดยสรุป ดังนี ้
- นโยบำยป้องกันกำรมอบหรือรับของก ำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น กำรเลี ้ยงรับรองหรือค่ำใช้จ่ำย 

ที่เกินขอบเขตจ ำกดัซึ่งไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ จำกลกูคำ้และผูท้ี่บรษิัทท ำธุรกิจดว้ย 
- นโยบำยกำรป้องกันกำรติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรือเพื่อควำมสัมพันธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ทกุชนิดไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
- นโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งอย่ำงโปรง่ใส เป็นธรรม ภำยใตก้ฎระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีถกูตอ้ง 
- นโยบำยส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมกำรฉ้อโกงและไม่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

ที่มีลกัษณะเป็นกำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
- นโยบำยกำรก ำหนดให้เงินบริจำคเพื่ อกำรกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภท เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้อง  

ตำมกฎหมำยในประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

10.3  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิัทฯ สนบัสนนุและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยปฏิบตัิต่อลกูคำ้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วนอย่ำงเสมอ

ภำคและเป็นธรรม รวมถึงสนบัสนุนกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลเพื่อควำมกำ้วหนำ้ของพนกังำนทุกระดบัตำมควำมเหมำะสม 
ดงันี ้
• กำรจดัใหม้ีสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม เช่น สวสัดิดำ้นกำรเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน สวสัดิกำรดำ้นกำรรกัษำพยำบำล

และกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี สวสัดิกำรดำ้นกำรประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุสวสัดิกำรกรณีพนกังำนเสียชีวิต สวสัดิกำรดำ้น
ฌำปนกิจสงเครำะหส์ ำหรบัพนกังำนและครอบครวั เป็นตน้ 

• กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่ เหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หน้ำที่
รบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนแต่ละคน โดยน ำระบบ KPI มำใชใ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนซึ่งมีผลต่อกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและอตัรำกำรจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปี รวมทัง้กำรปรบัเลื่อนต ำแหน่ง 

• กำรจดักิจกรรมพนกังำนสมัพนัธต์่ำงๆ ไดแ้ก่  (1) “ผูบ้รหิำรพบพนกังำน” เพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดแ้สดงควำมคิดเห็น 
นวตักรรมใหม่หรือขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนก์ับองคก์รต่อผูบ้รหิำรไดโ้ดยตรงเป็นประจ ำทกุ 3 เดือน ซึ่งพนกังำนจะไดร้บั
กำรปฏิบตัิต่อกนัอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday (3) Corporate Lunch (4) งำนเลีย้งส ำหรบัวนั
เกิดพนกังำน (5) งำนเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสำมัคคีและเปิดโอกำสใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนสงัสรรคน์อก



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
86 

เวลำงำน เป็นกำรลดช่องว่ำงในกำรท ำงำนระหวำ่งระดบัผูบ้ริหำรและพนกังำน  อีกทัง้เป็นกำรสรำ้งขวญัและก ำลงัใจในกำร
ท ำงำน รวมทัง้สรำ้งควำมผกูพนัในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

• กำรจดักิจกรรมเสริมสรำ้งก ำลงัใจในกำรท ำงำนใหก้ับพนกังำนอย่ำงต่อเนื่องของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เช่น  กำรจดักิจกรรม
พิเศษทำงกำรตลำดดว้ยกำรมอบรำงวลัให้กับเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดที่มีกำรเปิดบัญชีลูกคำ้สูงสุดและยอดกำรซือ้ขำยทั้ง
หลกัทรพัยแ์ละตรำสำรอนพุนัธ ์และจดักิจกรรมขอบคณุพนกังำน “Staff Party” เป็นประจ ำทกุปี  

• กำรสรรหำบคุลำกรและกำรจำ้งงำนท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรที่ชดัเจนและค ำนึงถึงหลกั
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงำนโดยไม่น ำควำมแตกต่ำงทำงดำ้นเชือ้ชำติ เพศ อำยุ ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติ
ตระกลู มำเป็นอปุสรรคในกำรจำ้งงำน 

• กำรส่งเสริมใหพ้นักงำนมีควำมคิดสรำ้งสรรคใ์หม่ๆ ควำมสำมัคคีเป็นน ำ้หนึ่งใจเดียวกัน และกำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคล  
ไม่กล่ำวรำ้ยผูอ้ื่น 

• กำรส่งเสรมิควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนกังำนผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ 
เช่น  กิจกรรม 5 ส กำรตรวจสขุภำพพนกังำนประจ ำปี กำรจดัใหม้ีตูย้ำสำมัญประจ ำส ำนกังำน เป็นตน้ 

• กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำนใหม้ีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังำนพฒันำ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถและทกัษะที่เป็นประโยชนด์้ำนกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ของบริษัทหลกัทรพัยฯ์ เพื่อขยำยกำรเติบโตทำง
ธุรกิจภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ตลอดเวลำ  

 

10.4   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บรษิัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ ดว้ยควำมใส่ใจและปกป้องผลประโยชนข์องลกูคำ้

เป็นส ำคัญ โดยน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดีและมีคุณภำพ ตลอดจนกำรรกัษำควำมลับของลูกคำ้ ภำยใตก้ำรปฏิบัติ  
ที่ชัดเจนและเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกรรมกับลูกคำ้ทุกรำย พรอ้มทั้ งพัฒนำรูปแบบและช่องทำงกำรให้บริกำร น ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย โดยยึดถือขอ้มูลที่ครบถว้นถูกตอ้ง เหมำะสม ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ ์ 
ทัง้นีเ้พื่อส่งมอบกำรบรกิำรท่ีดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคำ้ 

บรษิัทฯ และบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ ยงัใหค้วำมส ำคญักับกำรรักษำผลประโยชนแ์ละควำมลบัของลกูคำ้ คู่คำ้และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียดว้ยควำมซื่อสัตยแ์ละสจุริต นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดม้ีช่องทำงในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสต่ำงๆ จำกลกูคำ้  
คู่คำ้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีชดัเจนเพื่อตอบสนองขอ้รอ้งเรียนต่ำงๆ อย่ำงรวดเรว็ ยตุิธรรม
และเชื่อถือได ้รวมทัง้เขำ้รว่มกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทดว้ยวิธีอนญุำโตตลุำกำรท่ีจดัขึน้โดยส ำนกังำน ก.ล.ต.  

10.5   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
แมว้่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม แต่บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร

บริหำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงรู ้คุณค่ำและให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ  
มีนโยบำยสง่เสรมิใหม้ีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนกังำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้

• ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเครง่ครดั 
• ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดไฟฟ้ำ รักษำสภำพแวดล้อมและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

ใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ  
• ตระหนกัถึงกำรใชน้ ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยกำรตรวจสอบท่อประปำและมำตรวดัน ำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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• รณรงคก์ำรใชท้รพัยำกรอย่ำงรูคุ้ณค่ำเพื่อรักษำส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำรลดปริมำณกำรใชก้ระดำษภำยในส ำนกังำน 
โดยใชก้ระดำษรีไซเคิลและใชช้่องทำงอิเล็กทรอนิกสม์ำกขึน้  

 

10.6  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบของกำรดูแลชุมชนและสงัคม
ผ่ำนกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิคณุภำพชีวิตทำงสงัคม  โดยในแต่ละปี บรษิัทฯ จะ
จดัสรรงบประมำณจ ำนวนหนึ่ง เพื่อใหก้ำรสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงกำรที่เป็นประโยชนแ์ละตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ชมุชนและสงัคมส่วนรวม และไดด้  ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปี 2563 โดยในปีที่ผ่ำนมำ ไดเ้กิดสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (Covid-19) ตัง้แต่ตน้ปี ซึ่ง
ส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกวำ้งไปทั่วโลก น ำไปสู่วิกฤตทำงเศรษฐกิจและสงัคมครัง้รุนแรงอนัเป็นผลจำกมำตรกำรควบคุมโรค
ที่เขม้งวดของหลำยประเทศที่ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจทั่วโลกเขำ้สู่ภำวะถดถอยเป็นระยะเวลำยำวนำนขำ้มปี และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่ำงรุนแรงโดยเฉพำะภำคอตุสำหกรรม กำรท่องเที่ยว สำยกำรบิน รวมทัง้กำรส่งออกที่หด
ตวัรุนแรงจำกควำมตอ้งกำรทั่วโลกที่ลดลง ควำมจ ำเป็นที่ตอ้งปิดสถำนประกอบกำรที่เส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดไดส่้งผลกระทบ
ต่อรำยไดแ้ละกำรจำ้งงำนทั่วประเทศ    

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ไวรสัโควิด 19  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ จึงไดร้่วมจัดท ำโครงกำรเพื่อสังคม “ปันน ำ้ใจช่วยภัยโควิด 19” โดยจัดเตรียมถุงน ำ้ใจ
จ ำนวนกว่ำ 10,000 ชุด  น ำไปแจกจ่ำยใหก้ับผูป้ระสบควำมเดือดรอ้นทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั โดยจดัสรรงบประมำณ
กว่ำ 5.5 ลำ้นบำท และเงินบริจำคสมทบส่วนหนึ่งจำกพนักงำน เพื่ อส่งต่อปัจจัยและส่ิงของจ ำเป็นบรรเทำควำมเดือดรอ้น
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 2  เดือนคือ ในเดือนพฤษภำคมและมิถนุำยน  
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กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวนีเ้ป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมเพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้นที่ไดร้บัผลกระทบจำกโควิด-19  
เพื่อใหก้ ำลงัใจและช่วยเหลือสงัคม ชมุชน และประชำชนที่ไดร้บัควำมเดือนรอ้น เพื่อใหทุ้กคนสำมำรถกำ้วผ่ำนวิกฤติในครัง้นี ้
ไปดว้ยกนั   

กำรจัดกิจกรรมฯ ไดค้  ำนึงถึงควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ โดยไดม้ีกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  กำรใช้มำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing)  กำรสวมใส่
หน้ำกำกอนำมัย ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันและท ำควำมสะอำดเพื่อป้องกันโรค อีกทั้งด ำเนินกำรให้เป็นไปดว้ยควำม เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย โดยบริษัทฯ ไดม้ีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้งและผูน้  ำแต่ละชุมชนในกำรลงพืน้ท่ีแต่ละ
ครัง้อย่ำงเครง่ครดั ท ำใหก้ำรจดักิจกรรมฯ ส ำเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ท ำหนำ้ที่พิจำรณำทบทวนควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยใน ในแต่ละขัน้ตอนกำรท ำงำน เพื่อกำรรำยงำนกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน และถูกตอ้ง โดยมีกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำระบบงำนของสำยก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกิจกำรภำยในของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนกำรประชมุรว่มกบัฝ่ำยจดักำรและผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำต เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดและปรับปรุงแก้ไขไดอ้ย่ำงมีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยบริษัทฯ มี
นโยบำยจดักำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ี
กำรประชุม รวมทั้งสิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมกำรบริษัท ไดพ้ิจำรณำเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน และแบบ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย โดย
พิจำรณำจำกขอ้มลูและรำยงำนต่ำงๆ  รวมถึงกำรซกัถำมจำกฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบ ทัง้ 5 ดำ้น คือ ดำ้น
องคก์รและสภำพแวดลอ้ม ดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง ดำ้นกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจดักำร ดำ้นระบบสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรขอ้มลู และดำ้นระบบกำรติดตำม ซึ่งภำยหลงัจำกกำรประเมินแลว้คณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมเห็นว่ำบรษิัทฯ มี
ระบบกำรควบคุมภำยในในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอแลว้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะ
ด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำหรบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทคือ นำยวลัลภ วิไลวรวิทย ์บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั  ซึ่งเป็นผู้
ตรวจสอบงบกำรเงินรำยไตรมำส และประจ ำปี 2563 ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชีว่ำบริษัทมีขอ้บกพร่องใดๆ 
เก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดก้ ำหนดกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเขำ้ร่วมเป็น
กรรมกำรในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อควบคุมกำรบริหำร และติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมทั้งไดม้ีกำรก ำหนดแนวทำงป้องกันและบรรเทำควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
ธุรกิจ เพื่อหลีกเล่ียงควำมเสียหำยหรือควำมสญูเสียที่อำจจะเกิดขึน้ รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
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อย่ำงสม ่ำเสมอ หรืออย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดจ้ดัท ำประกันควำมรบัผิดของกรรมกำร พนักงำนและ
บรษิัทในวงเงิน 100,000,000 บำท เพื่อป้องกนัและบรรเทำควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ได ้

11.2 หัวหน้างานสายก ากับดูแลและหัวหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน 

สำยก ำกบัดแูลและสำยตรวจสอบกจิกำรภำยในของบรษิัทฯ ท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลฝ่ำยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยและนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมถึงผูบ้ริหำร
ระดบัสงูของบรษิัทฯ และเป็นท่ีปรกึษำในเรื่องกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 ไดแ้ต่งตั้งให้ นำย
พิทกัษ์พล รุ่งโรจนส์ุวรรณ ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวเพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใหป้ฏิบตัิตำม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงนโยบำยของบรษิัทฯ อย่ำงเครง่ครดั 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 บคุคลและบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บคุคลหรือบรษิัทต่ำง  ๆที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษิัทต่ำง  ๆในกลุ่มบรษิัทโดยกำรมีผูถื้อหุน้รว่มกนัหรือมีกรรมกำรรว่มกัน 
รายละเอียดรายการระหว่างกันทีส่ าคัญของบริษัทฯ กับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กิดขึน้ มีดังต่อไปนี ้

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2563 2562 

บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 

 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 174.88 86.53 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นไปตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และมกีำรก ำหนด
อตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด ซึ่งเป็นอตัรำเดยีวกบัท่ี
คิดกบัลกูคำ้ทั่วไป 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 10.47 7.86 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอืน่ 850.00 536.66 

ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรจำ่ย 1.60 8.08 

ดอกเบีย้รบั 24.42 1.23 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 2,470.53 2,470.53  
กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทฯ 

ตรำสำรหนี ้- หุน้กู ้ 25.60 49.00 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 0.11 0.39 

เงินปันผลรบั - 89.51 เงินปันผลเป็นไปตำมมติอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็ม 
เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 675.01 675.01 กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทฯ 

เงินปันผลรบั 31.36 40.77 เงินปันผลรบัเป็นไปตำมมติอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 

12. รายการระหวา่งกนั  



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2563 2562 

ค่ำธรรมเนียมและบรกิำร 0.07 0.21 ค่ำจดักำรกองทนุ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทฯ ณ 
รำคำที่ตกลงกนัซึ่งประมำณตำมรำคำตลำด 

บรษิัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั 
(มหำชน) 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 827.44 827.44 กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทฯ 

เงินปันผลรบั - - เงินปันผลเป็นไปตำมมติอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 448.77 658.20 กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทฯ 

บรษิัท เก็งกิ แคปปิตอล จ ำกดั  เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 25.00 25.00 กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทฯ ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 0.96 0.41 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย 61.00 - กำรใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นกำรใหก้ำรสนบัสนนุทำง
กำรเงินซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทใหญ่และ
บรษิัทย่อย 

ดอกเบีย้รบั 3.71 - 

บรษิัท เก็งกิ พำวเวอร ์วนั จ ำกดั เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย 69.13 69.13 กำรใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นกำรใหก้ำรสนบัสนนุทำง
กำรเงินซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทใหญ่และ
บรษิัทย่อย 

ดอกเบีย้รบั 4.29 4.29 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 3.15 7.00  
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทฯ 

บรษิัท เทค รีฟอรม์ จ ำกดั ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 0.63 0.63 

บรษิัท โซลำร ์เทคนิค จ ำกดั ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 0.63 0.63 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัทีส่ าคัญของบริษทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กิดขึน้ มีดังตอ่ไปนี ้

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2563 2562 
บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

6.07 7.79 
 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และกำรยืม/ใหย้ืม
หลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทย่อย และ
มีกำรก ำหนดอตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด ซึ่งเป็นอตัรำ
เดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทั่วไป 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 2.94 7.72 
เจำ้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 2.94 6.48 
เงินฝำกในนำมบรษิัทเพื่อลกูคำ้ 165.58 41.33 
ค่ำธรรมเนียมและบรกิำร 6.21 0.25 
เงินลงทนุท่ีไม่ไดว้ำงเป็นหลกัประกนั 25.64 49.08 กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิทั

ย่อย 
 
ดอกเบีย้รบั 

 
- 

 
0.39 

กำรใหเ้งินกูย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทใหญ่เป็นกำรใหก้ำรสนบัสนนุทำง
กำรเงินซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทใหญ่และ
บรษิัทย่อย 

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น 850.00 536.72 กำรจดัหำเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท
ย่อย 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 
28.92 1.28 

สินทรพัยอ์ื่น 0.02 0.14 กำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทย่อย หนีสิ้นอื่น 1.92 0.45 

เงินปันผลจ่ำย - 89.51 เงินปันผลจ่ำยเป็นไปตำมมติอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี  



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2563 2562 
บรษิัท ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั 
(มหำชน) และบรษิัทในเครือ 

ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 0.93 0.06 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดอัตรำรำคำให้
เป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด ซึ่งเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทั่วไป 

หลกัทรพัยข์ำยโดยมีสญัญำซือ้คนื 367.97 320.32 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อกำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้ซึ่งเป็นไปตำม
กำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำ
ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

ค่ำธรรมเนียมและบรกิำร 0.56 9.59 ค่ำธรรมเนียมรบักำรใหบ้ริกำรเป็นตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยร์วมถึงกำรเป็น
ตวัแทนผูถื้อหุน้กู้เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทย่อย 
และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

หนีสิ้นอื่น 0.37 0.77 กำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บรษิัทย่อย 

เงินลงทนุท่ีไม่ไดว้ำงเป็นหลกัประกนั 224.21 220.35 กำรเขำ้ลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิทั
ย่อย 

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น - 89.72 กำรจดัหำเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท
ย่อย 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 
0.39 1.68 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็ม 
เอฟซี  จ ำกดั (มหำชน)  

ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์  112.24 75.90 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อธุรกรรมกำรยืมหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตำม
กำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำค่ำธรรมเนียมและบรกิำรจำ่ย 0.61  1.05 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2563 2562 
และกองทนุรวมที่บรหิำร ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 76.41 160.50 ให้เป็นไปตำมอัตรำรำคำตลำด ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับลูกคำ้

ทั่วไป สินทรพัยอ์ื่น 0.18 - 
เจำ้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 3.09 7.29 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรเป็นตวัแทนซือ้       
   ขำยหน่วยลงทนุ 

4.19 0.62 กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไป เพื่อกำรเป็นตวัแทนซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึ่ง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนด
อตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 

ค่ำธรรมเนียมและบรกิำร 0.15 0.19 ค่ำธรรมเนียมรับที่ปรึกษำกำรลงทุน เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดอัตรำรำคำใหเ้ป็นไปตำม
อตัรำรำคำตลำด 

เงินลงทนุท่ีไม่ไดว้ำงเป็นหลกัประกนั 20.49 - กำรเขำ้ลงทุนดังกล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท
ย่อย 

บรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

เงินลงทนุท่ีไม่ไดว้ำงเป็นหลกัประกนั 682.43 131.12 กำรเขำ้ลงทุนดังกล่ำวเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท
ย่อย  

ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำร 9.45 6.76 ค่ำธรรมเนียมรับกำรให้บริกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์และกำรเป็น
ตัวแทนผูถื้อหุน้กู้ ซึ่งเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท
ย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำใหเ้ป็นไปตำมอตัรำรำคำตลำด 
ซึ่งเป็นอตัรำเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคำ้ทั่วไป 

สินทรพัยอ์ื่น 4.74 - 
หนีสิ้นอื่น 0.45 0.45 

บรษิัท อีดีพี เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ี        
   และอปุกรณ ์ 

1.37 1.37 ค่ำเช่ำโกดงั  เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทย่อย   



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ 

รายการระหว่างกนัตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 2563 2562 
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั ค่ำนำยหน้ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และ

สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
0.12 1.33 

 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไป เพื่อกำรซือ้ขำยหลักทรพัย ์ซึ่งเป็นไปตำม
กำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดอตัรำรำคำ
ให้เป็นไปตำมอัตรำรำคำตลำด ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับลูกคำ้
ทั่วไป 

เงินฝำกในนำมบรษิัทเพื่อลกูคำ้ 2.49 4.23 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 386.55 561.01 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 0.01 0.06 
ดอกเบีย้รบั 23.62 12.99 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำทกุรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ใชน้โยบำยรำคำและเงื่อนไขกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกันเป็นไปตำมเงื่อนไข เช่น  เดียวกบัธุรกิจปกติทั่วไป มีควำมเหมำะสมและ
สมเหตสุมผล รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไดถ้กูตอ้งครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 
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 บริษัทฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำมประกำศของคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร

และควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำของรำยกำร โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติใน

ตลำดและมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึน้กบับคุคลภำยนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึน้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ี

ผูเ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปประกอบกำรให้

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ ตำมแต่กรณี

ซึ่งผูท้ี่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนมุตัิกำร

ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  

นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของ

สินทรพัยท์ี่ส  ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ ตลำดหลักทรพัยฯ์ ตลอดจน

รวมถึงมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอำจมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต 

โดยหำกเป็นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรคำ้โดยทั่วไปกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน ์ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันใหม้ีเงื่อนไขต่ำงๆ เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติ

ในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบไดก้ับรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอก ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัท

อนมุตัิไวแ้ลว้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏิบตัิตำมสญัญำที่ตกลงรว่มกนัอย่ำง

เครง่ครดั พรอ้มทัง้ ก ำหนดรำคำ และเงื่อนไขรำยกำรต่ำงๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์ 

ทัง้นี ้เนื่องจำกมีบุคคลที่เขำ้ข่ำยบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์พิ่มขึน้ ท ำใหป้ริมำณกำรเขำ้ท ำรำยกำร

ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตของบริษัทฯ และของบรษิัทหลกัทรพัยฯ์ อำจจะเพิ่มขึน้ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งแลว้

เสรจ็ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
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อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรเขำ้ท ำรำยกำรใหม่ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงของรำคำและเงื่อนไขที่แตกต่ำงจำกเดิม สำย

ก ำกับดูแลและตรวจสอบกิจกำรภำยในจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยงำน เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

พิจำรณำ และให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวทุกๆ ไตรมำส 

ส ำหรบัในกรณีรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติและรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำม

มำตรกำรควบคมุกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
98 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 



 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
99 

งบการเงนิ 
13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 6797 บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัชี จ ากดั 

13.2  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
ปี 2563 : ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข 
ปี 2562 : ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข 
ปี 2561 : ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข 

 
13.3   ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

 1.1 ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ 
-   ปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท ดี

ลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบ
บญัชีส าหรบัปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1.18 ลา้นบาท 

-   ปี 2562 บริษัทฯ ไดร้บัอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบ
บญัชีส าหรบัปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1.18 ลา้นบาท 

-   ปี 2561 บริษัทฯ ไดร้บัอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบ
บญัชีส าหรบัปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1.18 ลา้นบาท 

 1.2 ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 
-    ปี 2563 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัิตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดี

ลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย  โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบ
บญัชีส าหรบัปี 2563 เป็นเงินจ านวน 2.62 ลา้นบาท 

-    ปี 2562 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัิตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย  โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบ
บญัชีส าหรบัปี 2562 เป็นเงินจ านวน 2.42 ลา้นบาท 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั  
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-    ปี 2561 บรษิัทย่อยไดร้บัอนุมตัิตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย  โดยก าหนดค่าตอบแทนตรวจสอบ
บญัชีส าหรบัปี 2561 เป็นเงินจ านวน 2.32 ลา้นบาท 

 1.3  ค่าบรกิารอื่น (Non Audit Fee) 
  - ไม่มี – 

13.4  งบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ    

หน่วย : บาท 

สินทรัพย ์

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 831,049,444 8.89 352,423,627 3.99 764,689,492 8.35 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 132,063,671 1.41 76,793,438 0.87 102,297,975 1.12 

ลกูหนีส้  านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรพัย ์ 195,989,527 2.10 91,394,517 1.03 241,386,690 2.63 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย 
      ล่วงหนา้ 2,049,698,906 21.93 1,889,578,669 21.41 1,322,103,550 14.43 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 2,113,700 0.02 - - - - 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 3,246,733,975 34.73 3,487,324,206 39.52 3,342,601,363 36.49 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 6,457,649,223 69.08 5,897,514,457 66.82 5,773,079,070 63.02 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 477,325,119 5.11 730,061,488 8.27 1,269,787,336 13.86 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 1,569,675,602 16.79 1,548,446,126 17.55 1,565,180,722 17.09 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื่น 58,153,921 0.62 - - - - 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 48,348,309 0.52 45,805,463 0.52 - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 131,832,858 1.41 153,222,944 1.74 177,697,617 1.94 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 48,978,789 0.52 - - - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 119,678,463 1.28 116,752,446 1.32 114,444,851 1.25 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 283,662,464 3.03 184,605,851 2.09 148,428,682 1.62 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 153,373,212 1.64 149,060,143 1.69 111,497,749 1.22 
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หน่วย : บาท 

สินทรัพย ์

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,891,028,737 30.92 2,927,954,461 33.18 3,387,036,957 36.98 

รวมสินทรัพย ์ 9,348,677,960 100.00 8,825,468,918 100.00 9,160,116,027 100.00 

 

หน่วย : บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

หนีส้ินหมนุเวียน       

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 350,000,000 3.74 150,000,000 1.70 - - 

หลกัทรพัยข์ายโดยมีสญัญาซือ้คืน 1,287,284,231 13.77 964,180,755 10.93 - - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 381,925,870 4.09 149,131,690 1.69 124,722,303 1.36 

เจา้หนีส้  านกัหกับญัชีและบริษัท
หลกัทรพัย ์ 230,871,919 2.47 315,344,553 3.57 246,173,586 2.69 

เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 946,147,106 10.12 273,545,381 3.10 1,630,005,282 17.79 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์ - - 2,686,135 0.03 - - 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 37,393,897 0.40 - - - - 

ตราสารหนี ้– หุน้กูท้ี่จะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี - - 978,117,861 11.08 - - 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอ่ืน 19,883,867 0.21 176,568,250 2.00 211,166,928 2.31 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 8,958,725 0.10 17,967,616 0.20 - - 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 3,262,465,615 34.90 3,027,542,241 34.30 2,212,068,099 24.15 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

ตราสารหนี-้หุน้กู ้ 730,975,232 7.82 - - 1,036,820,446 11.32 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 12,978,721 0.14 - - - - 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียน
ส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 39,836,799 0.43 32,486,444 0.37 22,662,774 0.25 
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หน่วย : บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 2,462,351 0.02 4,387,392 0.05 1,825,455 0.02 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 786,253,103 8.41 36,873,836 0.42 1,061,308,675 11.59 

รวมหนี้สิน 4,048,718,718 43.31 3,064,416,077 34.72 3,273,376,774 35.74 

 
หน่วย : บาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุน้       

ทนุจดทะเบียน       

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

 
6,143,905,902 

 
 

6,143,905,902 
 

 
6,143,905,902 

 

ทนุที่ออกและช าระแลว้       

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

4,336,923,080 46.39 4,336,923,080 49.14   

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

 
 

 
 

 
 

 
 

4,336,906,384 47.35 

หุน้สามญัที่ถือโดยบริษัทย่อย (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 669,079,930 7.16 669,079,930 7.58 669,063,234 7.30 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ (501,240,978) (5.36) (280,035,606) (3.17) (83,205,867) (0.91) 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 163,831,167 1.75 157,736,088 1.79 148,552,970 1.62 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 877,411,093 9.39 871,470,637 9.87 796,305,191 8.69 

หุน้ทนุซือ้คืน - หุน้สามญั  (258,746,978) (2.77) (6,923,476) (0.08) - - 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 5,287,247,464 56.56 5,748,240,803 65.13 5,867,612,062 64.05 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 12,711,778 0.13 12,812,038 0.15 19,127,191 0.21 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,299,959,242 56.69 5,761,052,841 65.28 5,886,739,253 64.26 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,348,677,960 100.00 8,825,468,918 100.00 9,160,116,027 100.00 

หมายเหต:ุ  เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563”  

 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
  หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

รายได้       

รายไดค้่านายหนา้ 999,984,609 70.51 559,096,549 50.71 300,170,937 48.69 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 72,416,553 5.11 128,385,712 11.65 75,623,939 12.27 

รายไดด้อกเบีย้ 184,512,224 13.01 136,606,298 12.39 81,644,383 13.24 

ก าไรจากเงินลงทนุและตราสารอนพุนัธ ์ 44,610,630 3.14 183,581,943 16.65 56,193,881 9.11 

เงินปันผลรบั 16,618,443 1.17 39,682,060 3.60 53,128,956 8.62 

รายไดอ่ื้น 40,218,938 2.83 21,102,078 1.91 15,357,135 2.49 

ส่วนแบ่งก าไรของบริษัทรว่มที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 59,942,347 4.23 33,984,879 3.09 34,387,189 5.58 

รวมรายได้ 
        

1,418,303,744  
 

100.00 
        

1,102,439,519  
 

100.00 616,506,420 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 661,068,414 46.61 489,262,296 44.38 352,408,305 57.16 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 225,073,773 15.87 156,995,869 14.24 92,899,852 15.07 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) - - 9,024,407 0.82 (10,248,364) (1.66) 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 206,239,505 14.54 193,571,530 17.56 159,592,913 25.89 
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รวมค่าใช้จ่าย 1,092,381,692 77.02 848,854,102 77.00 594,652,706 96.46 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 325,922,052 22.98 253,585,417 23.00 21,853,714 3.54 

ตน้ทนุทางการเงิน (131,389,822) (9.26) (117,532,564) (10.66) (82,200,842) (13.33) 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 (51,570,286) (3.64) - - - - 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 142,961,944 10.08 136,052,853 12.34 (60,347,128) (9.79) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 10,938 0.00 (52,492,631) (4.76) 25,399,227 4.12 

ก าไรส าหรับปี 142,972,882 10.08 83,560,222 7.58 (34,947,901) (5.67) 

 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ่) 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 142,177,814 10.02 82,610,415 7.49 (35,066,631) (5.69) 

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 795,068 0.06 949,807 0.09 118,730 0.02 

ก าไรส าหรับปี 142,972,882 10.08 83,560,222 7.58 (34,947,901) (5.67) 

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
         ส าหรับปี 

         

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (209,132,275) (14.75) (112,436,069) (10.20) (151,107,065) (24.51) 

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (135,083) (0.01) 1,148,873 0.10 (8,549) (0.00) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (209,267,358) (14.76) (111,287,196) (10.10) (151,115,614) (24.51) 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่                

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.0351   0.0190   (0.0081)   

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0351   0.0190   (0.0081)   
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  13.5 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 2563 2562        2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร        

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 73.76 75.70 69.11 
อตัราก าไรสทุธิ % 10.02 7.68 (5.69) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 2.58 1.42 (1.16) 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ % 5.53 6.15 8.61  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 1.57 0.92 0.78 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เทา่ 0.16 0.12 0.14 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โนยบายทางการเงนิ      

อตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องตอ่เงินกู ้ เท่า 6.25 5.03 4.63 
อตัราส่วนสินทรพัยก์่อรายไดต้่อเงินกู ้ เท่า 6.85 5.94 6.20 
อตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องตอ่สินทรพัยร์วม % 73.58 74.41 63.02 
อตัราส่วนสินทรพัยก์่อรายไดต้่อสินทรพัยร์วม % 80.65 87.78 67.42 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.77 0.53 0.56 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - -    

อัตราส่วนอืน่      

อตัราส่วนเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์่อสินทรพัย ์ เท่า 56.63 65.33 67.44 
เงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิของบรษิัทย่อย เท่า 40.88 32.52 99.02 

ข้อมูลต่อหุ้น      

ก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท 0.0351 0.0190 (0.0081) 
เงินปันผลต่อหุน้ บาท - - - 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 1.31 1.33 1.35 

อัตราการเจริญเตบิโต      

สินทรพัยร์วม % 5.93 (3.65) 4.05 
หนีสิ้นรวม % 32.12 (6.38) 25.22 
รายไดธุ้รกจิหลกัทรพัย ์ % 29.11 80.14 (2.70) 
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน % 16.21 38.88 7.85 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ % 71.10 (339.08) (114.97) 

* อตัราการจ่ายเงินปันผลเฉพาะบริษัทฯ  
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ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทฯ”) มีดงันี ้
  หน่วย : ลา้นบาท 
 2563 2562 2561 
สินทรัพยร์วม  9,348.68 8,825.47 9,160.12 
หนีส้นิรวม 4,048.72 3,064.42 3,273.38 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,299.96 5,761.05 5,886.74 
รายได้รวม 1,418.30 1,102.44 616.50 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,275.34 966.38 676.85 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 142.97 83.56 (34.95) 
    

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 2563 2562 2561 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รอ้ยละ) 10.02 7.68 (5.69) 
อตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องตวัต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 73.58 74.41 63.02 
อตัราส่วนสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 80.65 87.78 67.42 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.77 0.53 0.56 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

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

หน่วย : ลา้นบาท 

โครงสร้างรายได ้

2563 2562 2561 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน 

รายไดค้า่นายหนา้ 999.98 70.51 559.10 50.71 300.17 48.69 
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 72.42 5.11 128.39 11.65 75.63 12.27 
รายไดด้อกเบีย้ 184.51 13.01 136.61 12.39 81.64 13.24 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้วมีดังนี ้

   หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

รายได ้ 1,358.36 1,068.45 289.91 27.13 

ค่าใชจ้า่ย 1,275.34 966.38 308.96 31.97 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม 59.94 33.98 25.96 76.40 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ 142.96 136.05 6.91 5.08 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ 0.01 (52.49) 52.50 (100.02) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 142.97 83.56 59.41 71.10 

  บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแลว้ดงันี ้

  บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 142.97 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 59.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71.10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อนซึ่งมีก าไรสทุธิ จ านวน 83.56 ลา้นบาท  
  โดยสาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

1. บรษิัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,358.36 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 289.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.13 จากรายไดร้วมของปี
ก่อนจ านวน 1,068.45 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- รายไดค้่านายหน้าเพิ่มขึน้จ านวน 440.88 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯมีมูลค่าการซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละสัญญาซือ้

ขายล่วงหนา้เฉล่ียต่อวนัเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบัสภาวะของตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ดีขึน้ 
- รายไดด้อกเบีย้เพิ่มขึน้จ านวน 47.90 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้รบัเงินลงทนุในหุน้กูภ้าคเอกชน และ

ดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์

ก าไรจากเงินลงทนุและตราสารอนพุนัธ ์ 44.61 3.14 183.58 16.65 56.19 9.11 
เงินปันผลรบั 16.62 1.17 39.68 3.60 53.13 8.12 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 59.94 4.23 33.98 3.09 34.38 5.58 
รายไดอ้ื่น 40.22 2.83 21.10 1.91 15.36 2.49 
รวม 1,418.30 100.00 1,102.44 100.00 616.50 100.00 
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- รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ ลดลง 55.97 ลา้นบาท จากการลดลงของรายไดก้ารจดัจ าหน่ายหลักทรพัยแ์ละที่
ปรกึษาทางการเงิน 

- ผลก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธล์ดลง จ านวน 138.97 ลา้นบาท เป็นผลมาจากขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จาก
การวดัมลูค่าเงินลงทนุ 

- รายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 19.12 ลา้นบาท จากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2. บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,275.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 308.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.97 จาก   ค่าใชจ้่าย
รวมของปีก่อนจ านวน 966.38 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน เพิ่มขึน้จ านวน 171.81 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัรายไดค้่านายหนา้ที่เพิ่มขึน้ 
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึน้จ านวน 68.07 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จากค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้ผนัแปรตามการท าธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทที่เพิ่มขึน้ 
- ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเพิ่มขึน้จ านวน 42.55 ลา้นบาท เนื่องจากการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูที่เพิ่มขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการปรบัใชม้าตรฐาน TFRS9 ในปี 2563 

3. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 59.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 25.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
76.40 จากส่วนแบ่งก าไรฯของปีก่อนจ านวน 33.98 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของบรษิัทรว่ม 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 
หน่วย : ลา้นบาท 

  2563 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 9,348.68 8,825.47 523.21 5.93 
หนีสิ้นรวม 4,048.72 3,064.42 948.30 32.12 
รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 5,287.25 5,748.24 (460.99) (8.02) 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 12.71 12.81 (0.1) (0.78) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,299.96 5,761.05 (461.09) (8.00) 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 9,348.68 8,825.47 523.21 5.93 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้จ านวน 9,348.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 523.21 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.93 
เมื่อเปรยีบเทียบกบัสินทรพัยร์วมปีก่อนที่จ านวน 8,825.47 ลา้นบาท 
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การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยข์องบริษัทฯ ทีส่ าคัญ สรุปได้ดังนี ้
     หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรัพยท์ีส่ าคัญ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 831.05 8.89 352.42 3.99 
สินทรพัยท์างการเงินอืน่ 3,724.06 39.84 4,217.39 47.79 
ลกูหนีส้  านกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์ 195.99 2.10 91.39 1.04 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 2,049.70 21.93 1,889.58 21.41 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 1,569.68 16.79 1,548.45 17.55 
อื่นๆ 978.20 10.45 726.24 8.22 
รวม 9,348.68 100.00 8,825.47 100.00 

 

1. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 831.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 478.63 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 135.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ านวน 352.42 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทฯยอ่ย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดของบรษิัทฯ อยู่ในรูปเงินสด และ
เงินฝากระยะสัน้ เพื่อใหม้ีความคล่องตวัในการน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินงานประจ าวนั 

2. ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยท์างการเงินจ านวน 3,724.06 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 493.33 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 11.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ านวน 4,217.39 ลา้นบาท  เนื่องจากการขายเงินลงทุนและการวดัมลูค่าสินทรพัย์
ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียดของเงนิลงทนุ 2563 2562 
สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืน่   
หน่วยลงทนุ 109.28 732.34 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 670.02 1,093.83 
ตราสารหนี ้ 2,331.22 1,581.94 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 82.00 25.00 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน  54.21 54.21 
สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืน่   
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 471.17 723.91 
หลกัทรพัยห์ุน้ทนุ 6.16 6.16 
รวม 3,724.06 4,217.39 
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เงินลงทนุส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ตราสารหนีแ้ละหน่วยลงทนุที่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการการลงทุนดูแลการลงทนุในหลกัทรพัย ์เพื่อบญัชีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งท าหนา้ที่ในการ

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

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนีส้  านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรพัย ์จ านวน 195.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
104.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 114.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ านวน 91.39 ลา้นบาท โดยลกูหนีส้  านักหักบัญชีเป็นยอด
มลูค่าขายสทุธิของลกูคา้และบญัชีบรษิัทย่อยในระยะเวลา 2 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

4. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์จ านวน 2,049.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 160.12 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 8.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ านวน 1,889.58 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จาก
ลกูหนีซ้ือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงินสดจ านวน 75.85 ลา้นบาท และลกูหนีท้รพัยสิ์นวางหลกัประกนัจ านวน 215.89 ลา้นบาท 
โดยลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยซ์ือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงินสดเป็นยอดมลูค่าซือ้สทุธิของลกูคา้ในระยะเวลา 2 วนัท าการสดุทา้ย
ของปี 
 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
ส าหรบันโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บรษิัทย่อยมีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยการประเมินฐานะ

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยมีลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จ านวน 423.80 ลา้น
บาท ซึ่งไดต้ัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้แลว้ทัง้จ านวน 423.80 ลา้นบาท และจ านวน 388.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
หนีส้ินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 4,048.72 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 984.3 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 32.12 เมื่อเปรียบเทียบกบัหนีสิ้นรวมปีก่อนจ านวน 3,064.42 ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นของบรษิัทฯ ที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้
      หน่วย : ลา้นบาท 

หนีส้นิทีส่ าคัญ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 350.00 8.65 150.00 4.89 

หลกัทรพัยข์ายโดยมีสญัญาซือ้คนื 1,287.28 31.79 964.18 31.46 

เจา้หนีส้  านกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์ 230.87 5.70 315.34 10.29 
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เจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์ 946.15 23.37 273.55 8.93 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมอื่น 19.88 0.49 176.57 5.76 

ตราสารหนี ้ 730.97 18.05 978.12 31.92 

อื่นๆ 483.57 11.95 206.66 6.74 
รวม 4,048.72 100.00 3,064.42 100.00 

 
1. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเจา้หนีส้  านักหกับัญชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์จ านวน 230.87 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 84.47 

ลา้นบาท หรือ  รอ้ยละ 26.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเจา้หนีส้  านักหักบัญชีเป็นยอดมูลค่าซือ้สุทธิของลูกคา้และบัญชี
บรษิัทย่อยในระยะเวลา 2 วนัท าการสดุทา้ยของปี 

2. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยมีหลกัทรพัยข์ายโดยมีสัญญาซือ้คืน จ านวนประมาณ 1,287.30 ลา้นบาท และ 
964.20 บาท ตามล าดบั เป็นตราสารหนีภ้าคเอกชนที่ขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 

3. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีเจา้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัย ์จ านวน 946.15 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 672.60 ลา้นบาท หรือ  รอ้ย
ละ 245.88 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อนที่จ  านวน 273.55 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากเจา้หนีซ้ือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด
จ านวน 537.28 ลา้นบาท 

4. เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 บรษิัทไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั ชนิดระบชุื่อผูถื้อและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 
368.30 ลา้นบาท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อช าระคืนเงินกู้ที่จะครบก าหนดของบริษัท ช าระคืนเงินตน้ครัง้เดียวทั้งจ านวนในวันท่ี  
15 พฤษภาคม 2565 โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่เท่ากบัรอ้ยละ 6.75 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทกุ ๆ  3 เดือน ในวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์วนัที่ 15 
พฤษภาคม วนัที่ 15 สิงหาคม และวนัที่ 15 พฤศจิกายน   ของทุกปีตลอดอายุของหุน้กู ้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุน้กู้มี
มลูค่าคงเหลือในงบการเงินรวมจ านวน 338.53 ลา้นบาท  

5. เมื่อวนัที่ 25 กันยายน 2563 บริษัทไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั ชนิดระบชุื่อผูถื้อและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 
398.20 ลา้นบาท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการลงทุนรวมทั้งการเข้าซือ้กิจการที่มีศักยภาพและเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมการ
ด าเนินงาน ช าระคืนเงินตน้ครัง้เดียวทัง้จ านวนในวนัที่ 25 กนัยายน 2565 โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่เท่ากบัรอ้ยละ 6.75 ต่อปี ช าระ
ดอกเบีย้ทกุ ๆ  3 เดือน ในวนัที่ 25 มีนาคม วนัที่ 25 มิถนุายน วนัที่ 25 กนัยายน และวนัที่ 25 ธันวาคม ของทกุปีตลอดอายขุองหุน้กู ้
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หุน้กูม้ีมลูค่าคงเหลือในงบการเงินรวมจ านวน 392.45 ลา้นบาท  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 5,299.96 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 461.09 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 8.00 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนที่มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 5,761.05 ลา้นบาท 
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หน่วย : ลา้นบาท 
 ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ ่
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 5,748.24   12.81   5,761.05  
หุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งปี (251.82) - (251.82) 
ทนุส ารองตามกฎหมาย (0.04) 0.04 - 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  (209.13)   (0.14)  (209.27)  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 5,287.25  12.71 5,299.96 

 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทฯ เอง และบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่
ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์่าง  ๆเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนและรองรบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู้
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน ชนิดระบุชื่อผูถื้อและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 766.50 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัการ
ขยายการลงทนุของบรษิัทฯ  

ส าหรบัอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีสดัส่วนรอ้ยละ 40.88 และ
รอ้ยละ 32.52 ตามล าดับ ซึ่งมีอตัราส่วนที่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับอตัราขั้นต ่าที่ส  านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดใหบ้ริษัทหลกัทรพัยต์อ้ง
ด ารงไวท้ี่รอ้ยละ 7 

กล่าวโดยสรุป   
 บรษิัทฯ จดัเป็นบรษิัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกรง่และมีสภาพคล่องทางการเงินสงู โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 831.05 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 8.89 ของสินทรพัยร์วม) มีสินทรพัยท์างการเงินจ านวน 3,724.06 
ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 39.84 ของสินทรพัยร์วม) นอกจากนี ้บริษัทฯ มีอตัราส่วนสินทรพัยค์ล่องตัวต่อสินทรพัยร์วมที่รอ้ยละ 73.58  มี
อตัราส่วนสินทรพัยก์่อรายไดต้่อสินทรพัยร์วมที่รอ้ยละ 80.65 มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.77 เท่า 

 บริษัทฯ มีแผนกลยุทธห์ลกั 3 ดา้นที่จะขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1) การบรหิารสินทรพัยท์ี่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) การปรบัโครงสรา้งบริษัทในเครือโดยเนน้ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนที่ดียิ่งขึน้ และ 3) การเขา้ซือ้กิจการที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตสงู  จากแผนกลยุทธด์งักล่าวขา้งตน้ท าใหผ้ลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ สามารถท าก าไรสุทธิ
จ านวน 142.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 59.41 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีผลก าไรสุทธิจ านวน 83.56 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่านายหนา้ และรายไดด้อกเบีย้เพิ่มขึน้ รวมถึงก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
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บริษัทฯ  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวัง บริษัทฯ ขอ

รบัรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ 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 25 กุมภาพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย 

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทฯ 

ไดม้อบหมายให ้นายพิทกัษ์พล รุ่งโรจนส์วุรรณ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย 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

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทั



รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชือ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

(1) นายสดาวธุ เตชะอบุล 68 - บณัฑติกติตมิศกัด ิ(บรหิารธุรกจิ) 1.27 บดิาของ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง

  มหาวทิยาลยัเคนชงิตนั แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 20 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - ประกาศนียบตัร (ดา้นการคา้) โรงเรยีนเดวดิส์ นายทอมมี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

(แต่งตงัเมอื 15/05/57)   ไบรต์ตนั สหราชอาณาจกัร  เตชะอุบล 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

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

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ประธาน

เจา้หน้าทบีรหิาร) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 6 แห่ง

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  (วตท.) รุน่ท ี12/2554 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเซยีโซนเวนเจอร์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

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

  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท ี7/2559 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์

- หลกัสตูร Global Business Leaders (GBL) (รุน่ท ี2/2560) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไรเ่ตชะอุบล พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  สถาบนั Lead Business Institute 2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. คนัทร ีกรุ๊ป พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

- หลกัสตูร วทิยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(วบส.) รุน่ท ี3/2562 ดาํรงตาํแหน่งทีสาํคญัอนืๆ  3 แห่ง

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 3 ต.ค.2562 - ปัจจุบนั ทปีรกึษากติตมิศกัดคิณะกรรมาธกิารการแรงงานวฒุสิภา กระทรวงแรงงาน สว่นราชการไทย

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) (พลตํารวจเอก อดลุย์ แสงสงิแกว้)• สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท ี7/2559

  หลกัสตูร DAP Program (รุน่ท ี66/2550) 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร ชมรมสง่เสรมิการคา้สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจนีกบันานาชาติ ชมรม

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

(2) นายสุรพล ขวญัใจธญัญา 69 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) สาขาวชิา 10 หุน้ - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- รองประธานกรรมการ  (แต่งตงัเมอื 15/05/57)   การเงนิ มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2557- ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

- ประธานกรรมการบริหารความเสียง   สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง

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

- ประธานกรรมการการลงทนุ (แต่งตงัเมอื 24/06/57)   มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศ 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานคณะ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

  สหรฐัอเมรกิา โดยทุนของมหาวทิยาลยั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า และกรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดีี

  มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2546 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคนู เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) สนิคา้อุตสาหกรรม

- Securitization โดย Fannie Mae of USA 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์กรุ๊ป ยางพารา

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

  (วตท.) (รุน่ท ี11/2553) 2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ไทรทนั โฮลดงิ บรษิทัโฮลดงิ

- Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) 2547 - 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปรญิสริ ิ อสงัหารมิทรพัย์

 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทร ีกรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ท ี14/2547)   ดาํรงตาํแหน่งทีสาํคญัอนืๆ  1 แห่ง

  หลกัสตูร  DCP Program (รุน่ท ี44/2547)   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมการคา้และอุตสาหกรรมไทย สมาคม

  หลกัสตูร  RCP Program (รุน่ท ี32/2556)   

  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ท ี8/2558)   

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป
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สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชือ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(3) นายทอมม ีเตชะอบุล 37 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) สถาบนับณัฑติ 22.14 บตุรของ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตงัเมอื 22/05/57)  บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นายสดาวธุ พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (แต่งตงัเมอื 22/05/57) - นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยันิวเซาธ์เวลส ์ เตชะอุบล 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการบรหิาร บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- กรรมการการลงทนุ (แต่งตงัเมอื 24/06/57)   ประเทศออสเตรเลยี (ประธานกรรมการ 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ผาแดงอนิดสัทรี ทรพัยากร

- พาณิชยศาสตรบณัฑติ เอกดา้นการเงนิ (เกยีรตนิิยม) และประธาน 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการการลงทุน และ ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

  มหาวทิยาลยันิวเซาธ์เวลส ์ประเทศออสเตรเลยี กรรมการบรหิาร)
- หลกัสตูรกลยุทธ์การบรหิารธุรกจิ อสงัหารมิทรพัย์

  (รุน่ท ี40) โดยสมาคมผูบ้รหิารธุรกจิ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

  อสงัหารมิทรพัย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิแคปปิตอล พลงังาน และใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัประกนั

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เกง็ก ิพาวเวอร ์วนั พลงังาน

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  2555 - 2560 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทร ีกรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ท ี13/2559)  2553 - 2560 ประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า หนงัสอืพมิพ์

หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ท ี88/2554) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บา้นไรเ่ตชะอุบล อสงัหารมิทรพัย์

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คนัทร ีกรุ๊ป อสงัหารมิทรพัย์

(4) นายเดช นําศิริกลุ 85 - มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนอสัสมัชญั - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตงัเมอื 22/05/57)   บางรกั 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

- กรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกิจการทีดี - การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั คา่ตอบแทน และกรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดีี

  (แต่งตงัเมอื 24/06/57)   กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ท ี98/2555) 2549 - 1 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรพัย์ คนัทร ีกรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

  ค่าตอบแทน  (แต่งตงัเมอื 11/11/59)   หลกัสตูร DCP Program (รุน่ท ี225/2559) 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยูนิกกา้ อสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ท ี5/2558) 2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยูเนียนเพาเวอรพ์รอพเพอรต์ี อสงัหารมิทรพัย์และกอ่สรา้ง

2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาล

2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ออ้มน้อยคอมเพลก็ อสงัหารมิทรพัย์

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

(5) นายนิพนธ ์วิสิษฐยุทธศาสตร์ 81 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตงัเมอื 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตงัเมอื 24/06/57) - นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2553 - 13 ก.ย. 2561 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด์ อสงัหารมิทรพัย์และกอ่สรา้ง

  (แต่งตงัเมอื 24/06/57)   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (รุน่ท ี12) กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

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

  ธรรมศาสตร ์เพอืสงัคม (รุน่ท ี2) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 0 แห่ง

- ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิาร  

  พฒันาเมอืง (รุน่ท ี3)

- ประกาศนียบตัร Asian Disaster 

  Preparedness Center (ADPC)

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน 

  สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท ี7/2559

 - หลกัสตูรวทิยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส1.)

- AC HOT UPDATE เตรยีมรบัมอื CG ยุคใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

  กรรมการบรษิทัไทย  (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP Program (รุน่ท ี43/2548)

  หลกัสตูร  CGI Program (รุน่ท ี5/2558)



รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชือ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(6) พลตาํรวจเอกวีรพงษ ์ชืนภกัดี 62 - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

- กรรมการอิสระ  (แต่งตงัเมอื 22/05/57)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 2561 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ไทรทนั โฮลดงิ บรษิทัโฮลดงิ

- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตงัเมอื 24/06/57) - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรรมการอสิระ บมจ. อรนิสริ ิแลนด์ อสงัหารมิทรพัย์

- ประธานกรรมการด้านการกาํกบัดแูลกิจการทีดี - รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการดา้น บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

  (แต่งตงัเมอื 24/06/57) - การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั การกาํกบัดแูลกจิการทดี ีกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2552 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ อสงัหารมิทรพัย์และกอ่สรา้ง

   (แต่งตงัเมอื 11/11/59)   หลกัสตูร DAP Program (รุน่ท ี86/2553) และพจิารณาคา่ตอบแทน

  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ท ี146/2554) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง

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

  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ท ี12/2554) 2555 - ปัจจุบนั กรรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮวัยางพารา ผูผ้ลติและสง่ออกยางพารา

  หลกัสตูร RCC Program (รุน่ท ี13/2554) 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟูสนิอุตสาหกรรมเหมอืงแร ่(ประเทศไทย) ขายสง่แรโ่ลหะทเีป็นเหลก็และนอกกลุ่มเหลก็

  หลกัสตูร CGI Program (รุน่ท ี8/2558) 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า ธุรกจิสงิพมิพ์

2560 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. สเตรกา บรกิารรบัเหมาขดุเจาะวางท่อใตด้นิ

ดาํรงตาํแหน่งทีสาํคญัอนืๆ  2 แห่ง

2560 - 2561 ทปีรกึษาพเิศษ สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย

2559 - 2560 ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาติ สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ สว่นราชการไทย

(7) นางจิตรมณี สุวรรณพลู 67 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ - -

- กรรมการอิสระ (แต่งตงัเมอื 11/11/59)   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตงัเมอื 11/11/59) - นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชนัแนล โลจสิตกิส์ ใหบ้รกิารจดัการระบบโลจสิตกิส ์

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ เอกการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทงัในประเทศ และต่างประเทศ

- AC HOT UPDATE เตรยีมรบัมอื CG ยุคใหม,่ สภาวชิาชพีบญัชี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ อสงัหารมิทรพัย์

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั และพจิารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ท ี197/2557) พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั ทปีรกึษา บจก. ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ ใหบ้รหิารอํานวยความสะดวกชาวต่างประเทศที

เป็นสมาชกิในการมาท่องเทยีวในประเทศไทย

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

เป็นสมาชกิในการมาท่องเทยีวในประเทศไทย

ดาํรงตาํแหน่งทีสาํคญัอนืๆ 3 แห่ง

26 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก สว่นราชการไทย

2558 - ปัจจุบนั ทปีรกึษากติตมิศกัด ิ คณะกรรมาธกิาร การเศรษฐกจิการเงนิ และการคลงั สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มลูนิธพิฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพอืสงัคม และสงิแวดลอ้ม มลูนิธิ

(8) นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากลุ 39 - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ 0.14 - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตงัเมอื 28/07/58)   มหาวทิยาลยัแคลฟิอรน์ยัสเตท ลองบชี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทพารกัษ์พฒันาการ อสงัหารมิทรพัย์

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ซเีอม็ท ีเน็ทเวริค์ โซลูชนั ตดิตงัระบบสอืสารสนเทศ

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รชัดาออฟฟิส บลิดงิ อสงัหารมิทรพัย์

  หลกัสตูร DCP Program (รุน่ท ี178/2556)

  หลกัสตูร FSD Program (รุน่ท ี31/2559)

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3 แห่ง



รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชือ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงัโดยสงัเขป

(9) นางสาวจฬุารตัน์ สุธีธร 66 "- Master of Development Studies (MDS) - - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3  แห่ง

- กรรมการ  (แต่งตงัเมอื 26/2/63) สาขาวชิา Economic Policy and Planning ก.พ.2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

Institute of Social Studies ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

"- ศลิปศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ สาขาวชิาการเงนิการธนาคาร 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์ ธุรกจิโรงกลนันํามนั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แห่ง

- การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บจก. ด.ีท.ีซ.ี เอน็เตอรไ์พรส ์จํากดั ธุรกจิการขายชนิสว่นและอุปกรณ์เสรมิใหมข่องยานยนต์

  กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร DAP Program รุน่ท ี40/2548

- หลกัสตูร DCP Program รุน่ท ี72/2549

- หลกัสตูร Finance for Non - Finance Director (FND) รุน่ท ี28/2549

- หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ท ี10/2553

- หลกัสตูร ACP Program รุน่ท ี39/2555

- หลกัสตูร RCP Program รุน่ท ี28/2555

- หลกัสตูร FGP Program รุน่ท ี4/2555

- หลกัสตูร RNG Committee รุน่ท ี3/2555

- หลกัสตูร ACEP Program รุน่ท ี10/2557

- หลกัสตูร AACP Program รุน่ท ี15/2557

- หลกัสตูร Director Certification Program Update 

   (DCPU) รุน่ท ี4/2558

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee

  (RCC) รุน่ท ี20/2558

- หลกัสตูร ELP Program รุน่ท ี7/2560

- หลกัสตูร BNCP Program  รุน่ท ี1/2560

- หลกัสตูร Board Matters and Trends  (BMT) รุน่ท ี6/2561

- หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program

  (ITG) รุน่ท ี14/2563

-  หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders

  (RCL) รุน่ท ี21/2563

- หลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท ี10/2563



รายละเอียดเกียวกบัผูบ้ริหาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์

ชือ - สกลุ / ตาํแหน่ง อายุ คณุวฒิุทางการศึกษาสงูสดุ ถือหุ้นใน ทางครอบครวั ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ

บริษทั (%) ระหว่างผูบ้ริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง

(1) นายวรเดช สุฤชกุุล 42 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ - - 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการ บมจ.คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

ผูอ้ํานวยการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2559 - 2561 ผูอ้ํานวยการ บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป บรษิทัหลกัทรพัย์

สายบญัชแีละการเงนิ บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์      2555 - 2558 ผูจ้ดัการกองทุน บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี ธุรกจิการเงนิ

(ผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ) นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

(2) นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ 29 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการกํากบัดูแลกจิการ - - 2560 - ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์ บรษิทัโฮลดงิ

ผูอ้ํานวยการ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - 2560 ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป ธุรกจิการเงนิ

สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558 ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั บมจ.นําตาลบุรรีมัย์ การเกษตร

                         

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปียอ้นหลงัโดยสงัเขป



กรรมการ และผูบ้ริหารทีมีอาํนาจควบคมุบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

บมจ. หลกัทรพัย ์

คนัทร ีกรุป๊

บจก. เกง็กิ 

แคปปิตอล

บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนเอม็เอฟซี
บมจ. ผาแดงอินดสัทรี

บมจ. คนัทร ีกรุป๊ 

ดีเวลลอปเม้นท์

(1) นาย สดาวธุ เตชะอุบล xxxx - -            /// , x , xxx   /// , xxx , x -

(2) นาย สุรพล ขวญัใจธญัญา  xx xxxx -    /// , // - -

(3) นาย เดช นําศริกิุล /// - - - - -

(4) นาย นิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศาสตร์ /// - - - - -

(5) พลตํารวจเอกวรีพงษ์ ชนืภกัดี /// - - - - ///

(6) นาง จติรมณี สุวรรณพูล /// - - - - -

(7) นาย ทอมม ี เตชะอุบล /// , x -  ///   - x , // , /// -

(8) นาย พสิุทธ ิ วริยิะเมตตากุล /// - - - - -

(9) นางสาวจุฬารตัน์  สุธธีร /// - - - - -

(10) นาย กววีฒัน์ โพธานนัท์ / - - - - -

(11) นาย พทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ / -  ///   - - -

(12) นายวรเดช สุฤชกุุล / - - - - -
-

หมายเหตุ :  * ไดเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นผูอ้ํานวยการ สายบญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ  มผีลเมอืวนัท ี7 พฤษภาคม 2562

                        

xxxx    = ประธานกรรมการ

                  xxx = ประธานกรรมการบรหิาร

                   xx = รองประธานกรรมการ

                    x = ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร

 ///    = กรรมการ

//    = กรรมการบรหิาร

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

ชือ – นามสกลุ
บมจ. คนัทร ีกรุป๊ 

โฮลดิงส์

บริษทัย่อย บริษทัร่วม



ชือ-นามสกลุ :   นายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ (อายุ 29 ปี)

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไมม่ี

วฒิุทางการศึกษา : -  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการกํากบัดูแลกจิการ 

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-  นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม :

ปี 2558 เจาะลกึเกณฑป์ระเมนิ CG Report

ปี 2559 หลกัสตูรเลขานุการบรษิทั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

ประสบการณ์การทาํงาน :

2560 - ปัจจุบนั - ผูอ้าํนวยการ และเลขานุการบรษิทั บมจ. คนัทร ีกรุ๊ป โฮลดงิส์

2558 - 2560 - ผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทั บมจ. หลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป

อาํนาจหน้าทีของเลขานุการบริษทั

1 ใหค้าํแนะนําเบอืงตน้แก่กรรมการเกยีวกบัขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

และดูแลใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

2 สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการกํากบัดูแลกจิการ และผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัติาม

3 จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

4 จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัทิดีี

5 บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทงัตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ และทปีระชุมคณะกรรมการ

6 จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจาํปี หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

7 ดําเนินการใหก้รรมการ และผูบ้รหิารจดัทาํรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน และผูท้เีกยีวขอ้งตามทกีฎหมายกําหนด

8 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทรีายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิารตามทกีฎหมายกําหนด

9 ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในสว่นทรีบัผดิชอบต่อหน่วยงานทกีํากบัดูแล

10 ประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทกีํากบัดูแล

11 ปฏบิตัหิน้าทอีนืๆ  ตามทคีณะกรรมการมอบหมาย

รายละเอียดเกียวกบัเลขานุการบริษทั



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) ดร. วรีพฒัน์ เพชรคุปต์ ประธานกรรมการการลงทุน

(2) น.ส. อรยิา โฆษติวงษา กรรมการ

(3) น.ส. ณฐัชรนิพร เจษฎาพสิฐิ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

*แต่งตัง้มผีลเมือ่วนัที ่8 มกราคม 2563

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

4) คณะอนุกรรมการสรรหา
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะอนุกรรมการสรรหาของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ท่านดงันี้

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ดงันี้

โดยม ีนายพทิกัษ์พล รุง่โรจน์สุวรรณ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ท่านดงันี้

6) คณะกรรมการลงทุน



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานสายก ากบัดแูล

และหวัหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน การปฏิบติังานของบริษทัฯ (compliance)



หวัข้อ ข้อมูล

ช่ือ – นามสกลุ นายพทิกัษ์พล รุ่งโรจน์สวุรรณ

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ สายก ากบัดแูล (รกัษาการ)

อายุ 29 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 ไมม่ี

ระยะเวลาของสญัญาจา้ง ไมม่กี าหนดระยะเวลา
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหวัหน้างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสงัเขป

ก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 1. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายประกาศขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตามทีห่น่วยงาน

   ทางการทีก่ ากบัดแูลก าหนด ตลอดจนพฒันาระบบงานต่างๆ เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ และ

   เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด

2. จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหแ้กพ่นักงานของบรษิทัฯ

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


	0-หน้าปก
	1-สารบัญ
	2-ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
	3-ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
	4-ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	5-การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	เอกสารแนบ 1
	เอกสารแนบ 2
	เอกสารแนบ 3
	เอกสารแนบ 4
	เอกสารแนบ 5

