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สารจากประธานคณะกรรมการ และประธานเจ�าหน�าทีบ่ร�หาร 

เร�ยน  ผู�ถือหุ�นทุกท�าน 

ป� 2563 เป�นป�ที่โลกต�องเผชิญกับสถานการณ�การระบาดของไวรัส COVID-19 ส�งผลให�ทุกคนต�องปรับตัวในการ
ใช�ชีว�ตแบบใหม�ที่แตกต�างจากอดีต หร�อที่เร�ยกกันว�า New Normal ซึ่งที่ผ�านมาการระบาดของโรคกระทบต�อการดําเนิน
ธุรกิจหลายอ�ตสาหกรรม แต�นับเป�นโชคดีของบร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) (KTBST SEC) ซึ่งอยู�ในกลุ�ม
ธุรกิจสถาบันการเง�นที่ได�รับผลกระทบน�อยจากโรคระบาด สามารถดําเนินธุรกิจและให�บร�การลูกค�าได�อย�างดี ด�วยการนํา
เทคโนโลยีมาใช� และด�วยความพร�อมของระบบ IT ทําให�พนักงานกลุ�มบร�ษัทสามารถปฏิบัติงานที่บ�าน (Work From Home) 
และเข�าระบบภายในผ�าน VPN ได�อย�างมีประสิทธิภาพ การประชุมออนไลน�ผ�านโปรแกรม zoom และโปรแกรมต�าง ๆ และการ
เปลี่ยนระบบโทรศัพท�ใหม�จากระบบอะนาลอกซึ่งเป�นระบบเก�า มาเป�นระบบ IP Phone ก็ช�วยเพ��มความสะดวกในการ
ติดต�อสื่อสารโดยไม�จําเป�นต�องอยู�ประจําที่สํานักงานได� ประกอบกับความเป�น Teamwork ที่ดีของพนักงานทุกคน ส�งผลให�
ในป� 2563 มีผลกําไรสุทธิได�มากกว�า 100 ล�านบาท เติบโตมากกว�า 100% เมื่อเปร�ยบเทียบกับป� 2562 และมีธุรกิจที่เติบโต
มากกว�า 100% หลายธุรกิจ ได�แก� ธุรกิจนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และอนุพันธ� ธุรกิจลูกค�าสถาบัน ธุรกิจการลงทุน
ต�างประเทศ  ธุรกิจกองทุนส�วนบุคคล และธุรกิจนายหน�าซื้อขายหน�วยลงทุน สะท�อนให�เห็นถึงความเช่ือมั่นของลูกค�าต�อ
บร�ษัทและพนักงาน และความสามารถในการปรับตัวของบร�ษัทในการให�บร�การลูกค�าได�ดีอย�างต�อเนื่องท�ามกลาง
สถานการณ�โรคระบาด ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย� KTBST SEC จะไม�ได�เน�นขยายส�วนแบ�ง
การตลาด เนื่องจาก บร�ษัทเน�นการให�บร�การการวางแผนการลงทุนแบบครบวงจรมากกว�าการเทรดหุ�นเพ�ยงอย�างเดียว   

สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อปลายป�ที่ผ�านมา คือ การเปลี่ยนช่ือบร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) เป�น “บร�ษัทหลักทรัพย�  เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) หร�อ KTBST SEC” เพ�่อเสร�มให�แบรนด� “เคทีบีเอสที” มี
ความแข็งแกร�ง  

ในป� 2564 คาดว�า ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงอยู� ด�านภาวะตลาดการเง�นที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว จะทําให�นักลงทุนจะมองหาบร�การทางการเง�นที่ตรงกับความต�องการของตนเองและเหมาะสมกับภาวะการลงทุนใน  
ซึ่ง KTBST SEC ยังเดินหน�าให�บร�การในฐานะสถาบันเง�นที่เช่ียวชาญด�านพัฒนาธุรกิจด�วยการมีธรรมาภิบาลที่โปร�งใส
สามารถตรวจสอบได� ในการให�บร�การลูกค�าแบบครบวงจร พร�อมด�วยบุคลากรที่เช่ียวชาญในการให�คําปร�กษาด�านการ
ลงทุนควบคู�ไปกับการมีผลิตภัณฑ�ทางการเง�นที่หลากหลายทั้งในและต�างประเทศ เพ�่อผลักดันการเติบโตของรายได�ตาม
เป�าหมาย และรักษาความสามารถในการทํากําไรอย�างต�อเนื่อง 
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ส�วนที ่1 : การประกอบธรุกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท” หร�อ “KTBST  SEC”) ผู�ให�บร�การธุรกิจหลักทรัพย�แบบ
ครบวงจร รวมถึงการให�บร�การบร�หารจัดการทางการเง�น / บร�หารจัดการการลงทุน / การควบรวมกิจการ และบร�การที่
ปร�กษาทางการเง�นอื่นๆ 

KTBST SEC เข�าจดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ในนาม “บร�ษัทหลักทรัพย� ธนสยาม จํากัด”    โดยม ี
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นร�อยละ 100.00 ต�อมาในป� 2545 กลุ�มชัยว�กรัยซื้อหุ�นทั้งหมดจาก
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนช่ือบร�ษัทเป�น “บร�ษัทหลักทรัพย� ฟาร�อีสท� จํากัด” และในป� 2551 บร�ษัทได�
เพ��มทุนจดทะเบียนโดยขายหุ�นสามัญเพ��มทุนให�กับกลุ�ม KTB Investment & Securities (“KTBIS”) บร�ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต�) เป�นผลให�กลุ�ม KTBIS ถือหุ�นบร�ษัทในอัตราร�อยละ 51.00 ของ
จํานวนหุ�นทั้งหมด จากนั้นกลุ�มชัยว�กรัยขายหุ�นทั้งหมดให�แก�กลุ�ม KTBIS ในป� 2553 ทําให�กลุ�ม KTBIS เป�นผู�ถือหุ�นใหญ�
เพ�ยงรายเดียวของบร�ษัท และได�เปลี่ยนช่ือบร�ษัทเป�น “บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด”   

ต�อมาในเดือนมีนาคม ป� 2559 กลุ�ม  KTBIS โดยนายจอง คยู คิม ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน�งเป�นประธาน
กรรมการบร�หารของ KTBST SEC ได�ชักชวนให�ดร.ว�น อ�ดมรัชตวนิชย� (“ดร.ว�น”) เข�ามาร�วมเป�นผู�บร�หาร KTBST โดยทาง 
KTBIS ยินดีที่จะให� ดร.ว�น เข�าร�วมลงทุนเป�นผู�ถือหุ�นใน KTBST และให�ดํารงตําแหน�งประธานคณะกรรมการบร�ษัท และ
ประธานกรรมการบร�หาร โดยในช�วงปลายป� 2559 ดร.ว�น เข�าถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 22.80 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่
จําหน�ายได�แล�ว ต�อมาในป� 2560 บร�ษัทได�ออกและเสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนอีกคร้ังให� ดร.ว�น ส�งผลให� ดร.ว�น มีสัดส�วน
การถือหุ�นเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 30.10 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว และกลุ�ม KTBIS มีสัดส�วนการถือหุ�นลดลง
เหลือร�อยละ 69.90 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว และในป� 2561 ผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติการแปรสภาพ KTBST จาก
บร�ษัทจํากัดเป�นบร�ษัทจํากัดมหาชน และเปลี่ยนช่ือเป�น “บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”  โดย KTBST 
SEC ได�จดทะเบียนเป�นสมาชิกตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยหมายเลข 32  

ต�อมาในป� 2562 ได�มีการเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและรองรับการขยายตัวของทุกธุรกิจในอนาคต  
รวมไปถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด�านเทคโนโลยี และคู�แข�งใหม� ๆ (Digital Disruption)  ตลอดทั้งการ
สร�างโอกาสในการยกระดับมาตรฐานของบร�ษัทเข�าสู�การเป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�  โดยเมื่อวันที่ 19 
พฤศจ�กายน 2562 ผู�ถือหุ�น และกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�ดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของบร�ษัท ด�วยการตั้ง 
“บร�ษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน)”  (KTBST) ข�้น เพ�่อขยายธุรกิจ ให� KTBST เป�นสถาบันการเง�นครบวงจรมาก
ยิ�งข�้น และได�ทําการขายกิจการทั้งหมด ได�แก� บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ว� จํากัด และ บร�ษัท เคทีบีเอสที ร�ท แมเนจ
เม�นท� ออกไปให�กับ KTBST โดยป�จจ�บัน KTBST SEC ถือหุ�นโดย KTBST ร�อยละ 99.99 

ล�าสุดในป� 2563 KTBST ได�เปลี่ยนช่ือบร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป�น “บร�ษัท
หลักทรัพย�  เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) หร�อ KTBST SEC” เพ�่อเสร�มให�แบรนด� “เคทีบีเอสที” มีความแข็งแกร�ง 

1.1 ว�สยัทศัน� พนัธกจิ วตัถปุระสงค� และเป�าหมายในการประกอบธรุกิจ 

ว�สยัทศัน� 

เป�นสถาบนัการเง�นในประเทศไทยที่มีความโดดเด�นในการให�บร�การลูกค�า พนักงานมีความสุขและภูมใิจที่ได�

ร�วมงานกับองค�กร พนักงาน ลูกค�า และผู�ถือหุ�นเตบิโตอย�างยั่งยนืและมสี�วนช�วยสังคมในการพัฒนาตลาดทนุ 
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พนัธกจิ 

เป�นที่หนึ่งในใจลูกค�า 

สร�างประสบการณ�ใหม�ในการลงทุนให�กับลูกค�าทุกกลุ�มทุกวัย โดยเน�นนวตักรรมการสร�างแพลตฟอร�มการลงทุน 

เพ�่อเข�าถึงการลงทุนที่ครอบคลมุและครบวงจรข�น้ ด�วยแนวคิดให�การลงทุนเป�นเร�่องทีส่นุกและเข�าถึงได�ง�าย และสามารถสร�าง

ผลตอบแทนที่ดีได� 

พนักงานมีความสุขและภูมิใจที่ได�ร�วมงาน 

พัฒนาบุคลากรอย�างต�อเนือ่ง พร�อมมุ�งขยายข�ดความสามารถ ส�งเสร�มการคิดอย�างสร�างสรรค� เพ�่อบรรยากาศ

การทํางานที่สนุก 

ผู�ถือหุ�นเติบโตอย�างต�อเนือ่ง 

สร�างผลกําไรและประโยชน�สูงสุดให�กับผู�ถือหุ�นด�วยการสร�างการเติบโตที่ยั่งยนื 

 
เป�าหมายในการประกอบธรุกจิ 

• สร�างทีมงานทีเ่ตม็ไปด�วยศักยภาพและความเช่ียวชาญ มีประสบการณ�การลงทุน ให�พร�อมดูแลบร�หารการ

ลงทุนให�กับลูกค�า 

• เสร�มสร�างพันธมติรทางธุรกิจที่แข็งแกร�งที่สามารถสนบัสนนุและตอบทุกโจทย�การลงทนุให�แก�ลูกค�านักลงทุน 

• ไม�หยุดเดินหน�าในการพฒันาผลติภัณฑ�ทางการเง�น สรรหางานบร�การใหม�และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยที่จะไม�ทําให�

ลูกค�านักลงทนุพลาดโอกาสจากการลงทุน พร�อมทั้งได�รับความสะดวกสบายในทุกบร�การและระบบรักษา

ความปลอดภัยที่รองรับได�ทกุสถานการณ�เศรษฐกิจ 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ป�จจ�บันมีสํานักงาน
ใหญ�ตั้งอยู�เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร�ซีทาวเวอร� ช้ันที่ 9,18, 39, 52 ออลซีซั่นส�เพลส ถนนว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบร�ษัทมีความเป�นมาและพัฒนาการที่สําคัญ โดยสังเขป ดังนี้  

 

ป� พ.ศ.  รายการ 

2540 : • จดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัท ในนาม บร�ษัทหลกัทรัพย� ธนสยาม จํากัด ด�วยทุนจดทะเบียน 1,500 ล�านบาท มูล
ค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท โดยมีธนาคารไทยธนาคารเป�นผู�ถือหุ�นร�อยละ 100.00 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่
จําหน�ายได�แล�ว 

• ได�จดทะเบียนเป�นสมาชิกตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หมายเลข 32 
• ได�รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให�ประกอบธุรกิจนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย� 

2543 : • บร�ษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ล�านบาท เหลือ 375 ล�านบาท โดยการลดจํานวนหุ�นสามัญเพ�่อล�าง
ผลขาดทุนสะสม 

2545 : • กลุ�มชัยว�กรัยเข�าซื้อหุ�นของบร�ษัททั้งหมดจากธนาคารไทยธนาคาร ประกอบด�วย นายเจร�ญ ชัยว�กรัย, 
นายกิตติศักดิ์ ชัยว�กรัย, นางสาวพรพ�น ชัยว�กรัย, นางสาวโสพ�น ชัยว�กรัย และ นางสาวยุพ�น ชัยว�กรัย 

• เปลี่ยนช่ือบร�ษัทเป�น “บร�ษัทหลักทรัพย� ฟาร�อีสท� จํากัด” 

2546 : • บร�ษัทขยายธุรกิจโดยเป�ดให�บร�การธุรกิจด�านวาณิชธนกิจ 

2547 : • เพ��มทุนจดทะเบียนจาก 375 ล�านบาท เป�น 500 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท โดยการเสนอขาย
ต�อผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วนโดยเร�ยกชําระเต็มมูลค�า เพ�่อรองรับการขยายธุรกิจ 
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2551 : • เพ��มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล�านบาท เป�นประมาณ 1,020 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท เพ�่อ
เสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนต�อกลุ�ม KTBIS ส�งผลให�กลุ�มบร�ษัท KTBIS เข�าถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 51.00 
ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว 

2553 : • บร�ษัทลดทุนจดทะเบียนจากประมาณ 1,020 ล�านบาท เหลือประมาณ 457.91 ล�านบาท โดยการลด
จํานวนหุ�นสามัญเพ�่อล�างผลขาดทุนสะสม 

• กลุ�ม KTBIS เข�าซื้อหุ�นสามัญเดิมของบร�ษัทจากกลุ�มชัยว�กรัยทั้งหมด ส�งผลให�กลุ�ม KTBIS เป�นผู�ถือหุ�น
บร�ษัทร�อยละ 100.00 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว 

2554 : • บร�ษัทได�รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให�ประกอบธุรกิจนายหน�าสัญญาซื้อขายล�วงหน�า 
• เปลี่ยนช่ือบร�ษัทเป�น “บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด” 
• เพ��มทุนจดทะเบยีนจากประมาณ 457.91 ล�านบาท เป�นประมาณ 507.91 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 

บาท โดยการเสนอขายต�อผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วนโดยเร�ยกชําระเต็มมูลค�า เพ�่อเพ��มทุนจดทะเบียนให�
เป�นไปตามกฎเกณฑ�ที่กําหนด 

2556 : • เพ��มทุนจดทะเบยีนจากประมาณ 507.91 ล�านบาท เป�นประมาณ 657.91 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 
บาท โดยการเสนอขายต�อผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วนโดยเร�ยกชําระเต็มมูลค�า เพ�่อรองรับการขยายธุรกิจ 

2559 : • บร�ษัทลดทุนจดทะเบียนจากประมาณ 657.91 ล�านบาท เหลือ 386 ล�านบาท โดยการลดจํานวนหุ�นเพ�่อ
ล�างผลขาดทุนสะสม และรองรับการร�วมทุนของพันธมิตรรายใหม� 

• เพ��มทุนจดทะเบียนจาก 386 ล�านบาท เป�น 500 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท เพ�่อให�เป�นไปตาม
กฎเกณฑ�ที่กําหนด และเสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนให�กับ ดร.ว�น อ�ดมรัชตวนชิย� ทั้งจํานวนตามที่ตกลงกัน 
ทําให� ดร.ว�น เข�าถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 22.80 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว 

• บร�ษัทขยายธุรกิจโดยเป�ดให�บร�การด�าน บร�หารความมั่งค่ังส�วนบุคคล, กองทุนส�วนบุคคล, บร�หารความ
มั่งค่ังส�วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม, ตัวแทนซื้อขายหน�วยลงทุนกองทุนรวม, การลงทนุสําหรับลูกค�า
สถาบัน และการลงทุนต�างประเทศสําหรับลูกค�าสถาบัน 

• บร�ษัทร�วมลงทุนกับกลุ�มผู�ถือหุ�นของบร�ษัท ฟ�นโนมีนา จํากัด ก�อตั้งบร�ษัท บีฟ�นน� จํากัด (Befin) เพ�่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต�แวร�ทางด�านการเง�น ด�วยทุนจดทะเบียน 6.06 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว� 
หุ�นละ 10 บาท โดยบร�ษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 50.50 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว และกลุ�มผู�
ถือหุ�นของบร�ษัท ฟ�นโนมีนา จํากัด จํานวน 4 ท�าน ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 49.50 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่
จําหน�ายได�แล�ว 

2560 : • เพ��มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล�านบาท เป�น 552.25 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท โดยเสนอขาย
หุ�นสามัญเพ��มทุนทั้งหมดให�กับ ดร.ว�น ตามที่ตกลงกัน ทําให� ดร.ว�น เข�าถือหุ�นเพ��มข�้นเป�นสัดส�วนร�อยละ 
30.10 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว โดยเร�ยกชําระเต็มมูลค�า เพ�่อใช�ขยายการลงทุน 

• บร�ษัทขยายธุรกิจโดยเป�ดให�บร�การด�าน โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย�อัตโนมัติ (Algorithmic Trading), 
โปรแกรมออมหุ�นอัตโนมัต ิ(DCA), บร�การ Block Trade, บร�การยืมและให�ยืมหลักทรัพย� (SBL), การลงทุน
ต�างประเทศสําหรับลูกค�าบุคคล และ การให�บร�การ Structure Note 

• บร�ษัทขายหุ�นสามัญของ Befin ที่ถืออยู�บางส�วน ให�แก� ดร.ว�น และพนักงานของบร�ษัทอีก 5 ท�าน ทําให�
สัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัทใน Befin ลดลงจากร�อยละ 50.50 เหลือเพ�ยงร�อยละ 14.19 ของจํานวนหุ�น
ทั้งหมดที่จําหน�ายได�แล�ว เพ�่อให�สอดคล�องกับนโยบายที่ได�รับจาก KTBIS ที่ไม�ต�องการให� Befin มีสถานะ
เป�นบร�ษัทย�อยซึ่งจะต�องจัดทํางบการเง�นรวม 

• Befin เพ��มทุนจดทะเบียนจาก 6.06 ล�านบาท เป�น 10.06 ล�านบาท มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท โดยเสนอ
ขายหุ�นสามัญเพ��มทุนให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วน แต�บร�ษัทไม�ใช�สิทธิซื้อหุ�นเพ��มทุนคร้ังนี้ จ�งส�งผลให�
สัดส�วนการถือหุ�นใน Befin ลดลงจากร�อยละ 14.19 เหลือร�อยละ 8.11 ของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่จําหน�ายได�
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แล�ว สําหรับหุ�นที่บร�ษัทไม�ใช�สิทธิจะอนุญาตให�ผู�ถือหุ�นรายอื่นเข�าซื้อทั้งหมด 

2561 : • การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติการแปรสภาพ
จากบร�ษัทจํากัดเป�นบร�ษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือเป�น “บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)” 

• บร�ษัท, ดร.ว�น และพนักงานของบร�ษัท ขายหุ�นทั้งหมดที่ถืออยู�ใน Befin ให�แก�บร�ษัท ฟ�นโนมีนา จํากัด ใน
ฐานะผู�ร�วมก�อตั้งบร�ษัท Befin เนื่องจาก KTBST ไม�ประสงค�จะร�วมลงทุนแล�ว ที่ราคาขายหุ�นละ 10 บาท 
รวมเป�นมูลค�า 5,072,330 บาท (มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 10 บาท)  

2562 : • เมื่อวันที่  19 พฤศจ�กายน 2562 ผู�ถือหุ�น และกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�ดําเนินการเปลี่ยนแปลง
โครงสร�างของบร�ษัท ด�วยการตั้ง “บร�ษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน)”  (KTBST) ข�้น เพ�่อขยาย
ธุรกิจ ให� KTBST เป�นสถาบันการเง�นครบวงจรมากยิ�งข�้น และได�ทําการขายกิจการทั้งหมด ได�แก� บร�ษัท
หลักทรัพย�จัดการกองทุน ว� จํากัด และ บร�ษัท เคทีบีเอสที ร�ท แมเนจเม�นท� ออกไปให�กับ KTBST โดย
ป�จจ�บัน KTBST SEC ถือหุ�นโดย KTBST ร�อยละ 99.99 

2563 : • เปลี่ยนช่ือบร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป�น “บร�ษัทหลักทรัพย�  เคทีบีเอสที จํากัด 
(มหาชน) หร�อ KTBST SEC” เพ�่อเสร�มให�แบรนด� “เคทีบีเอสที” มีความแข็งแกร�ง 

 

1.3 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัท 

 

 
 

1.4 ความสัมพันธ�กับกลุ�มผู�ถือหุ�นใหญ� 

 บร�ษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) (KTBST) ซึ่งเป�นบร�ษัทโฮลดิ�ง ที่ประกอบกิจการเข�าลงทุนในบร�ษัทอื่นที่เน�น
ให�บร�การด�านการเง�นอย�างครบวงจร โดยมุ�งเน�นเป�นกลุ�มสถาบันการเง�นในประเทศไทย ที่ส�งเสร�มให�ผู�ที่เก่ียวข�องสามารถ
เข�าถึงตลาดทุนได�ง�ายอย�างมีประสทิธิภาพ ถือหุ�นในบร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) (KTBST SEC) ในสัดส�วน
ร�อยละ 99.99 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

  
2.1 ประเภทธุรกิจ 

 บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัท”หร�อ “KTBST SEC”) ได�จดทะเบียนเป�นสมาชิกตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทยหมายเลข 32  
 ป�จจ�บันบร�ษัทได�รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด
หลักทรัพย� (สํานักงาน ก.ล.ต.) ให�ประกอบธุรกิจเป�นบร�ษัทหลักทรัพย�และธุรกิจที่เก่ียวข�องกับหลักทรัพย� โดยมีรายละเอียด
ใบอนุญาตต�างๆ ดังนี้   

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย�แบบ ก  
1.1 การเป�นนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย� 
1.2 การค�าหลกัทรัพย� 
1.3 การจัดจําหน�ายหลักทรัพย� 
1.4 การจัดการกองทุนส�วนบุคคล (กองทุนส�วนบุคคล) 
1.5 กิจการการยืมและให�ยืมหลักทรัพย� (เฉพาะ Principal) 

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแบบ ส-1  
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค�าหลักทรัพย�อันเป�นตราสารแห�งหนี้ 
4. ใบอนุญาตการเป�นที่ปร�กษาทางการเง�น 
5. ใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจเป�นหลักทรัพย�รับอนุญาตเพ�่อประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หร�อแลกเปลี่ยนเง�นตรา

ต�างประเทศฯ 
6. ใบอนุญาตให�บร�การออกแบบการลงทุน 
7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว แบบ ต.3 ในการค�าหลักทรัพย� การเป�นที่ปร�กษาการลงทุน และการ

จัดจําหน�ายหลักทรัพย� 
ป�จจ�บันบรัษัทมีที่ตั้งสํานักงานใหญ� 1 แห�ง และสํานักงานสาขา 10 แห�ง ได�แก� 

สาขา รายละเอยีด 

1. สํานักงานแห�งใหญ� เลขที ่87/2 อาคารซอีาร�ซีทาวเวอร� ช้ัน 9, 18, 39, 52 ออลซีซัน่ส�เพลส ถนนว�ทย ุแขวงลมุพ�น ีเขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ และมสีํานักงานสาขารวม 11 สาขา ดังนี ้

2. สาขาเยาวราช 213 อาคารแกรนด�ไชน�า ช้ันที่ 7 ถนนเยาวราช แขวงสมัพันธวงศ� เขตสัมพันธวงศ� กทม. 10100 
โทรศัพท� : 02-687-7600 โทรสาร : 02-687-7601 

3. สาขาขอนแก�น 381 อาคารเดอะเรสซิเด�นซ� ช้ันที่ 1,2 หมู�ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมอืงขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น 40000 
โทรศัพท� : 043-468-468 โทรสาร : 043-468-474 

4. สาขาอ�ดรธาน ี 59 ถนนบร�เวณตลาดธนารักษ� ตาํบลหมากแข�ง อําเภอเมืองอ�ดรธานี จังหวัดอ�ดรธานี 41000 
โทรศัพท� : 042-241-149 โทรสาร : 042-245-567 

5. สาขายะลา 27/7-9 ถนนพ�ศาลอ�ทิศ ตําบลสะเตง อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท� : 073-255-538 โทรสาร : 073-255-549 

6. สาขาเบตง 42 ถนนสุขยางค� ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 
โทรศัพท� : 073-245-965 โทรสาร : 073-245-306 

7. สาขาเชียงใหม� 239 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� S1 ห�องที่ 8 ถนนห�วยแก�ว ตําบลสเุทพ 
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สาขา รายละเอยีด 

อําเภอเมอืงเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� 50200 
โทรศัพท� : 053-225-133 โทรสาร : 053-225-813  

8. สาขาชลบุร� 894  อาคารศูนย�การค�าโอเช่ียน เซ็นเตอร�พอยท� ช้ันที่ 1 ถนนสุข�มว�ท ตาํบลบางปลาสร�อย อาํเภอ
เมอืงชลบุร� จังหวัดชลบุร� 20000 
โทรศัพท� : 038-286-010 โทรสาร : 038-286-026 

9. สาขาลาดพร�าว 1 23 อาคารชาร�เตอร�เฮาส� ช้ันที่ 3 เอ ห�องเลขที่ 3 ซอยลาดพร�าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพร�าว 
แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท� : 02-934-1401 โทรสาร : 02-934-1676 

10. สาขาลาดพร�าว 2 23 อาคารชาร�เตอร�เฮาส� ช้ันที่ 4 ห�องเลขที่ 4 บี ซอยลาดพร�าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพร�าว 
แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท� : 02-934-3025-8 โทรสาร : 02-934-3028 

11. สาขาหาดใหญ� 200/321, 200/323, 200/325, 200/327 อาคารจ�ลดิศ หาดใหญ�พลาซ�า ช้ันที่ 3 ถนนนิพทัธ�อ�ทศิ 
3 ตําบลหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท� : 074-221-100 โทรสาร : 074-221-309 

 

2.2 โครงสร�างรายได�  

โครงสร�างรายได�ของบร�ษัทระหว�างป� 2561 - 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
(หน�วย : ล�านบาท) 

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

จาํนวน ร�อยละ จาํนวน ร�อยละ จาํนวน ร�อยละ 

รายได�ค�านายหน�า 562.95 47.24% 493.87 40.59% 595.09 35.21% 

ค�านายหน�าจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 331.90 27.85% 273.56 22.49% 405.76 24.01% 

ค�านายหน�าจากการซ้ือขายสัญญาล�วงหน�า 231.05 19.39% 220.31 18.11% 189.33 11.20% 

รายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การ 413.61 34.71% 460.78 37.87% 580.46 34.33% 

ค�าธรรมเนียมที่ปร�กษาจัดหาแหล�งเง�นทุน 266.32 22.35% 245.31 20.16% 195.21 11.55% 

ค�าธรรมเนียมการจัดจําหน�ายหลักทรัพย� 25.35 2.13% 25.22 2.07% 9.66 0.57% 

ค�าธรรมเนียมที่เป�นที่ปร�กษาทางการเง�น 29.72 2.49% 31.52 2.59% 26.78 1.58% 

ค�าธรรมเนียมตัวแทนซ้ือขายหน�วยลงทุน 31.19 2.62% 89.81 7.38% 227.57 13.46% 

ค�าธรรมเนียมการบร�หารจัดการกองทุนส�วนบุคคล 18.90 1.59% 14.54 1.20% 61.02 3.61% 

ค�าธรรมเนียมการเป�นตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 23.25 1.95% 49.65 4.08% 40.72 2.41% 

อื่นๆ/1 18.88 1.58% 4.73 0.39% 19.50 1.15% 

รายได�ดอกเบี้ย 88.82 7.45% 76.00 6.25% 49.12 2.90% 

รายได�ดอกเบี้ยเง�นให�กู�ยืมเพ�่อซ้ือหลักทรัพย� 52.29 4.39% 46.53 3.82% 32.33 1.91% 

รายได�ดอกเบี้ยอื่นๆ 36.53 3.07% 29.47 2.42% 16.79 0.99% 

กําไรและผลตอบแทนจากเคร�่องมือการเง�น 114.35 9.59% 166.07 13.65% 443.15 26.22% 

รายได�อื่น/2 12.04 1.01% 19.91 1.64% 22.35 1.32% 

รวมรายได�ทั้งหมด 1,191.77 100.00% 1,216.63 100.00% 1,690.17 100.00% 
หมายเหตุ:  1/ - ค�าธรรมเนียมและบร�การอ่ืนๆ อาทิเช�น ค�าธรรมเนียมท่ีปร�กษาในการขายสินทรัพย� (ในป� 2561) และค�าธรรมเนียมจากกองทรัสต�เพ�่อประกอบ
กิจการเง�นร�วมลงทุน 2/ - รายได�อ่ืน ประกอบด�วยกําไร/(ขาดทุน)จากแลกเปล่ียนเง�นตรา รายได�ค�าส�งเสร�มการขาย ผลประโยชน�จากการ Clearing Fund ของ 
TCH รายได�ค�าบร�การงานสนับสนุน และรายได�เบ็ดเตล็ด 
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2.3  ลักษณะผลติภัณฑ�และบร�การ 

บร�ษัทมีการให�บร�การที่เก่ียวข�องกับธุรกิจหลักทรัพย�และการเง�นในป�จจ�บันทั้งหมด 9 ประเภท โดยมีรายละเอียด
ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย� (Securities Brokerage) 

 KTBST SEC ได�เร��มมีการให�บร�การนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�อย�างเป�นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2554 
ลูกค�าสามารถเลือกใช�บร�การจากเจ�าหน�าที่การตลาดมืออาชีพที่มีความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ในการให�ข�อมูล
เพ�่อประกอบการตัดสินใจของลูกค�า หร�อเลือกใช�โปรแกรมส�งคําสั่งซื้อขายด�วยตนเองผ�านระบบอินเทอร�เน็ต (SETTrade 
Streaming) ซึ่งจะสามารถส�งคําสั่งซื้อ ตรวจสอบข�อมูลบัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื้อขายและการชําระราคาได�ด�วย
ตนเอง เพ�่อเป�นการอํานวยความสะดวกให�แก�ลูกค�า ทั้งนี้ กลุ�มลูกค�าของบร�ษัทมีทั้งลูกค�าบุคคลรายย�อย และลูกค�าสถาบัน 
ซึ่งลูกค�าสามารถทาํรายการผ�าน 3 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย� 

1) บัญชีเง�นสด - Cash Account (T+2) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย�ที่ลูกค�าสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย�ภายใน
วงเง�นที่ได�รับอนุมัต ิซึ่งวงเง�นจะข�้นอยู�กับบัญชีที่ลูกค�าแสดงไว�กับบร�ษัท อาทิ บัญชีเง�นฝากธนาคารหร�อเง�นที่
ลงทุนในกองทุนรวม โดยลูกค�าจะต�องวางหลักประกันจํานวนร�อยละ 20 ของวงเง�นที่ได�รับอนุมัติจากบร�ษัท 
ซึ่งการชําระราคาค�าซื้อหลักทรัพย�ผ�านบร�การตัดบัญชีเง�นฝากธนาคารอัตโนมัต ิ(ATS) ภายใน 2 วนัทําการ
หลังจากวันที่ทํารายการซื้อขาย (T+2) 

2) บัญชีเง�นฝากล�วงหน�า - Cash Balance Account คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย�ที่ลูกค�าต�องฝากเง�นไว�ใน
บัญชีซื้อขายเต็มจํานวนก�อนจ�งจะสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย�ได� เมื่อไหร�ก็ตามที่ลูกค�าสั่งซื้อหลักทรัพย�เง�นค�า
ซื้อหลักทรัพย�จะถูกหักออกจากบัญชีดังกล�าวทันที และในกรณีที่ลูกค�ามีเง�นสดคงเหลือในบัญชี ลูกค�าจะ
ได�รับดอกเบี้ยเง�นฝากในอัตราที่บร�ษัทกําหนด 

3) บัญชีเครดิตบาลานซ� - Credit Balance หร�อ Margin Account คือ บัญชีที่ลูกค�าสามารถกู�ยืมเง�นจาก
บร�ษัทเพ�่อนําไปชําระค�าซื้อหลักทรัพย�ได� โดยลูกค�าจะชําระเง�นสดเองบางส�วนและ/หร�อต�องวางหลักประกัน
ให�แก�บร�ษัทไม�น�อยกว�าอัตรามาร�จ��นข้ันตํ่าที่กําหนด (Initial Margin) สําหรับหลักทรัพย�ที่จะซื้อ ทั้งนี้ ยอดเง�น
กู�ยืมจะเท�ากับมูลค�าของหลักทรัพย�ที่จะซื้อหักด�วยจํานวนเง�นสดที่ลูกค�านํามาชําระเองบางส�วน บร�ษัทจะมี
รายได�จากค�านายหน�าซื้อหลักทรัพย�และมีรายได�ดอกเบี้ยรับจากยอดเง�นกู�ยืมดังกล�าว  

ทั้งนี้ ลูกค�าของบร�ษัททุกรายจะได�รับสิทธิในการเข�าถึงรายงานและบทว�เคราะห�ที่จัดทําข�้นโดยฝ�ายว�เคราะห�
หลักทรัพย�ของบร�ษัท ที่ให�ข�อมูลเชิงลึก ตัวอย�างเช�น ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ บทว�เคราะห�ความเคลื่อนไหวตลาด บท
ว�เคราะห�หลักทรัพย�รายตวั บทว�เคราะห�บร�ษัทจดทะเบียน และบทว�เคราะห�รายอ�ตสาหกรรม เป�นต�น ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท 
(www.ktbst.co.th) 

2. ธรุกจินายหน�าซือ้ขายอนพุนัธ� (Derivatives Brokerage) 

KTBST SEC เป�นสมาชิกของตลาดสัญญาอนุพันธ� (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ได�รับใบอนุญาต

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (สํานักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 เพ�่อ

ให�บร�การนายหน�าซื้อขายตราสารอนุพันธ� (Derivatives) ซึ่งเป�นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน ที่จะสามารถลงทุนได�ทั้ง

สภาวะตลาดขาข�้นและสภาวะตลาดขาลง บร�ษัทเป�ดให�บร�การแก�ผู�ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ�ครอบคลุม

หลากหลายผลิตภัณฑ� ได�แก� 

• สัญญาฟ�วเจอร�สของดัชนี SET50 (SET50 Index  Futures) 

• สัญญาออปช่ันของดัชนี SET50 (SET50 Index Options) 

• สัญญาฟ�วเจอร�สที่อ�างอิงกับหุ�นสามญัรายตวั (Single Stock Futures) 

http://www.ktbst.co.th/
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• สัญญาฟ�วเจอร�สที่อ�างอิงกับทองคํา (Gold Futures) 

• สัญญาฟ�วเจอร�สทีอ่�างอิงกับทองคําออนไลน� (TFEX Gold Online Futures) 

• สัญญาฟ�วเจอร�สทีอ่�างอิงกับโลหะเง�น (Silver Futures) 

• สัญญาฟ�วเจอร�สที่อ�างอิงกับราคานํ้ามนัดบิเบรนท� (Brent Crude Oil Futures) 

• สัญญาฟ�วเจอร�สที่อ�างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) 

 
3. ธรุกจิบร�หารจดัการความมัง่คัง่ส�วนบคุคล (Wealth Management) 

บร�ษัทให�บร�การบร�หารความมั่ งค่ังส�วนบุคคลแบบครบวงจร (Private Wealth Management) โดยผู�มี
ประสบการณ� ความรู� ความเช่ียวชาญ ในการให�คําปร�กษาด�านการวางแผนการลงทุนและบร�การซื้อขายผลิตภัณฑ�ต�างๆ 
โดยแนวทางการบร�หารจัดการการลงทุนของลูกค�าแต�ละราย จะข�้นอยู�กับเป�าหมายทางการเง�น และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของแต�ละบุคคล ซึ่งทางบร�ษัทจะต�องว�เคราะห�ข�อมูลที่ได�รับจากลูกค�าเพ�่อบร�หารจัดการว�าลูกค�าแต�ละรายควร
ลงทุนอย�างไร โดยคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของลูกค�าเป�นหลัก ทั้งนี้  บร�ษัทมีผลิตภัณฑ�ทางการเง�นและการลงทุนที่
หลากหลาย อาทิ กองทุนส�วนบุคคล การลงทุนในหลักทรัพย� การลงทุนในตราสารอนุพันธ� ตราสารหนี้ กองทุนรวม การ
ลงทุนในต�างประเทศ เป�นต�น 

นอกจากนี้ บร�ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของลูกค�าผู�นับถือศาสนาอิสลาม ที่ค�อนข�างจะมีข�อจํากัดในการลงทุนใน
ตลาดเง�น/ตลาดทุนของประเทศไทย และยังขาดผู�เช่ียวชาญที่สอดคล�องกับหลักศาสนาในการให�คําแนะนําการลงทุนได�อย�าง
ถูกต�อง บร�ษัทจ�งได�เป�ดให�บร�การบร�หารความมั่งค่ังตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Wealth Management) ตาม
กฎหมายและหลักชะร�อะฮ� (Shariah) ซึ่งบร�ษัทเป�นบร�ษัทหลักทรัพย�แห�งแรกและแห�งเดียวในประเทศไทยขณะนี้ที่มีการ
ให�บร�การดังกล�าว โดยจะมีบร�การการลงทุนเหมือนการลงทุนทั่วไป อาทิ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย�ตามหลักศาสนาอิสลาม 
บัญชีกองทุนส�วนบุคคลตามการแนะนําการลงทุนในกองทุนรวม SSF / RMF เพ�่อลดหย�อนภาษีเง�นได� และบร�การที่ปร�กษา
บร�ษัทที่ต�องการจดทะเบียนเข�าตลาดหลักทรัพย�ฯ ตามหลักศาสนาอิสลาม เป�นต�น 

4. ธรุกจิบร�การกองทนุส�วนบคุคล ( Private Fund ) 

บร�ษัทให�บร�การกองทุนส�วนบุคคล (Private Fund) เป�นรูปแบบบร�การที่เหมาะกับลกูค�าที่มคีวามสนใจในการลงทุน 
มีเง�นทุน แต�อาจไม�มีเวลาในการศึกษาจัดการการลงทุนด�วยตนเอง การให�บร�ษัทเป�นผู�วางแผนการลงทุนให�จ�งเป�นทางเลือก
ที่จะตอบโจทย�ได�เป�นอย�างดี บร�ษัทมีทีมผู�จัดการกองทุนที่มีความรู� ความสามารถ และมีประสบการณ�ในการให�บร�การ 
ประกอบกับบร�ษัทมีความพร�อมในด�านระบบการลงทุน และเคร�่องมือต�างๆ ที่ใช�ในการตัดสินใจลงทุน พร�อมกับระบบบร�หาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีเป�าหมายเพ�่อสร�างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและดีที่สุดให�กับลูกค�า ในการนี้บร�ษัทจะติดตามผล
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ประกอบการและทบทวนรูปแบบการลงทุนกับลูกค�าทุกๆ 3 เดือน เพ�่อให�ลูกค�าพ�จารณากรณีต�องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การลงทุนเพ�่อเป�นการตอบสนองความต�องการของลูกค�า บร�ษัทจะจัดรูปแบบการลงทุนของลูกค�าแต�ละคนตามความ
ต�องการ ระดับผลตอบแทน ระยะเวลาที่ต�องการจะลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค�าสามารถรับได� ซึ่งโดยปกติบร�ษัทจะ
จัดรูปแบบที่เป�นแพคเกจสําหรับใช�โดยทั่วไป แต�ก็สามารถจัดรูปแบบที่ตอบสนองตามความต�องการของเฉพาะบุคคล (Tailor 
made) ได�ด�วยเช�นกัน สําหรับการจัดสรรการลงทุนในกองทุนส�วนบุคคล (Assets Allocation) ประกอบด�วย กองทุน
หลักทรัพย�ตราสารทุน, กองทุนตราสารหนี้ , Equity Linked Noted, หุ�นต�างประเทศ, กองทรัสต�เพ�่อการลงทุนใน
อสังหาร�มทรัพย�, KTBST Smart Structure Note เป�นต�น ซึ่งรูปแบบของแต�ละกองทุนจะแตกต�างกันตามชนิด และสัดส�วน
การลงทุนของเคร�่องมือทางการเง�น ซึ่งจะส�งผลถึงระดับความเสี่ยง และระดับผลตอบแทนที่แตกต�างกัน 

5. ธรุกจิบร�การซือ้ขายกองทนุรวม (Mutual Fund) 

บร�ษัทให�บร�การซื้อขายกองทุนรวมของบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน (บลจ.) ช้ันนํา 19  แห�ง โดยลูกค�าสามารถ
เลือกซื้อหน�วยลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายประเภทได� ตามเป�าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ลูกค�ายอมรับได� โดย
บร�ษัทมีบร�การผู�แนะนําการลงทุน ซึ่งจะช�วยอํานวยความสะดวกแก�ลูกค�าในการพ�จารณาคัดเลือกกองทุนที่ตอบโจทย�การ
ลงทุนของตนเอง โดยการให�คําแนะนําที่ เป�นกลาง พร�อมให�ข�อมูลภาวะเศรษฐกิจข�อมูลภาวะตลาดแบบเจาะลึกจาก
นักว�เคราะห�มืออาชีพ ซึ่งลกูค�าสามารถทําคําสั่งซือ้กองทุนจากแต�ละบลจ. ผ�านการส�งคําสั่งซื้อให�ตัวแทนซื้อขายหน�วยลงทุน
กองทุนรวมของบร�ษัท ที่จะทําหน�าที่ส�งคําสั่งซื้อของลูกค�าไปยังแต�ละบลจ. โดยตรง อย�างไรก็ตาม ลูกค�าสามารถตรวจสอบ
ข�อมูลการลงทุนของตนเองได�ผ�านเว็บไซต� และแอปพลิเคช่ันของบร�ษัท ซึ่งจะแสดงข�อมูลจํานวนหน�วยลงทุน ต�นทุน ราคา
ป�จจ�บัน และผลตอบแทนจากการลงทุนในแต�ละบลจ. ไว�อย�างชัดเจน เพ�่อความสะดวกต�อการตรวจสอบของลกูค�า 

 

6. บร�การ KTBST Wealth Advice 

บร�การแพลตฟอร�มการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติผ�านกลยุทธ�การออมเง�นสมํ่าเสมอแบบ Dollar Cost 
Average-  DCA รวมถึงการจัด Strategic  Asset Allocation (SAA) เพ�่อบรรลุเป�าหมายทางการเง�นระยะสั้น ระยะกลาง 
และ ระยะยาว ไม�ว�าคุณต�องการวางแผนออมเง�นเพ�่อซื้อบ�าน ซื้อรถ แต�งงาน การศึกษา หร�อว�าแผนเตร�ยมเกษียณ และใช�เง�น
หลังเกษียณ ซึ่งเป�นบร�การที่สนองนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) 
โครงการ 5 ข้ันมั่นใจลงทุน 

7. ธรุกจิวาณชิธนกจิ 

บร�ษัทได�รับใบอนุญาตการเป�นที่ปร�กษาทางการเง�นจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2557 โดย
ให�บร�การที่ปร�กษาทางการเง�นในการออกและเสนอขายเคร�่องมือทางการเง�นต�างๆ ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ และงาน
บร�การอื่นๆ แต�ในป� 2559 บร�ษัทถูกสั่งพักใบอนุญาตสําหรับการทําหน�าที่เป�นที่ปร�กษาทางการเง�น และที่ปร�กษาทางการ
เง�นอิสระ โดยสํานักงาน ก.ล.ต. จ�งทําให�บร�ษัทไม�สามารถทําหน�าที่เป�นที่ปร�กษาในการยื่นคําขอเสนอขายหุ�นเพ��มทุนของ
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บร�ษัทที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย�ฯ ได� และไม�สามารถทําหน�าที่เป�นที่ปร�กษาทางการอิสระให�กับบร�ษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�ฯ ได� เป�นระยะเวลา 2 ป� นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งการพักใบอนุญาตดังกล�าวได�สิ�นสุดไปเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ป�จจ�บันบร�ษัทสามารถดําเนินธุรกิจที่ปร�กษาทางการเง�นได�แล�ว  โดยการให�บร�การเป�นที่
ปร�กษาทางการเง�นของบร�ษัทแบ�งประเภทการบร�การของวาณิชธนกิจ ดังนี้ 

1) การระดมทุน : รวมถึงการเสนอขายหุ�นต�อประชาชนเป�นคร้ังแรก (Initial Public Offering : IPO) การนํา
บร�ษัทเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ (mai) การ
เสนอขายหุ�นต�อประชาชน (Public Offering :PO) การเสนอขายหุ�นให�กับผู�ถือหุ�นเดิม (Rights Offering : 
RO) การจัดจําหน�ายและรับประกันการจําหน�ายหลักทรัพย� เป�นต�น 

2) การควบรวมกิจการ : การซื้อขายกิจการ การหาผู�ร�วมทุน และการควบรวมกิจการ 

3) การให�คําปร�กษาทางการเง�น : การฟ��นฟ�และปรับโครงสร�างบร�ษัท การประเมินมูลค�าหุ�น การเป�นที่ปร�กษา
ทางการเง�นอิสระ การเพ�กถอนหลักทรัพย�จดทะเบียน และการให�คําปร�กษาด�านกฎเกณฑ�ต�างๆ 

4) ก า ร อ อ ก เค ร�่ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เง� น  :  Employee Stock Option Program (ESOP) Employee Joint 
Investment Program (EJIP) หุ�นป�นผล (Stock Dividend) ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ�นสามัญเพ��มทุน 
(Stock Warrant) 

5) การจัดหาแหล�งเง�นทุน : การประสานงานจัดหาแหล�งเง�นกู�จากสถาบันการเง�น (Loan Arranger) ที่ปร�กษา
และผู�ประสานงานการออกตราสารหนี้ ได�แก� ตั๋วแลกเง�น (Bill of Exchange : BE) และหุ�นกู� (Debenture) 

8. ธรุกจิการลงทนุในต�างประเทศ (Foreign Investment) 

บร�ษัทขยายโอกาสในการลงทุนของลูกค�าไปยังการลงทุนในสินทรัพย�ต�างประเทศทั่วโลก ป�จจ�บันบร�การของบร�ษัท
รองรับการลงทุนใน 4 ประเภท ได�แก� หุ�นต�างประเทศ, กองทุนรวมประเภท Foreign Exchange Trade Fund (ETFs), หุ�นกู�
อนุพันธ� และ กองทุนรวมต�างประเทศ ซึ่งบร�ษัทจะทําหน�าที่เป�นตัวกลางระหว�างลูกค�ากับบร�ษัทต�างประเทศ โดยบร�ษัทได�ทํา
สัญญาร�วมกับ โบรกเกอร� หร�อ ธนาคาร ต�างประเทศหลายแห�ง ที่เป�นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย�ต�างๆ ในแต�ละประเทศ 
เพ�่ออํานวยความสะดวก และเพ��มช�องทางการลงทุนที่หลากหลายให�กับลูกค�า 

9. ธรุกจิบร�การ Block Trade 

บร�การ Block Trade เป�นบร�การที่บร�ษัทจะทําหน�าที่เป�นคู�สัญญาฝ��งตรงข�ามให�กับลูกค�าที่ช�วยอํานวยความ
สะดวกให�แก�ลูกค�าที่ต�องการลงทุนสัญญาซื้อขายล�วงหน�าที่อ�างอิงราคาหุ�นสามัญรายตัว (Single Stock Future : SSF) 
บนกระดานซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (TFEX) แต�มีป�ญหาเร�่องสภาพคล�องของ SSF ที่ต�องการจะลงทุน 
กล�าวคือหากลูกค�าต�องการลงทุนเป�ดสถานะ LONG บร�ษัทก็จะรับเป�นคู�สัญญาเป�ดสถานะ SHORT ให� ส�งผลให�เกิด
ธุรกรรมซื้อขาย SSF ตัวนั้นได� โดยลูกค�าจะต�องทําสัญญาที่ราคาและจํานวนสัญญาตามที่ตกลงกับบร�ษัทไว� จํานวน
สัญญาข้ันตํ่าต�องเป�นไปตามเกณฑ�ที่ตลาดหลักทรัพย�ฯกําหนด ลูกค�าจะสามารถลงทุนและใช�ประโยชน�จากอัตราทด 
(Gearing Ratio) ของสินค�านี้ ได� โดยจะมีผลกําไรหร�อขาดทุนจากการลงทุนใน SSF จากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย�อ�างอิง (Underlying Asset) และสถานะที่ตนเองเข�าลงทุน สําหรับบร�ษัทที่ทําหน�าที่เป�นคู�สัญญาก็อาจจะได�รับผล
กําไรหร�อขาดทุนเนื่องจากมีการลงทุนในสถานะตรงกันข�ามกับลูกค�า แต�บร�ษัทจะป�องกันความเสี่ยงดังกล�าวโดยการเข�าทํา
รายการซื้อหร�อขายหลักทรัพย�อ�างอิงดังกล�าวไว�เท�ากับจํานวนหุ�นที่เป�นคู�สัญญาให�กับลูกค�า ทั้งนี้การเข�าทํารายการขาย
หลักทรัพย�อ�างอิงจะต�องดําเนินการควบคู�กับธุรกรรมยืมหลักทรัพย�จากผู�ให�ยืมรายอื่น ดังนั้น บร�ษัทจะไม�มีผลกําไร/
ขาดทุนจากการลงทุน แต�จะได�รับค�าธรรมเนียมตามอัตราที่ตกลงในการทําหน�าที่เป�นตัวกลางให�ลูกค�า 
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3.ป�จจัยความเสีย่ง 

 
3.1 ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ 

1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภายใต�กฎหมาย และข�อกําหนดที่เข�มงวดจากการกํากับดูแลของหน�วยงานที่

เก่ียวข�อง  

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย�เป�นธุรกิจที่อยู�ภายใต�การควบคุมของกฎหมาย และข�อกําหนดที่เข�มงวดจากภาครัฐ

และหน�วยงานที่กํากับดูแล อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (สํานกังาน ก.ล.ต.) ตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเง�น (ปปง.) เป�นต�น ซึ่งการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ� 

นโยบาย และมาตรการในการกํากับดูแลดังกล�าว อาจทําให�ส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเง�น ผลการ

ดําเนินงาน และความสามารถในการแข�งขันในการประกอบธุรกิจของบร�ษัทอย�างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ บร�ษัทยังอาจได�รับ

ความเสี่ยงจากการรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน อาทิ ความผิดพลาดของเจ�าหน�าที่

การตลาดในการรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย�จากลูกค�า ความบกพร�องในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่การตลาดหร�อผู�

ควบคุมการปฏิบัติงานฝ�ายที่ปร�กษาทางการเง�น เป�นต�น ซึ่งอาจทําให�บร�ษัทต�องรับผิดชอบค�าปรับหร�อการลงโทษใน

ลักษณะต�างๆ เช�น การตกัเตือน การสั่งพักใบอนุญาต หร�อยกเลิกใบอนุญาต 

2) ความเสี่ยงจากการแข�งขันด�านกลยุทธ� และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค�า 

บร�ษัทดําเนินธุรกิจให�บร�การธุรกิจหลักทรัพย�แบบครบวงจร รายได�หลักของบร�ษัท คือ รายได�ค�านายหน�า ซึ่งเป�น

รายได�ค�านายหน�าจากการซื้อขายหลักทรัพย�และซื้อขายสัญญาล�วงหน�า ซึ่งธุรกิจหลักทรัพย�เป�นธุรกิจที่มีการแข�งขันใน

อ�ตสาหกรรมค�อนข�างสูง ป�จจ�บันมีผู�ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย�ที่ให�บร�การในการเป�นนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�ทั้งหมด

จํานวน 43 ราย (ที่มา : เว็บไซต�สมาคมบร�ษัทหลักทรัพย� ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2564) อีกทั้ง ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2555 

เป�นต�นมา ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยได�กําหนดให�มีการคิดค�าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย�แบบเสร� เป�นผลให�

เกิดการแข�งขันในอ�ตสาหกรรมโดยเฉพาะการแข�งขันด�านค�าธรรมเนียมนายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�มากข�้น ซึ่งอาจส�งผล

กระทบต�อผลการดําเนินงานได� ซึ่งบร�ษัทเล็งเห็นถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล�าวเป�นอย�างดี ภายหลังจากบร�ษัทมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร�างผู�ถือหุ�นและเปลี่ยนแปลงผู�บร�หารระดังสูงขององค�กร จ�งมีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดเป�าหมาย

โครงสร�างรายได�ของบร�ษัท (Revenue Structure) เพ�่อให�มีศักยภาพในการแข�งขันและมีความสามารถในการทํากําไรมาก

ยิ�งข�้น โดยปรับแผนงานเชิงกลยุทธ�ให�มีการขยายขอบเขตธุรกิจให�ครอบคลุมมากข�้น โดยเร��มเน�นงานบร�การที่ปร�กษารูปแบบ

ใหม� อาทิ การบร�หารความมั่งค่ังส�วนบุคคล ให�คําปร�กษาและรับบร�หารกองทุนส�วนบุคคล ให�บร�การซื้อขายกองทุนรวม 

บร�หารความมั่งค่ังตามหลักศาสนาอิสลาม เป�นต�น 

3) ความเสี่ยงจากการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินงาน 

ธุรกิจหลักทรัพย�มีความจําเป�นต�องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งหากระบบดังกล�าวขัดข�อง

หร�อไม�สามารถใช�งานได� อาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� เช�น การขัดข�องของระบบการซื้อขาย

หลักทรัพย� และการขัดข�องของระบบการจัดการข�อมูล เป�นต�น ซึ่งอาจกระทบต�อความต�อเนื่องของการดําเนินงานและความ

น�าเช่ือถือของบร�ษัท ซึ่งบร�ษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานของบร�ษัทเป�นอย�าง

ดี จ�งได�มกีารจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) แผนฉุกเฉินและการกู�คืน

ระบบ (Disaster Recovery Plan : DRP) ของทุกระบบงานที่สําคัญ เพ�่อให�บร�ษัทสามารถให�บร�การลูกค�าได�อย�างต�อเนื่อง 

และป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดข�้นกับข�อมูลในกรณีที่ระบบหลักขัดข�อง 
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4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้จากลูกค�า 

จากธุรกรรมการให�กู�ยืมเง�นเพ�่อซื้อหลักทรัพย� (Credit Balance) และธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล�วงหน�า 

(TFEX) บร�ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค�าผิดนัดชําระหนี้ได� ป�จจัยที่มีผลกระทบต�อความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้

จากลูกค�าในธุรกิจหลักทรัพย� ได�แก� สภาวะของตลาดหลักทรัพย�ฯ การเก็งกําไรด�วยว�ธีการซื้อขายหลักทรัพย�ภายในวัน

เดียว (Day Trade) ในสภาวะที่ราคาหลักทรัพย�ลดลง เป�นต�น จากป�จจัยดังกล�าว บร�ษัทจ�งได�ให�ความสําคัญกับการ

คัดเลือกลูกค�าที่มีคุณภาพ และกําหนดวงเง�นกู�ยืมเพ�่อซื้อขายหลักทรัพย�ของลูกค�าให�เหมาะสมกับฐานะทางการเง�น 

ความสามารถในการชําระหนี้ และประสบการณ�ของลูกค�า รวมถึงควบคุมความเพ�ยงพอของหลักประกัน และดําเนินการ

เร�ยกหลักประกันเพ��ม ซึ่งบร�ษัทมีการกําหนดการเร�ยกหลักประกันเพ��มระหว�างวัน (Intraday Call) เพ�่อให�ลูกค�านํา

หลักประกันมาเพ��มภายในเวลาที่กําหนดกรณีที่หลักประกันมีมูลค�าลดตํ่ากว�าเกณฑ� ณ ขณะใดขณะหนึ่งระหว�างวัน มิฉะนั้น

บร�ษัทจะดําเนินการบังคับขายหลักประกันทันที นอกจากนี้ บร�ษัทยังกําหนดให�มีการทบทวนสถานะของลูกค�า ตลอดจนมี

ข้ันตอนในการตดิตามและดําเนินการในกรณีที่ลูกค�าผิดนัดชําระเง�นอย�างเป�นระบบข้ันตอนอีกด�วย 

5) ความเสี่ยงจากการย�ายงานของบคุลากร 

ทรัพยากรบุคคลถือเป�นป�จจัยสําคัญสําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย� ซึ่งเป�นธุรกิจที่เก่ียวกับการให�บร�การ

โดยเฉพาะบุคคลด�านการตลาด วาณิชธนกิจ และการว�เคราะห�หลักทรัพย� ที่ต�องอาศัยบุคลากรที่มีความรู� ประสบการณ� 

และความชํานาญเฉพาะด�านและเป�นที่ต�องการของตลาดแรงงานเป�นอย�างมาก รวมถึงป�จจ�บันบร�ษัทมีการพ�่งพ�งฐานลูกค�า

ของสายงานการตลาดที่เป�นผู�แนะนําการลงทุน (Investment Consultant: IC / Investment Advisor: IA) บางสายงาน

สัดส�วนค�อนข�างสูง ดังนั้นหากมีการย�ายงานของบุคลากรดังกล�าว อาจส�งผลกระทบต�อการความต�อเนื่องของธุรกิจและผล

การดําเนินงานของบร�ษัทได� 

6) ความเสี่ยงจากการจัดจําหน�ายและรับประกันการจําหน�ายหลักทรัพย� 

รายได�จากการจัดจําหน�ายและรับประกันการจําหน�ายหลักทรัพย� เป�นรายได�ส�วนหนึ่งของการให�บร�การฝ�ายวาณิช

ธนกิจของบร�ษัท ซึ่งหากเกิดความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย�ฯ อาจทําให�นักลงทุนไม�มีความมั่นใจในการลงทุนใน

หลักทรัพย�ที่บร�ษัททําหน�าที่เป�นผู�จัดจําหน�ายและรับประกันการจําหน�ายได� เป�นผลให�บร�ษัทจะต�องรับหลักทรัพย�ที่เหลือจาก

การรับประกันการจําหน�ายเข�าพอร�ตการลงทุนของบร�ษัทเอง อาจทําให�บร�ษัทได�รับความเสี่ยงจากการขาดทุนหากราคา

ของหลักทรัพย�ที่รับประกันการจําหน�ายนั้นมีราคาปรับตัวลดลง 
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4 ข�อพ�พาททางกฎหมาย 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อยไม�มีข�อพ�พาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด�านลบต�อการ
ดําเนินธุรกิจของบร�ษัทอย�างมีนัยสําคัญ และบร�ษัทไม�มีข�อพ�พาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด�านลบต�อสินทรัพย�ของ
บร�ษัทที่มีจํานวนสูงกว�าร�อยละ 5 ของส�วนของผู�ถือหุ�น 
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5 ข�อมลูทัว่ไปและข�อมลูสาํคญัอืน่ ๆ  
 

5.1 ข�อมลูทัว่ไป 

 
5.2 ข�อมลูของบคุคลอ�างองิอืน่ 

 
ผู�สอบบัญชี : บร�ษัท ดลีอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร� ช้ัน 23-27 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท� 02-034-0000  โทรสาร 02-034-0100 

   

(1) บร�ษทั 
 
ช่ือย�อ 
เลขทะเบยีนบร�ษัท 
ป�ที่ก�อตั้งบร�ษัท 
ลักษณะธุรกิจ 
ที่ตั้งสาํนักงาน 
 
เว็บไซด� 
ทุนจดทะเบยีน 
ทุนชําระแล�ว 
มูลค�าทีต่ราไว�ต�อหุ�น 
จํานวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด 

การถือหุ�นของผู�ถือหุ�นรายย�อย 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บร�ษัทหลักทรัพย� เคทบีีเอสที จํากัด (มหาชน)  
 (เดิมช่ือ “บร�ษัทหลักทรัพย� เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”) 
KTBST SEC 
0107561000234 
2540 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย�ครบวงจร 
เลขที ่87/2 อาคารซอีาร�ซีทาวเวอร� ช้ัน 9, 18, 39 และ 52 ออลซซีัน่ส�เพลส 
ถนนว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
www.ktbst.co.th 
552,250,000 บาท 
552,250,000 บาท 
10 บาท 
15 ราย (ข�อมูลจากสมดุทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)   
 14 

   
   

http://www.ktbst.co.th/


 

 18 

ส�วนที ่2 การจดัการและการการกบัดแูลกจิการ 

6 ข�อมลูผู�ถอืหุ�น 
 

6.1  ผู�ถอืหุ�น 

รายช่ือและสดัส�วนการถือหุ�นของกลุ�มผู�ถือหุ�น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

  รายช่ือผู�ถือหุ�น จํานวน (หุ�น) สัดส�วน (%) 

1 KTBST HOLDING PCL 55,224,986 99.99997% 

2 นาย จอง คยู คิม 1 0.00000% 

3 นาย ว�น อ�ดมรัชตวนิชย� 1 0.00000% 

4 นาย ณฐัพงศ� ณ ระนอง 1 0.00000% 

5 นาย อิศรา พ�ฒตาลศร� 1 0.00000% 

6 นางสาว ณัชชา สุนทรธาราวงศ� 1 0.00000% 

7 นางสาว สวุลี เขมาชีวะกุล 1 0.00000% 

8 นางสาว สิร�ณฐัา โอชาพันธุ� 1 0.00000% 

9 นางสาว เสขสุร�ย� ณ นคร 1 0.00000% 

10 นางสาว ณัฐยาภรณ� คงชุ�ม 1 0.00000% 

11 นาย สราว�ธ ป�ญญา 1 0.00000% 

12 นาย ชาตร� โสภณวาณิชย� 1 0.00000% 

13 นาย ชลนที โสภาค 1 0.00000% 

14 นาย ฐติิพฒัน� ทว�สนิ 1 0.00000% 

15 นาย ชาตร� โรจนอาภา 1 0.00000% 

  จํานวนหุ�นรวม 55,225,000 100 
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6.2 การออกหลทัทรพัย�อืน่  

บร�ษัทได�ออกและเสนอขายหุ�นกู�ระยะสัน้ด�อยสทิธิและไม�มปีระกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทย�อยมียอด
คงเหลือของหุ�นกู�ด�อยสิทธิจํานวน 490 ล�านบาท โดยมีรายละเอียดของหลักทรัพย�ที่ออก ดังนี้ 

รายละเอียดหุ�นกู� 

 

หุ�นกู�ครั้งท่ี 6/2563 

 

หุ�นกู� ครั้งท่ี 7/2563 

ช่ือย�อ (Debenture Symbol) KTBST21729A KTBST21217A 

มูลค�ารวมของหุ�นกู� 450 ล�านบาท 40 ล�านบาท 

ประเภทของหุ�นกู� ระบุช่ือผู�ถือด�อยสิทธิ 

ไม�มีหลักประกัน 

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

ระบุช่ือผู�ถือด�อยสิทธิ 

ไม�มีหลักประกัน 

ไม�มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

มูลค�าท่ีตราไว�ต�อหน�วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อัตราดอกเบ้ียต�อป� ร�อยละ 4 ร�อยละ 4 

อายุหุ�นกู� 0.7 ป� 0.2 ป� 

วันท่ีออกหุ�นกู� 3 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563 

วันครบกําหนดไถ�ถอน 29 ก.ค. 2564 17 ก.พ. 2564 

นายทะเบียนหุ�นกู� บมจ.หลักทรัพย�คันทร�่กรุ�ป ไม�มี 

สิทธิในการไถ�ถอน 

ก�อนครบกําหนดของหุ�นกู� 
-ไม�ม-ี 

การชําระเง�นต�น ผู�ออกหุ�นกู�จะชําระคืนเง�นต�นทั้งหมดในวันครบกําหนดไถ�ถอนหุ�นกู� 

อันดับเครดิตตราสารหน้ี B N/A 

 
 

6.3 นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล 

บร�ษัทมีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในแต�ละป� ในอัตราไม�น�อยกว�าร�อยละ 20 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเง�นของบร�ษัท หลังหักภาษีเง�นได�นิติบุคคล และหลังหักเง�นสํารองตามกฎหมายในแต�ละป� โดยคํานึงถึงสถานะทางการเง�น 
กระแสเง�นสด สภาพคล�อง แผนการลงทุน และป�จจัยอื่นๆตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบร�ษัท และการจ�ายป�นผล
นั้น จะต�องไม�มีผลกระทบต�อการดําเนินงานปกติของบร�ษัทอย�างมีนัยสําคัญ และอยู�ภายใต�ข�อบังคับของกฎหมาย 
กฎระเบียบ หร�อคําว�นิจฉัยที่เก่ียวข�อง โดยมติคณะกรรมการบร�ษัทที่อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจะต�องนําเสนอเพ�่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�เป�นการจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาล ซึ่งคณะกรรมการบร�ษัท มีอํานาจอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผล
ระหว�างกาลได� และจะรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับทราบในการประชุมผู�ถือหุ�นคราวถัดไป 

ทั้งนี้ การจ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวต�องไม�เกินกว�ากําไรสะสมของงบการเง�นของบร�ษัท และต�องเป�นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข�อง 
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7 โครงสร�างการจดัการ 

 

7.1  โครงสร�างองค�กร 

โครงสร�างองค�การ ณ วันที ่12 พฤศจ�กายน 2563 
 

7.2 คณะกรรมการบร�ษทั 

 
(1) คณะกรรมการบร�ษัท 

คณะกรรรมการบร�ษัทเป�นตัวแทนของผู�ถือหุ�นทั้งหมดและมีหน�าที่รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานของบร�ษัท
ให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับ และมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น หน�าที่หลักของคณะกรรมการบร�ษัท คือ การทํา
หน�าที่เป�นผู�นําและกําหนดทิศทางกลยุทธ�ให�แก�บร�ษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการบร�หารงานอย�างมีประสิทธิผล เพ�่อ
สร�างคุณค�าระยะยาวให�กับผู�ถือหุ�น กําหนดพฤติกรรมองค�กรที่ถูกต�อง ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดี และต�อง
ดูแลให�แน�ใจว�ามาตรฐานพฤติกรรมองค�กรได�รับการเผยแพร�และนําไปปฏิบัติในทั่วทุกระดับขององค�กร ในการ
กํากับดูแลบร�ษัท กรรมการแต�ละคนจะต�องใช�ดุลยพ�นิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ�งที่ตนเองเช่ืออย�าง
มีเหตผุลว�าจะเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัทและผู�ถือหุ�น ตลอดจนพ�จารณาถึงผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการบร�ษัทได�มอบหน�าที่ในการบร�หารงานประจําวันและการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทให�แก�ฝ�ายบร�หาร
ผ�านคณะกรรมการจัดการ ภายใต�ขอบเขตอํานาจที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายและได�อนุมัติไว� โดยได�สงวน
เร�่องที่สําคัญไว�เป�นอํานาจของคณะกรรมการบร�ษัท 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการจํานวนทั้งสิ�น 6 คน ประกอบด�วยบุคคลดังต�อไปนี้ 
(1) นายว�น อ�ดมรัชตวนิชย� ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู�มีอํานาจ 
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(2) นายจอง คยู คิม  กรรมการ / กรรมการผู�มีอํานาจ 
(3) นางเกศรา มัญชุศร� กรรมการอิสระ 
(4) นายณัฐพงศ� ณ ระนอง กรรมการผู�มีอํานาจ / ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
(5) นายสันติ กีระนันท�  กรรมการอิสระ 
(6) นายดง โฮ โค  กรรมการอิสระ 
(7) นายคยอง ชอน ลี  กรรมการอิสระ 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบร�ษัท คือ  
นายว�น อ�ดมรัชตวนิชย� หร�อ นายจอง คยู คิม หร�อ นายณัฐพงศ� ณ ระนอง คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญบร�ษัท 
ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษทัที่สําคัญ เช�น  
(1) ปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปเพ�่อประโยชน�ที่ดีที่สุดแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียอื่น ๆ (Fiduciary Duty) โดย

ยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ 
(1.1) การปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) 
(1.2) การปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต (Duty of Loyalty) 
(1.3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับบร�ษัท มติคณะกรรมการบร�ษัท กฎบัตร

คณะกรรมการบร�ษัท และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น (Duty of Obedience) 
(1.4)   การเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นอย�างถูกต�อง ครบถ�วน โปร�งใส ตรวจสอบได� และทันเวลา (Duty 

of Disclosure) 
(2) พ�จารณาแต�งตั้งและกําหนดบทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพ�่อช�วย

ดูแลการบร�หารงานให�เป�นไปตามนโยบายที่กําหนด ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพ�จารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ และจัดให�มีการ
ทบทวนโครงสร�างในเร�่องจํานวนกรรมการ สัดส�วนกรรมการอิสระ บทบาทหน�าที่ รวมทั้งคุณสมบัติที่
หลากหลายของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าวเป�นประจําอย�างน�อยป�ละ 1 
(หนึ่ง) คร้ัง เพ�่อให�เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ  

(3) กําหนดว�สัยทัศน� พันธกิจ และกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ โดยมีการ
ทบทวนและอนุมัติเป�นประจําทุกป� 

(4) พ�จารณาแผนหลักในการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินธุรกิจประจําป� แผนธุรกิจระยะ
สั้นและระยะยาว กําหนดเป�าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ และการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานให�เป�นไปตามแผนที่กําหนดไว�และดูแลรายจ�ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว�าง
กันที่สําคัญ การเข�าควบรวมกิจการ การแบ�งแยกกิจการ และการเข�าร�วมทุน ตลอดจนพัฒนาข�ด
ความสามารถของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อให�แข�งขันได�ในระดับสากล  

(5) ติดตามดูแลให�มีการนํากลยุทธ�ของบร�ษัทไปปฏิบัติและติดตามการวัดผลการดําเนินงานของบร�ษัท โดย
กําหนดให�มีการรายงานผลการดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมอบหมายนโยบายเพ�่อการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ 

(6) จัดการบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท มติคณะกรรมการบร�ษัท กฎบัตร
คณะกรรมการบร�ษัท และมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และ
ความซื่อสัตย�สุจร�ต เพ�่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและเป�นธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 

(7) กํากับดูแลให�มีการบร�หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(9) กําหนดหร�ออนุมัติกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) นโยบายบร�หาร
ความเสี่ยงและกํากับดูแลให�มีการบร�หารความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพ�่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
ตามทิศทางและเป�าหมายที่กําหนดภายใต�สภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว รวมทั้งทบทวนและ
ประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย�างสมํ่าเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

(10) กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อให�อยู�ในระดับสากล เพ�่อเป�นแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจติดตามให�มีการปฏิบัติและเป�นแบบอย�างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณของกลุ�มบร�ษัท รวมทั้งดูแลให�บร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ มีกลไกในการควบคุม กํากับ 
ตรวจสอบที่มีประสิทธิผลและมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพ�ยงพอและเหมาะสม 
รวมทั้งมีโครงสร�างองค�กรที่ เอื้อให�การทําหน�าที่ควบคุม กํากับ และตรวจสอบ (Three Lines of 
Defense) มีความเป�นอิสระและมีประสิทธิผลเพ�่อให�การทําธุรกรรมต�าง ๆ เป�นไปตามนโยบายและ
กระบวนการที่กําหนดอย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต�อง ตามกฎหมายและหลักเกณฑ�ที่เก่ียวข�อง  

(11) ติดตามดูแลสภาพคล�องทางการเง�นและความสามารถในการชําระหนี้ รวมทั้งแผนหร�อกลไกในการแก�ไข
หากเกิดป�ญหา 

(12) กํากับดูแลให�มีระบบการจัดทํารายงานทางเง�นและการเป�ดเผยข�อสําคัญต�าง ๆ ถูกต�อง เพ�ยงพอ 
ทันเวลา เป�นไปตามกฎเกณฑ�และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข�อง 

(2) คณะกรรมการชุดย�อย  
คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยข�้นจํานวน 4 คณะ นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการอีก 2 
คณะ  คือ คณะอนุกรรมการวาณิชธนกิจ และคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนส�วนบุคคล ซึ่งอยู�ภายใต�การ
กํากับดูแลโดยคณ ะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อทําหน�าที่ช�วยแบ�งเบาภาระความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุดจะปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร ซึ่งกําหนดหน�าที่และความ
รับผิดชอบไว�อย�างชัดเจนและได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท1 โดยคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าวจะ
ช�วยให�คําแนะนําและข�อเสนอแนะในด�านต�าง ๆ ที่มีความเช่ียวชาญต�อคณะกรรมการบร�ษัท ตลอดจนพ�จารณา
ตัดสินใจในบางเร�่องสําคัญตามที่คณะกรรมการบร�ษัทได�ให�อํานาจไว� ทั้งนี้ องค�ประกอบของคณะกรรมการชุด
ย�อยแต�ละคณะ รวมทั้งหน�าที่และความรับผิดชอบ สรุปได�ดังนี ้
 

คณะกรรมการชดุย�อยและรายชือ่กรรมการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หน�าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นางเกศรา มัญชุศร� (ประธาน) 
นายโด ซุน คิม 
นายดง โฮ โค* 
*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู�และประสบการณ�
ในการสอบทานความน�าเช่ือถือของงบการเง�น ซ่ึง
จบการศึกษาระดับปร�ญ ญ าโท  สาขาบัญ ชี 
มหาว�ทยาลัยเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต�)  

ทําหน�าที่ช�วยคณะกรรมการบร�ษัทในการกํากับดูแลเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี สอบทานความถูกต�องของรายงานทางการเง�น การ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พ�จารณาความเป�นอิสระของ
หน�วยงานตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให�เป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ของหน�วยงานทางการที่กํากับดูแลประกาศกําหนด ประเมิน
คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และความเป�นอิสระของผู�สอบบัญชี รวมทั้ง
การให�ข�อเสนอแนะในการแต�งต้ัง เลือกกลับมาใหม�เลิกจ�างและกําหนด
ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 
นายกิตติรัตน� ณ ระนอง (ประธาน) 
นายสันติ กีระนันท� 
นายว�น อ�ดมรัชตวนิชย� 
นายจอง คยู คิม* 

ทําหน�าที่ช�วยคณะกรรมการบร�ษัทในการกํากับดูแลเก่ียวกับการพ�จารณา
และว�เคราะห�ความเสี่ยงที่อาจเกิดข�้นกับบร�ษัทและนําเสนอมาตรการบร�หาร
ความเสี่ยง เพ�่อป�องกันผลกระทบต�อธุรกิจที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต�าง ๆ ที่สําคัญ เช�น ด�านการเง�น ด�านการลงทุน เป�นต�น ตลอดจน
กํากับดูแลการบร�หารความเสี่ยงให�เป�นไปตามนโยบายบร�หารความเสี่ยงที่

 
1   คณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจ�กายน 2563 ได�มีมติอนุมัติแก�ไขเพ��มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อยของ
บร�ษัท  โดยให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 12 พฤศจ�กายน 2563 เป�นต�นไป 
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คณะกรรมการชดุย�อยและรายชือ่กรรมการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หน�าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญั 

*ได�ลาออกจากการเป�นกรรมการบร�หารความ
เสี่ ย ง แ ล ะ พ� น จ า ก ตํ า แ ห น� ง เมื่ อ วั น ที่  12 
พฤศจ�กายน 2563 

กําหนดให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกํากับดูคณะอนุกรรมการ
วาณิชธนกิจและคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนส�วนบุคคล 

คณะกรรมการจัดการ 
นายณัฐพงศ� ณ ระนอง (ประธาน) 
นายจอง คยู คิม 
นายจักรกร�ช เจร�ญเมธาชัย 
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ� 
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน� 

ทําหน�าที่ช�วยคณะกรรมการบร�ษัทในการกํากับดูแลเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการและกลั่นกรองกลยุทธ� นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบร�ษัท
และกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ การกําหนดโครงสร�างองค�กรในภาพรวมเพ�่อให�
สอดคล�องกับทิศทางและเป�าหมายการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนกํากับดูแล
การบร�หารและการดําเนินธุรกิจให�เป�นไปตามนโยบายบร�ษัทที่กําหนดให�
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 
นายว�น อ�ดมรัชตวนิชย� (ประธาน) 
นายจอง คยู คิม 

ทําหน�าที่ช�วยคณะกรรมการบร�ษัทในการสรรหาบุคคลซ่ึงมีความรู�ความ
ชํานาญและประสบการณ�ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน�าที่ที่เป�นประโยชน�
กับธุรกิจของบร�ษัท และเป�นผู�พ�จารณากําหนดนโยบายและว�ธีการจ�าย
ค�าตอบแทนให�กับคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดย�อย ผู�บร�หาร
สูงสุดของบร�ษัท ผู�บร�หารสูงสุดของสายงานและ/หร�อฝ�ายงาน และพนักงาน
ของบร�ษัท ให�สอดคล�องกับผลการดําเนินงานของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทใน
เคร�อ บทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบ และบร�ษัทอื่นที่อยู�ในอ�ตสาหกรรม
เดียวกัน 

 
(3) คณะกรรมการจัดการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีผู�บร�หาร ดังนี้ 

1. คุณ ณัฐพงศ� ณ ระนอง ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร / รักษาการประธานเจ�าหน�าที่บร�หารร�วม สายงานธุรกิจ
หลักทรัพย� / กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม / คณะผู�บร�หาร 

2. คุณ จอง คยู คิม ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารร�วม / ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ / กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 
/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง / คณะผู�บร�หาร 

3. คุณ จักรกร�ช เจร�ญเมธาชัย ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารร�วม สายงานที่ปร�กษาการลงทุนและความมั่งค่ัง / คณะ
ผู�บร�หาร 

4. คุณ ณัชชา สุนทรธาราวงศ� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารร�วม สายงานที่ปร�กษาการลงทุน / คณะผู�บร�หาร 
5. คุณ รัฐชัย ธีระธนาวัฒน� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารร�วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด�านตลาดทุน / คณะผู�บร�หาร 

 
(4) เลขานุการบร�ษัท  
 เลขานุการบร�ษัททําหน�าที่เป�นเลขานุการของคณะกรรมการบร�ษัท มีความรับผิดชอบโดยตรงต�อคณะกรรมการ

บร�ษัทผ�านประธานคณะกรรมการบร�ษัทในเร�่องทั้งหมดที่เก่ียวกับการกํากับดูแลและการปฏิบัติหน�าที่ของ
คณะกรรมการบร�ษัท กรรมการทุกท�านสามารถติดต�อเข�าถึงเลขานุการบร�ษัทได�โดยตรง โดยคณะกรรมการ
บร�ษัทเป�นผู�มีอํานาจในการแต�งตั้งและถอดถอนเลขานุการบร�ษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท ได�มีมติแต�งตั้ง        
นายยิ�งเกียรติ ผู�เจร�ญว�บูลย� เป�นเลขานุการบร�ษัท เพ�่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ�่อให�การ
บร�หารงานของบร�ษัทเป�นไปอย�างมีประสิทธิผลยิ�งข�้น เลขานุการบร�ษัทปฏิบัติหน�าที่ตามที่กฎหมายกําหนด และ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท ด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจร�ต 
รวมทั้งต�องปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับบร�ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�
ถือหุ�น 
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(5) ผู�ที่ได�รบัมอบหมายให�รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น และผู�ที่ได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทําบัญช ี

 ผู�ที่ได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�นของบร�ษัท คือ  
นางสาวสุวลี เขมาชีวะกุล ประธานเจ�าหน�าที่การเง�น และ 
ผู�ที่ได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบร�ษัท คือ 
นางขนิษฐา มหาพัณณาภรณ� ผู�อํานวยการอาว�โส บัญชีและการเง�น   
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8 การกาํกบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบร�ษัท ได�กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และคู�มือจรรยาบรรณของบร�ษัท ซึ่ง

ประกอบด�วย จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู�บร�หาร พนักงานของบร�ษัทเป�นลายลักษณ�อักษรและถือ
เป�นกรอบในการปฏิบัติงาน พร�อมทั้งกําหนดให�กลุ�มบร�ษัทในเคร�อนําแนวทางดังกล�าวไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมและเพ�ยงพอ
กับแต�ละกิจการ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย�สุจร�ต และการปฏิบัติที่สอดคล�องกับกฎหมายต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง ซึ่ง
นโยบายและคู�มือจรรยาบรรณดังกล�าวจะได�รับการทบทวนอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง 

โดยสาระสําคัญของการกํากับดแูลกิจการที่บร�ษัทได�นํามาปรับใช�แบ�งออกเป�น 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู�ถือหุ�น 
บร�ษัทให�ความสําคัญในสิทธิของผู�ถือหุ�นซึ่งอาจไม�จํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว� ไม�กระทําการใดๆ อันเป�น

การละเมิดหร�อลิดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น และส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพ�้นฐานของผู�ถือหุ�น ได�แก� การ
ซื้อขายหร�อโอนหุ�น การมีส�วนแบ�งกําไรของบร�ษัท การได�รับข�าวสารข�อมูลของบร�ษัท อย�างเพ�ยงพอ การเข�าร�วมประชุมเพ�่อ
ใช�สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อแต�งตั้งหร�อถอดถอนกรรมการ แต�งตั้งผู�สอบบัญชี และเร�่องที่มีผลกระทบบร�ษัท เช�น 
การจัดสรรเง�นป�นผล การกําหนดหร�อการแก�ไขข�อบังคับและหนังสือบร�คณห�สนธิของบร�ษัท การลดทุนหร�อเพ��มทุน และการ
อนุมัติรายการพ�เศษ  เป�นต�น 

นอกจากสิทธิข้ันพ�้นฐานดังกล�าวข�างต�น บร�ษัทยังได�กําหนดแนวทางปฏิบัติในเร�่องต�าง ๆ ที่เป�นการส�งเสร�มและ
อํานวยความสะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�น เช�น 
1. เป�ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หร�อส�งเสร�มผู�ถือหุ�นทุกกลุ�ม ให�เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 
2. จัดส�งหนังสือนัดประชุมพร�อมทั้งข�อมูลประกอบการประชุมตามวาระต�าง ๆ โดยมีการให�ข�อมูลวัน เวลา สถานที่ และ

วาระการประชุม และมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต�ละวาระหร�อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว�ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญและว�สามัญผู�ถือหุ�น หร�อในเอกสารแนบวาระการประชุม เพ�่อเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาข�อมูลอย�างครบถ�วน
ล�วงหน�าก�อนวันประชุม ยกเว�นกรณีมีความจําเป�นเร�งด�วน บร�ษัท จะแจ�งล�วงหน�าในระยะเวลาไม�น�อยกว�าที่กฎหมาย
กําหนด และจะไม�กระทําการใดๆ ที่เป�นการจํากัดโอกาสของผู�ถือหุ�นในการศึกษาสารสนเทศของบร�ษัท  

3. อํานวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิในการเข�าร�วมประชุมและออกเสียงอย�างเต็มที่ และละเว�นการกระทําใด ๆ ที่เป�น
การจํากัดโอกาสในการเข�าประชุมของผู�ถือหุ�น เช�น การเข�าประชุมเพ�่อออกเสียงลงมติไม�ควรมีว�ธีที่ยุ�งยากหร�อมี
ค�าใช�จ�ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู�ถือหุ�นมีความสะดวกต�อการเดินทาง เป�นต�น 

4. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให�เหมาะสมและส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นได�มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต�อที่
ประชุมในเร�่องที่เก่ียวข�องกับบร�ษัทได�  

5. จัดให�รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นมีการบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน ว�ธีการแสดงผลคะแนนให�ที่ประชุมทราบ
ก�อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นตั้งประเด็นหร�อซักถาม และบันทกึคําถามคําตอบ ผลการลงคะแนน
ในแต�ละวาระว�ามีผู�ถือหุ�นเห็นด�วย คัดค�าน หร�องดออกเสียงอย�างไร ภายใน 14 วัน นับแต�วันที่มีการประชุมผู�ถือหุ�น 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน 
 คณะกรรมการให�ความสําคัญในการกํากับดูแลให�บร�ษัทมีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันและเป�น
ธรรม ทั้งผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�ถือหุ�นส�วนน�อย ผู�ถือหุ�นที่เป�นผู�บร�หาร รวมทั้งผู�ถือหุ�นต�างชาติ และป�องกันการใช� หร�อการ
ได�รับข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผยต�อสาธารณะที่มีลักษณะเป�นการหาประโยชน�เพ�่อตนเองหร�อผู�อื่น อันเป�นการเอาเปร�ยบ
และส�งผลให�เกิดความเสียหายแก�ผู�ถือหุ�นโดยรวมซึ่งถือเป�นการกระทําอันไม�เป�นธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจ�งได�
กําหนดมาตรการป�องกันการใช�ข�อมูลภายในและการเป�ดเผยข�อมูล รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ�และว�ธีการที่เป�นธรรมในการ
ทํารายการที่อาจเข�าข�ายมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 
บร�ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท ยัง

ได�คํานึงถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายตามแนวทางดังต�อไปนี้ 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต�อพนักงาน 
บร�ษัทตระหนักว�า พนักงานเป�นป�จจัยแห�งความสําเร็จของการบรรลุเป�าหมายของบร�ษัท ที่มีคุณค�ายิ�ง จ�งเป�นนโยบาย
ของบร�ษัทที่จะให�การปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเป�นธรรมทั้งในด�านโอกาส ผลตอบแทน การแต�งตั้ง โยกย�ายตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพ เพ�่อให�เป�นไปตามนโยบายดังกล�าว บร�ษัทจ�งมีหลักปฏิบัติดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความสุภาพ และให�ความเคารพต�อความเป�นป�จเจกชน 
1.2 ให�ผลตอบแทนที่เป�นธรรมต�อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให�ความสําคัญใน

ด�านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน 
1.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล�อมในการทํางานให�มีความปลอดภัยต�อชีว�ตและทรัพย�สินของพนักงาน 
1.4 ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาความรู� ความสามารถของพนักงาน โดยให�โอกาสอย�างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ เพ�่อ

พัฒนาความสามารถของพนักงานให�พร�อมรองรับการเติบโตขององค�กร 
1.5 การแต�งตั้ง โยกย�าย รวมถึงการให�รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด�วยความสุจร�ตใจ และตั้งอยู�บนพ�้น

ฐานความรู� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
1.6 รับฟ�งข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู�บนพ�้นฐานความรู�ทางว�ชาชีพของพนักงาน 
1.7 ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับพนักงานอย�างเคร�งครัด 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น 
2.1 ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ตามหลักการของว�ชาชีพ ด�วยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และเป�นธรรมต�อผู�ถือหุ�นทั้งรายใหญ�และรายย�อย เพ�่อประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นโดยรวม 
2.2 นําเสนอรายงานสถานภาพของบร�ษัท ผลประกอบการ ฐานะข�อมูลทางการเง�น การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย

สมํ่าเสมอ และครบถ�วนตามความเป�นจร�ง 
2.3 แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทุกรายทราบอย�างเท�าเทียมกันถึงแนวโน�มในอนาคตของบร�ษัท ทั้งในด�านบวกและด�านลบ ซึ่งตั้งอยู�

บนพ�้นฐานของความเป�นไปได� มีข�อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพ�ยงพอ 
2.4 ห�ามไม�ให�แสวงหาผลประโยชน�ให�ตนเอง และผู�อื่นโดยใช�ข�อมูลใดๆ ของบร�ษัท ซึ่งยังมิได�เป�ดเผยต�อสาธารณะ หร�อ

ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัท 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต�อลูกค�า 
บร�ษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกค�า จ�งได�กําหนดนโยบายในการปฏิบัติต�อลูกค�าดังนี้ 
3.1 จัดให�มีระบบการควบคุมดูแลในเร�่องกระบวนการผลิตและการให�บร�การ ให�แก�ลูกค�า รวมถึงให�ความสําคัญในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การให�บร�การ และการตรวจสอบคุณภาพสินค�าและ/หร�อบร�การอยู�เสมอ 
3.2 จัดให�มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข�อตกลงที่ได�ให�ไว�กับลูกค�าอย�างเคร�งครัด และด�วยความซื่อสัตย�

สุจร�ตเอาใจใส� และสมํ่าเสมอ 
3.3 จัดให�มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข�อมูลความลับของลูกค�าเสมือนเป�นความลับของบร�ษัท และไม�นําไปใช�เพ�่อ

ประโยชน�ของตนเอง หร�อผู�ที่เก่ียวข�องโดยมิชอบ 
3.4 เอาใจใส�ในเร�่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค�า รวมทั้งการแก�ไขป�ญหาในทุกเร�่องที่ลูกค�าร�องเร�ยนหร�อให�

ข�อแนะนํา โดยบร�ษัทจะสํารวจความพ�งพอใจของลูกค�าในสินค�าและบร�การของบร�ษัทอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง แล�วนํา
ผลที่ได�มาปรับปรุง แก�ไข ข�อบกพร�องต�างๆต�อไป 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต�อคู�ค�า และ/หร�อ เจ�าหนี้ 
บร�ษัทมีนโยบายให�พนักงานปฏิบัติต�อคู�ค�า และ/หร�อเจ�าหนี้ทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม ซื่อสัตย� และไม�เอารัดเอาเปร�ยบคู�ค�า 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท พ�้นฐานของการได�รับผลตอบแทนที่ เป�นธรรมทั้งสองฝ�าย หลีกเลี่ยง
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สถานการณ�ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� การเจรจาแก�ป�ญหาตั้งอยู�บนพ�้นฐานของความสัมพันธ�ทาง
ธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
4.1 ไม�เร�ยก หร�อรับ หร�อจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ที่ไม�สุจร�ตในการค�ากับคู�ค�า และ/หร�อ เจ�าหนี้ 
4.2 กรณีที่มีข�อมูลว�ามีการเร�ยก หร�อรับ หร�อการจ�ายผลประโยชน�ใด ๆ ที่ไม�สุจร�ตเกิดข�้น ต�องเป�ดเผยรายละเอียดต�อ

คู�ค�า และ/หร�อ เจ�าหนี้ และร�วมกันแก�ไขป�ญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
4.3 ปฏิบัติตามเง�่อนไขต�าง ๆ ที่ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด กรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขข�อใดได� ต�องร�บแจ�งให�

เจ�าหนี้ทราบล�วงหน�า เพ�่อร�วมกันพ�จารณาหาแนวทางแก�ไขป�ญหา 
4.4 บร�ษัทให�ความสําคัญต�อเจ�าหนี้เสมือนคู�ค�าที่มีความสําคัญยิ�ง ดังนั้น จ�งมุ�งมั่นที่จะปฏิบัติให�สอดคล�องกับข�อ

ผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู�กับเจ�าหนี้ตลอดจนไม�ปกป�ดข�อมูลหร�อข�อเท็จจร�ง อันจะทําให�เจ�าหนี้เกิดความ
เสียหายและหากมีเหตุอนัจะทําให�ไม�สามารถปฏิบตัิตามข�อผูกพันในสญัญา บร�ษัทจะแจ�งเจ�าหนี้ล�วงหน�าเพ�่อหาแนว
ทางแก�ไขป�ญหาดังกล�าว ซึ่งรวมถึงเง�่อนไขค้ําประกัน การบร�หารเง�นทุน และการผิดนัดชําระหนี้ร�วมกัน 

4.5 บร�ษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ�าง ในการคัดเลือกคู�ค�าหร�อผู�รับเหมา โดยมีการประเมินแบ�งตาม
ประเภทผู�จําหน�ายสินค�า และผู�รับจ�าง/รับเหมาตามระเบียบปฏิบัติการประเมินผู�ขายโดยกําหนดหลักเกณฑ�การ
ประเมินเพ�่อจัดกลุ�มคู�ค�าหร�อผู�รับเหมาและนํามาใช�ในการพ�จารณาคัดเลือกคู�ค�าโดยจะมีการประเมินและพ�จารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ�ดังกล�าวป�ละ 1 คร้ัง 

4.6 บร�ษัทมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท�องถิ�นโดยจะจัดซื้อจัดจ�างจากผู�รับเหมาหร�อผู�จัดจําหน�าย จากบร�ษัทใน
ท�องถิ�นที่มีคุณภาพ 

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต�อสังคมและชุมชน 
บร�ษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป�นประโยชน�ต�อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป�นพลเมืองที่ดี และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับที่เก่ียวข�องอย�างครบถ�วน โดยบร�ษัทจะมุ�งมั่นในการพัฒนําส�งเสร�มและยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของสังคม และชุมชนอันเป�นที่ที่บร�ษัทตั้งอยู�ให�มีคุณภาพดีข�้นพร�อมๆ กับการเติบโตของบร�ษัท และมี
นโยบายที่จะส�งเสร�มการมีส�วนร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ในสังคม ชุมชน และบร�เวณใกล�เคียงทั้งในด�านการศึกษา การ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และ    อื่น ๆ 

 
หมวดที่ 4 การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 

คณะกรรมการได�กําหนดนโยบายการเป�ดเผยข�อมูลสู�สาธารณะ โดยให�บร�ษัทมีการดําเนินการด�วยความโปร�งใส 
ตรวจสอบได� มีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพ�ยงพอและเท�าเทียมกันแก�ผู�ที่เก่ียวข�องทุกฝ�าย พร�อมทั้งดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล
สําคัญที่เก่ียวข�องกับบร�ษัททั้งข�อมูลทางการเง�นและข�อมูลที่มิใช�ข�อมูลทางการเง�นอย�างถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา โปร�งใส 
ตามข�อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ผ�านช�องทางที่เข�าถึงข�อมูลได�เท�าเทียมกัน 

 
หมวดที่ 5 คณะกรรมการบร�ษัท 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของ
บร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดยมีการกํากับควบคุมดูแลให�
ฝ�ายบร�หารดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบายที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ�่อรักษาผลประโยชน�ของ
บร�ษัท เพ��มมูลค�าทางเศรษฐกิจสูงสุดให�แก�บร�ษัทและความมั่งค่ังสูงสุดให�แก�ผู�ถือหุ�นบนพ�้นฐานของหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได�ตดิตามดูแลให�มีการนํากลยุทธ�ไปบร�หารกิจการให�เกิดการเติบโตอย�างยั่งยืน 
1. โครงสร�างคณะกรรมการ 

1.1  โครงสร�างคณะกรรมการของบร�ษัทประกอบด�วยบุคคลผู�ทรงคุณว�ฒิ  มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู� และมี
ประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�กับบร�ษัท สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 คณะกรรมการมีกรรมการที่เป�นอิสระ สอดคล�องกับสัดส�วนที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งสามารถให�
ความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝ�ายบร�หารได�อย�างอิสระ โดยบร�ษัทได�กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ” ตามข�อกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�ฯ 

1.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการไม�เป�นบุคคลเดียวกัน เพ�่อเป�นการแบ�งแยกหน�าที่ในการกําหนด
นโยบาย กํากับดูแลและการบร�หารงานประจํา โดยคณะกรรมการได�กําหนดอํานาจหน�าที่ของประธานกรรมการ 
และกรรมการผู�จัดการอย�างชัดเจน 

2. คณะกรรมการชุดย�อย 
 คณะกรรมการชุดย�อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสรรหาและ

พ�จารณาค�าตอบแทน และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง นอกจากนี้  ยังมีคณะอนุกรรมการอีก 2 คณะ  คือ 
คณะอนุกรรมการวาณิชธนกิจ และคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนส�วนบุคคล ซึ่งอยู�ภายใต�การกํากับดูแลโดย
คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ง 

3.  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการประกอบด�วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู�นํามีว�สัยทัศน� ความรู� 

ความสามารถ และประสบการณ�ในด�านต�าง ๆ และมีความเป�นอิสระในการตัดสินใจเพ�่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและผู�
ถือหุ�นโดยรวม คณะกรรมการได�มีส�วนร�วมในการกําหนด ให�ความเห็นชอบ ว�สัยทัศน� ภารกิจ กลยุทธ� เป�าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบร�ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให�ฝ�ายบร�หารดําเนินการให�เป�นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่
กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ�่อเพ��มมูลค�าทางเศรษฐกิจสูงสุดให�แก�กิจการ และความมั่นคงสูงสุด
ให�แก�ผู�ถือหุ�น ทั้งนี้ รายละเอียดได�เป�ดเผยไว�ในหัวข�อโครงสร�างการจัดการของบร�ษัท 

4. วาระการดํารงตําแหน�ง 
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� กรรมการบร�ษัทต�องออกจากตําแหน�งจํานวนหนึ่งในสาม ถ�าจํานวนกรรมการ
บร�ษัทแบ�งออกให�ตรงเป�นหนึ่งในสามไม�ได�ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส�วนหนึ่งในสาม กรรมการบร�ษัทที่จะต�อง
ออกจากตําแหน�งนั้นให�พ�จารณาจากกรรมการบร�ษัทที่อยู�ในตําแหน�งนานที่สุดเป�นผู�ออกจากตําแหน�ง อย�างไรก็ตาม 
กรรมการบร�ษัทที่ออกไปนั้นอาจได�รับเลือกตั้งให�ดํารงตําแหน�งอีกได� 
 
นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามข�อบังคับของบร�ษัทข�างต�นแล�ว กรรมการบร�ษัทอาจพ�นจากตําแหน�งเมื่อ 
(1) ขาดคุณสมบัติของการเป�นกรรมการบร�ษัทตามข�อบังคับของบร�ษัท และ/หร�อตามกฎหมาย และ/หร�อตามที่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ/หร�อหน�วยงานทางการที่กํากับดูแล 
ที่เก่ียวข�องประกาศกําหนด 

(2) ยื่นใบลาออกต�อประธานคณะกรรมการบร�ษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต�วันที่ใบลาออกไปถึงบร�ษัท 
(3) ผู�ถือหุ�นมีมติให�ออกจากตําแหน�งตามกฎหมาย 
(4) ศาลมีคําสั่งให�ออก 
(5) ตาย 
 
ในกรณีที่กรรมการบร�ษัทพ�นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให�คณะกรรมการบร�ษัทที่พ�นจากตําแหน�งยังคงต�องอยู�รักษาการใน
ตําแหน�งเพ�่อปฏิบัติหน�าที่ต�อไปเพ�ยงเท�าที่จําเป�นจนกว�าคณะกรรมการบร�ษัทชุดใหม�จะเข�ารับหน�าที่ 
 
ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการบร�ษัทว�างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให�คณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั้ง
บคุคลที่มีคุณสมบัติครบถ�วนเป�นกรรมการบร�ษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคราวถัดไป เว�นแต�วาระของ
กรรมการบร�ษัทนั้นจะเหลือน�อยกว�า 2 (สอง) เดือน โดยบุคคลที่เข�าเป�นกรรมการบร�ษัทแทนอยู�ในตําแหน�งได�เพ�ยงเท�า
วาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการบร�ษัทซึ่งตนแทน 
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5. การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
 บร�ษัทกําหนดให�มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทอย�างน�อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) คร้ัง โดยแต�ละคร้ังจะมีการกําหนด

วาระหลักในการประชุมไว�ล�วงหน�าอย�างชัดเจน และอาจมีการประชุมคร้ังพ�เศษเพ�่อพ�จารณาเร�่องที่มีความสําคัญหร�อ
เร�งด�วน ในการพ�จารณากําหนดวาระการประชุมและพ�จารณาเร�่องเข�าวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการและ
ผู�บร�หารสูงสุดของบร�ษัทจะพ�จารณาร�วมกัน 

 
 ในการเร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ให�ประธานคณะกรรมการหร�อเลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทโดยคําสั่งของ

ประธานคณะกรรมการแจ�งกรรมการบร�ษัทไม�น�อยกว�า 7 (เจ็ด) วัน ก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณีจําเป�นร�บด�วนจะแจ�ง
การนัดประชุมโดยว�ธีอื่นหร�อกําหนดวันประชุมให�เร็วกว�านั้นก็ได� 
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9 ความรบัผดิชอบต�อสงัคม 
บร�ษัทดําเนินธุรกิจอยู�ภายใต�กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� โดยมีความ

มุ�งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู�ไปกับการสร�างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ทั้งนี้ บร�ษัทตั้งมั่นที่จะดํารงตนให�
เป�นบร�ษัทที่เป�นแบบอย�างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน และสามารถบร�หาร
กิจการให�เติบโตอย�างมั่นคงและเป�นที่ยอมรับในสังคม บนพ�้นฐานของจร�ยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
สามารถสร�างผลตอบแทนให�กับผู�ถือหุ�นได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีต�อผู�ที่มีส�วน
เก่ียวข�องของบร�ษัทในทุกด�าน 

 

9.1 นโยบายภาพรวม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจ�กายน 2562 ได�มีมติอนุมัติระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับคู�มือจร�ยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปช่ัน เพ�่อเป�นแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
ของบร�ษัทให�แก�กรรมการ ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด โดยให�มีผลบังคับใช�ในทุกส�วนงาน
เพ�่อให�บร�ษัทมีระบบการบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได� ซึ่งช�วยเพ��มความเช่ือมั่นและความมั่นใจต�อผู�
ถือหุ�น ผู�ลงทุน ผู�มีส�วนได�เสียและผู�ที่เก่ียวข�องทุกฝ�าย อีกทั้งยังเป�นการสร�างจ�ตสํานึกถึงบทบาทหน�าที่การเป�นสมาชิกที่ดี
ต�อสังคม โดยให�ความสําคัญในการมีส�วนร�วมและสร�างความสัมพันธ�อันดีให�เกิดข�้นระหว�างบร�ษัทและสังคมบนพ�้นฐานของ
ความถูกต�อง เป�นธรรม และมีการส�งเสร�มกิจกรรมด�านต�างๆทีเ่ป�นประโยชน�ในการพัฒนาสังคมและชุมชน นอกจากนี้ บร�ษัท
มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน  โดยกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานส�วนต�างๆ ที่ชัดเจนและบังคับใช�อย�างเคร�งครัดเพ�่อ
ความปลอดภัยและความเท�าเทียมในการทํางาน  พร�อมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานต�อง
ปฏิบัติหน�าที่ของตนด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต ให�ความสําคัญและเอาใจใส�ต�อลูกค�า ตามอ�ดมการณ�ของบร�ษัททีย่ึดมั่น จร�งใจ 
และซื่อตรงในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด 

นอกจากนี้บร�ษัทยังมีการกํากับดูแลระบบการบร�หารจัดการให�มีประสิทธิภาพและป�องกันความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�รวมถึงการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน โดยผู�สอบบัญชีที่ได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�และผู�ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ�่อให�มั่นใจได�ว�าบร�ษัทรับรู�สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียต�างๆทั้งที่ได�
กําหนดไว�ในกฎหมายและที่บร�ษัทกําหนดนโยบายข�้น ไม�ว�าจะเป�นการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น พนักงาน ลูกค�า คู�ค�า เป�นต�น  

 

9.2  การดาํเนนิงานและการจดัทาํรายงาน 

 บร�ษัทได�กําหนดความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การประกอบกิจการด�วยความเป�นธรรม 

- นโยบายกํากับดูแลกิจการ 
บร�ษัทมีความมุ�งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย�างถูกต�อง ด�วยความสุจร�ต เป�นธรรม โปร�งใส เป�ดเผยข�อมูลที่

สําคัญ และสามารถตรวจสอบได� ซึ่งบร�ษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน�และผลกระทบต�อผู�ถือหุ�น ลูกค�า พนักงาน และผู�
มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย รวมถึงมีการแบ�งป�นผลประโยชน�อย�างเหมาะสมและเป�นธรรม 

- นโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคม 
บร�ษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด�านความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) ภายใต�หลักพ�้นฐานทางจร�ยธรรม เพ�่อให�เกิดความเป�นธรรมต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�ายที่เก่ียวข�อง 
พร�อมทั้งนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเป�นแนวทาง เพ�่อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานทั้งทางด�าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล�อม อันจะนําไปสู�การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืน 
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- นโยบายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ 
บร�ษัทให�ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข�อง และที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป�นสากล โดยกําหนดให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน ต�องปฏิบัตตินให�อยูในกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และต�องไม�มีส�วนรู�เห็น ช�วยเหลือ หร�อกระทําการใดๆ อันเป�นการละเมิด ฝ�าฝ�น
กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง 

- นโยบายการส�งเสร�มให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
บร�ษัทส�งเสร�มให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับในองค�กรใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมและเพ�ยงพอ และเกิดประโยชน�สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให�ความรู� สนับสนุนและสร�างจ�ตสํานึกแก�พนักงาน 
รวมถึงผู�ที่เก่ียวข�องทุกฝ�ายในการบร�หารการใช�ทรัพยากรที่มีอยู�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�องค�กร 

 
2) ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค 

บร�ษัทมีนโยบายมุ�งเน�นการดําเนนิธุรกิจต�อลูกค�า (ซึ่งมีฐานะเป�นผู�บร�โภคคนหนึ่ง) ด�วยความซื่อสัตย� สุจร�ต ยึดถือ
ปฏิบัติตามเง�่อนไขของสัญญาที่ได�ทําไว�กับลูกค�าและเป�นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
 

9.3 กจิกรรมเพ�อ่ประโยชน�ต�อสงัคมและสิ�งแวดล�อม 

 บร�ษัทให�ความสําคัญกับการทําคุณประโยชน�ให�กับสังคมและสิ�งแวดล�อม รวมถึงค�านิยมความคิดของคนในสังคม 
ดังนั้น จ�งได�มีการจัดทํากิจกรรมเพ�่อประโยชน�ต�อสังคมและและสิ�งแวดล�อมมาอย�างมากมายตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจ�บันและ
ดําเนินกิจการภายใต�หลักจร�ยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ�งแวดล�อม อันนําไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีการจัดกิจกรรมต�างๆ  
 ทั้งนี้  โครงการต�างๆ ที่บร�ษัทได�จัดทําข�้นล�วนคํานึงถึงผลประโยชน�อันสูงสุดที่สามารถมอบให�แก�สังคมและ
สิ�งแวดล�อม เพ�่อพัฒนาและก�อให�เกิดประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมต�อไปในอนาคต 

เมือ่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กลุ�มบร�ษัท KTBST เป�นเจ�าภาพทอดกฐินสามัคคีประจําป� 2563 ณ วัดเขาช�างฟ�บ
ถาวรวนาราม อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค� รวมยอดกฐินเป�นเง�น 777,111.-บาท และบร�จาคเคร�่องเข�ยน ของเล�น และขนม ให�
เด็กและครอบครัวในชุมชน 
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9.4 นโยบายต�อต�านการให�สนิบนและการคอร�รปัชัน่ 

กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนของบร�ษัทต�องไม�เข�าไปมีส�วนร�วมในการคอร�รัปช่ันการให�/รับสินบนแก�/จาก
เจ�าหน�าที่ของรัฐและเอกชน เช�น บุคลากรของบร�ษัทต�างๆ ที่มีธุรกรรมร�วมกับบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางอ�อมเพ�่อให�ได�มาหร�อ
คงไว�ซึ่งธุรกิจหร�อข�อได�เปร�ยบทางการแข�งขัน นโยบายต�อต�านการให�สินบนและการคอร�รัปช่ันฉบับนี้ได�กําหนดเกณฑ�และแนว
ปฏิบัติในการต�อต�านการให�สินบนและการคอร�รัปช่ันของบร�ษัทโดยครอบคลุม ในเร�่องดังต�อไปนี้ 
 
1. บร�ษัท มีนโยบายต�อต�านการให�สินบนและการคอร�รัปช่ันอย�างสิ�นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ทั้งหมดที่เก่ียวข�องกับการต�อต�านการให�สินบนและการคอร�รัปช่ันในประเทศไทย บร�ษัท จะไม�เข�าไปมีส�วนร�วม
ในการให�สินบนและการคอร�รัปช่ัน ทั้งทางตรงและทางอ�อม และมุ�งมั่นที่จะนําระบบที่มีประสิทธิผล มาใช�ในการต�อต�าน
การให�สินบน และการคอร�รัปช่ัน 

2. กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนของบร�ษัทต�องไม�เข�าไปมีส�วนร�วมในการให�เง�นหร�อสิ�งของ การรับเง�นหร�อ

สิ�งของ การเลี้ยงรับรอง เง�นเร�่ยไร เง�นบร�จาค และผลประโยชน�อื่นใด ต�อเจ�าหน�าที่ของรัฐและเอกชน เช�น บุคลากรของ

บร�ษัทต�างๆ ที่มีธุรกรรมร�วมกับบร�ษัททั้งทางตรงและทางอ�อม เพ�่อให�ได�มาหร�อคงไว�ซึ่งธุรกิจหร�อข�อได�เปร�ยบทางการ

แข�งขัน 

3. ห�ามกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัท ดําเนินการหร�อยอมรับหร�อให�การสนับสนุนการทุจร�ตคอร�รัปช่ันใน

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ�อม ที่เก่ียวข�องการให�บร�การต�างๆของบร�ษัท เพ�่อการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท และ

กําหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปช่ันอย�างสมํ่าเสมอ ตลอดจนประเมิน และ

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติให�สอดคล�องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข�อกําหนด ข�อบังคับ ประกาศ กฎหมายที่เก่ียวข�อง

อย�างสมํ่าเสมอ 

4. จัดโครงสร�างการบร�หารงานให�มีการถ�วงดุลอํานาจกันอย�างเหมาะสมระหว�างฝ�ายจัดซื้อ ฝ�ายบัญชี ฝ�ายจัดการ และ

ฝ�ายตรวจสอบ เพ�่อไม�เป�ดโอกาสให�มีการใช�อาํนาจหน�าที่ในทางมิชอบ 

5. จัดให�มีกลไกการรายงานสถานะการเง�นที่ถูกต�องและโปร�งใส 

6. จัดให�มีการฝ�กอบรมแก�พนักงานเพ�่อให�ความรู�เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต�อต�านการทุจร�ตของบร�ษัท 

7. ให�การสนับสนุนและร�วมมือกับองค�กรภาครัฐ เอกชน และหน�วยงานกํากับดูแล รวมถึงทุกภาคส�วนของสังคมไทย เพ�่อ

จ�ดมุ�งหมายในการลดคอร�รัปช่ัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ 

8. ส�งเสร�มให�ให�พนักงานและผู�มีส�วนเก่ียวข�องสามารถแสดงความเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ เพ�่อให�การส�งเสร�ม

ให�มีการสื่อสาร รายงาน หร�อแจ�งเบาะแสการกระทําที่อาจเข�าค�ายเป�นการทุจร�ตหร�อคอร�รัปช่ัน และกําหนดมาตรการ

คุ�มครองผู�สื่อสาร รายงาน หร�อแจ�งเบาะแสดังกล�าว ไม�ให�ถูกลงโทษ ถูกโยกย�ายหน�าที่การงานที่ไม�เป�นธรรม หร�อถูก

กลัน่แกล�งด�วยประการใดๆ 

ทั้งนี้ บร�ษัทได�เป�ดช�องทางให�ผู�มีส�วนได�เสียสามารถแจ�งเบาะแส ข�อเสนอแนะ หร�อร�องเร�ยนกรณีเก่ียวกับการ

ทุจร�ต หร�อการกระทําใดอันไม�เป�นไปตามหลักเกณฑ�ของบร�ษัท โดยตรงต�อประธานกรรมการตรวจสอบ และฝ�ายกํากับ

การปฏิบัติงานหลักทรัพย� 
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10 การควบคมุภายใน และการบร�หารจดัการความเสี่ยง  

สรปุความเหน็ของกรรมการบร�ษทัเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคร้ังที่ 3/2563 เมือ่วนัที ่19 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบใน
ฐานะกรรมการอสิระของบร�ษัทรวม 2 ท�านเข�าร�วมประชุม ทางคณะกรรมการบร�ษัทได�ประเมินความเพ�ยงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบร�ษัท ตามองค�ประกอบของระบบการควบคุมภายในในด�านต�างๆ ทั้ง 5 ด�าน ได�แก� องค�กรและ
สภาพแวดล�อม การบร�หารความเสีย่ง การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ�ายบร�หาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข�อมลู 
และระบบการติดตาม คณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นว�า บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่พ�ยงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจแล�ว 

สําหรับการดําเนนิการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน บร�ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข�ามาสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงาน โดยมีการประสานงานกับผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ

ผู�บร�หาร เก่ียวกับการสอบทานรายงานทางการเง�นให�มีการเป�ดเผยข�อมลูอย�างเพ�ยงพอและเช่ือถือได� เพ�่อให�การปฏิบัติงาน

ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยเป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลกัทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� กฎ 

ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ โดยจะมีการจัดทํารายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานในรายงานประจําป�ของบร�ษัทซึ่งรายงานดงักล�าวกําหนดให�มีการลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ทั้งนี ้ ผู�สอบบัญชีของบร�ษัท คือ บร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมทัส ุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป�นผู�ตรวจสอบงบการเง�นงวดคร�่งป� และประจําป� 2563 ของบร�ษัท ได�รายงานการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศของบร�ษัท โดยขอบเขตการตรวจสอบจะเป�นการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซึ่งผลการ

ตรวจสอบไม�พบข�อสังเกตทีม่ีนัยสําคัญ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2563 บร�ษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป�นบร�ษัทแม�ได�

แต�งตั้ง บร�ษัท สํานักงาน เอ็ม เอม็ เอ็น ซินดิเคท จํากัด (“MMN”) ให�ปฏิบัติหน�าที่ผู�ตรวจสอบภายในของกลุ�มบร�ษัทเคทีบเีอส

ที โดยมีนายมานติย� องค�พ�สทุธ์ิ ตาํแหน�ง ผู�จัดการทีมตรวจสอบภายใน เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการปฏิบตัิหน�าที่ผู�

ตรวจสอบภายใน ซึ่งบร�ษัทได�พ�จารณาคุณสมบัติของ MMN และนายมานิตย� องค�พ�สุทธ์ิ แล�ว เห็นว�ามีความเหมาะสม

เพ�ยงพอกับการปฏิบัติหน�าที่ดังกล�าว เนื่องจากมีความเป�นอสิระและมีประสบการณ�ในการปฎิบตัิงานด�านการตรวจสอบ

ภายใน โดย MMN ให�บร�การทางด�านว�ชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน มาเป�นระยะเวลากว�า 15 ป� MMN ได�เร��ม

เข�าประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดย COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และสมาคมผู�ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย รวมถึง

แนวทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในช�วงระหว�างเดอืนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 โดยการตรวจสอบจะเน�น

ประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท ระบบงานที่เข�าตรวจสอบประกอบด�วย ระบบการควบคุม

ภายในระบบรายได�ค�านายหน�า รายได�ค�าธรรมเนยีมและบร�การ ระบบการดูแลทรัพย�สินของลูกค�า และระบบการควบคุม

ภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) โดยผลการตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในป� 

2563 ลงวันที่ 11สิงหาคม 2563 สรุปว�าบร�ษัทมีกระบวนการควบคุมภายในทีด่ี และไม�ได�พบข�อสังเกตที่มนีัยสาํคัญ 
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11 รายการระหว�างกนั  

บร�ษัทให�ความสําคัญในการทํารายการระหว�างกันและรายการที่เก่ียวโยงกัน ภายใต�กรอบการกํากับดูแลกิจการที่
ดี  (Good Corporate Governance) จ�งได�กําหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการป�องกันความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน� การทํารายการระหว�างกันและรายการที่เก่ียวโยงกัน เพ�่อให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ�ของกฎหมายบร�ษัท
มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อกําหนดของกฎหมายและประกาศของหน�วยงานทางการที่
กํากับดูแลที่เก่ียวข�อง โดยประกาศให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทยึดถือปฏิบัติ  

โดยการพ�จารณาการทํารายการระหว�างบร�ษัทและบร�ษัทย�อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
บร�ษัทจะใช�หลักเกณฑ�เช�นเดียวกับลกูค�าหร�อคู�ค�าทั่วไป และเป�นไปตามกระบวนการที่กําหนดอย�างเหมาะสมตามความจําเป�น
เพ�่อสนับสนุนการดําเนินงานของบร�ษัท เพ�่อป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� บร�ษัทกําหนดให�ใช�ราคายุติธรรม 
เหมาะสม และเป�นไปตามข�อกําหนดทางการ โดยได�คํานึงถึงประโยชน�สูงสุดที่บร�ษัทและผู�ถือหุ�นจะได�รับเป�นสําคัญ 

การอนุมัติการทํารายการระหว�างบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
กรณีเป�นรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีเง�่อนไขทางการค�าทั่วไป ฝ�ายจัดการสามารถ
ดําเนินการได�ตามที่ได�รับอนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบร�ษัท หากเป�นรายการที่ไม�มีเง�่อนไขทางการค�าทั่วไป จะต�อง
ผ�านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก�อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ห�ามกรรมการหร�อผู�บร�หารของบร�ษัท และกลุ�มบร�ษัทในเคร�อที่มี
ผลประโยชน�เก่ียวข�องเข�าร�วมพ�จารณาและออกเสียงในการประชุมในวาระที่ขออนุมัติ รวมทั้งมีการเป�ดเผยข�อมูลการทํา
รายการดังกล�าวให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�หน�วยงานทางการ มาตรฐานการรายงานทางการเง�น และระเบียบทีบร�ษัทประกาศ
กําหนด 

นโยบายหร�อแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว�างกันของบร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� จะเป�น
รายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติหร�อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ่งมีการกําหนดมาตรการและข้ันตอนการ
อนุมัติที่ชัดเจน โดยบร�ษัทมีนโยบายถือปฏิบัติเช�นเดียวกับลูกค�าทั่วไปและเป�นไปตามเง�่อนไขการค�าโดยปกติ 

การเป�ดเผยข�อมูล 

 ในป� 2563 บร�ษัทและกลุ�มบร�ษัทในเคร�อ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคล หร�อบร�ษัทที่เก่ียวข�องกันกับบร�ษัท ซึ่ง
รายการกับบุคคลที่เก่ียวข�องมีรายละเอียดตามที่เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ส�วนที ่3  ฐานะการเง�นและผลการดาํเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































































	สารจากประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	3.ปัจจัยความเสี่ยง
	4 ข้อพิพาททางกฎหมาย
	5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 
	ส่วนที่ 2 การจัดการและการการกับดูแลกิจการ
	6 ข้อมูลผู้ถือหุ้น
	7 โครงสร้างการจัดการ
	8 การกำกับดูแลกิจการ
	9 ความรับผิดชอบต่อสังคม
	ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

