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สารจากประธานคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

เรียน  ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ภาพรวมในปี 2562  จะเห็นได้ว่าตลาดเงิน และตลาดทุน อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างประเทศที่ส่งผลให้การ

ลงทุนมีความผันผวนตลอดทั้งปี อีกทั้งยังกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวลง แต่จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (KTBST SEC) ที่มีการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย จึงท าให้บริษัทยัง
สามารถเติบโตและยงัมีผลก าไร โดยผลการด าเนินงานของ KTBST SEC มีรายได้ ณ สิ้นปี 2562 ที่ 1,216.63 ล้านบาท และ
มีก าไรสุทธิที่ 45.24 ล้านบาท  โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจาก 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
อนุพันธ์  42%  และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบริการอื่น ๆ  ได้แก่ ตราสารหนี้ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และวาณิชธนกจิ 
38% นอกจากนั้นเป็นรายได้จากธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจ Block Trade 12% ที่เหลือมาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปัน
ผล ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้อื่น ๆ  8% 

ในปี 2562 KTBST SEC  ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ไห่ตง อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป ไพรเวท 
ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) เพื่อเช่ือมโยงทางธุรกิจกันระหว่างประเทศไทย กับเกาหลี  จีน  ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
KTBST SEC ไปสู่ระดับสากล ในการบริการด้านวาณิชธนกิจและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน 
KTBST SEC ได้เปิดตัวบริการ KTBST Skynet Social Trading เต็มรูปแบบ  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในหุ้นแบบ
ออนไลน์ ที่ช่วยสร้างเครือข่ายสังคมการลงทุนออนไลน์คุณภาพ ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ด้าน  KTBST TFEX MT4 
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย สินค้าในตลาดอนุพันธ์ จากการที่บริษัทฯ เร่ิมท าการตลาด ผ่านการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ 
และจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการ MT4 ออกไปมากกว่า 1,500 บัญชี   ทั้งนี้ ในช่วง
ต้นปี 2563  KTBST SEC มีแผนจะเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ SET100 ผ่านแพลตฟอร์ม MT4 อีกด้วย นอกจากนี้ 
KTBST SEC ยังขยายธุรกิจต่างประเทศให้ครอบคลุม ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ กองทุนรวมต่ างประเทศ และ
การลงทุนทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

ด้านธุรกิจการซื้อขายในตลาด TFEX ในปี 2562 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ที่ 4.88%  ติดอันดับ 8 ของ
อุตสาหกรรม ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ของ KTBST SEC ยังคงการเติบโตต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริหารความมั่งค่ังส่วนบุคคล 
(Private Wealth Management)  และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory) มีสินทรัพย์ภายใต้ค าแนะน า (AUA) 
80,000  ล้านบาท ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลเติบโตขึ้น มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) อยู่ที่ 2,500 ล้านบาท 
ส่วนธุรกิจตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) ปัจจุบัน มี  AUA เติบโตอยู่ที่  10,000 ล้านบาท ด้านธุรกิจ           
วาณิชธนกิจด้านการออกตราสารหนี้ หรือ Corporate finance solution ในปีนี้บริษัทออกตราสารหนี้ทั้งตั๋วแลกเงิน และหุ้น
กู้ เพื่อระดมทุนให้บริษัทช้ันน าต่าง ๆ กว่า 30 บริษัท มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ด้านวาณิชธนกิจตลาดทุน KTBST SEC  
เป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จ านวน 3 บริษัท และเป็นผู้
ร่วมจัดจ าหน่าย และรับประกันการจัดจ าหน่าย (Co-Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จ านวน 11 บริษัท 

ด้วยการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่เป็นประจ าจ านวนกว่า 8,000 
บัญชี เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 บัญชี จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในการด าเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ KTBST SEC จะ
ไม่ได้เน้นขยายส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจาก บริษัทเน้นการให้บริการการวางแผนการลงทุนแบบครบวงจรมากกว่าการเทรด
หุ้นเพียงอย่างเดียว   

ในปี 2563 ภาวะตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจะท าให้นักลงทุนจะมองหาบริการทางการเงินที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองและเหมาะสมกับภาวะการลงทุนในปี 2563  ซึ่ง KTBST SEC ยังเดินหน้าให้บริการในฐานะสถาบันเงินที่
เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจด้วยการมีธรรมาภิบาลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร 
พร้อมด้วยบุคลากรที่เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนควบคู่ไปกับการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมาย และรักษาความสามารถในการท าก าไรอย่างต่อเนื่อง 
  

 

    
ดร.วนิ อดุมรชัตวนชิย ์       นายณฐัพงศ ์ณ ระนอง 
ประธานกรรมการ        ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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สว่นที ่1 : การประกอบธรุกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “KTBST  SEC”) ผู้ ให้บริการธุรกิจ
หลักทรัพย์แบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการบริหารจัดการทางการเงิน / บริหารจัดการการลงทุน / การควบรวมกิจการ 
และบริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ 

KTBST SEC เข้าจดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จ ากัด”    โดยมี 
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ต่อมาในปี 2545 กลุ่มชัยวิกรัยซื้อหุ้นทั้ งหมดจาก
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) และเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จ ากัด” และในปี 2551 บริษัทได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับกลุ่ม KTB Investment & Securities (“KTBIS”) บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นผลให้กลุ่ม KTBIS ถือหุ้นบริษัทในอัตราร้อยละ 51.00 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด จากนั้นกลุ่มชัยวิกรัยขายหุ้นทั้งหมดให้แก่กลุ่ม KTBIS ในปี 2553 ท าให้กลุ่ม KTBIS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
เพียงรายเดียวของบริษัท และได้เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด”   

ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2559 กลุ่ม  KTBIS โดยนายจอง คยู คิม ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริหารของ KTBST SEC ได้ชักชวนให้ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ (“ดร.วิน”) เข้ามาร่วมเป็นผู้บริหาร KTBST โดยทาง 
KTBIS ยินดีที่จะให้ ดร.วิน เข้าร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใน KTBST และให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร โดยในช่วงปลายปี 2559 ดร.วิน เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.80 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่
จ าหน่ายได้แล้ว ต่อมาในปี 2560 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกคร้ังให้ ดร.วิน ส่งผลให้ ดร.วิน มีสัดส่วน
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว และกลุ่ม KTBIS มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง
เหลือร้อยละ 69.90 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว และในปี 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแปรสภาพ KTBST จาก
บริษัทจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัดมหาชน และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)”  โดย KTBST 
SEC ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 32  

ตอ่มาในปี 2562 ได้มีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและรองรับการขยายตัวของทุกธุรกิจในอนาคต  
รวมไปถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านเทคโนโลยี และคู่แข่งใหม่ ๆ (Digital Disruption)  ตลอดทั้งการ
สร้างโอกาสในการยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โดยเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท ด้วยการตั้ง 
“บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)”  (KTBST) ขึ้น เพื่อขยายธุรกิจ ให้ KTBST เป็นสถาบันการเงินครบวงจรมาก
ยิ่งขึ้น และได้ท าการขายกิจการทั้งหมด ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จ ากัด และ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจ
เม้นท์ ออกไปให้กับ KTBST โดยปัจจุบัน KTBST SEC ถือหุ้นโดย KTBST ร้อยละ 99.99 

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายในการประกอบธรุกิจ 
วสิยัทศัน ์
เป็นสถาบนัการเงินในประเทศไทยที่มีความโดดเดน่ในการให้บริการลูกค้า พนักงานมีความสุขและภมูใิจที่ได้

ร่วมงานกับองค์กร พนักงาน ลูกค้า และผูถ้อืหุ้นเตบิโตอย่างยั่งยนืและมสี่วนช่วยสังคมในการพัฒนาตลาดทนุ 
พนัธกจิ 
เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า 
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการลงทุนให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัย โดยเนน้นวตักรรมการสร้างแพลตฟอร์มการลงทุน 

เพื่อเข้าถึงการลงทุนที่ครอบคลมุและครบวงจรขึ้น ดว้ยแนวคิดให้การลงทุนเป็นเร่ืองทีส่นุกและเข้าถึงได้ง่าย และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีได ้
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พนักงานมีความสุขและภูมิใจที่ไดร่้วมงาน 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง พร้อมมุ่งขยายขีดความสามารถ สง่เสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรยากาศ

การท างานที่สนุก 
ผู้ถือหุ้นเติบโตอย่างตอ่เนือ่ง 

สร้างผลก าไรและประโยชนส์ูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นดว้ยการสร้างการเติบโตที่ยั่งยนื 
 
เปา้หมายในการประกอบธรุกจิ 
• สร้างทีมงานทีเ่ตม็ไปด้วยศักยภาพและความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์การลงทนุ ให้พร้อมดูแลบริหารการ

ลงทุนให้กับลูกค้า 
• เสริมสร้างพันธมติรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สามารถสนบัสนนุและตอบทุกโจทย์การลงทนุให้แก่ลูกค้านักลงทุน 
• ไม่หยุดเดินหนา้ในการพฒันาผลติภัณฑ์ทางการเงิน สรรหางานบริการใหม่และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยที่จะไม่ท าให้

ลูกค้านักลงทนุพลาดโอกาสจากการลงทุน พร้อมทั้งได้รับความสะดวกสบายในทุกบริการและระบบรักษา
ความปลอดภยัที่รองรับได้ทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ปัจจุบันมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ โดยสังเขป ดังนี้  

 
ป ีพ.ศ.  รายการ 
2540 : • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ธนสยาม จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีธนาคารไทยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่
จ าหน่ายได้แล้ว 

• ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 32 
• ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

2543 : • บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ล้านบาท เหลือ 375 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้นสามัญเพื่อล้าง
ผลขาดทุนสะสม 

2545 : • กลุ่มชัยวิกรัยเข้าซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดจากธนาคารไทยธนาคาร ประกอบด้วย นาย เจริญ ชัยวิกรัย, 
นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย, นางสาวพรพิน ชัยวิกรัย, นางสาวโสพิน ชัยวิกรัย และ นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย 

• เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จ ากัด” 
2546 : • บริษัทขยายธุรกิจโดยเปิดให้บริการธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ 
2547 : • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 375 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการเสนอขาย

ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
2551 : • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็นประมาณ 1,020 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกลุ่ม KTBIS ส่งผลให้กลุ่มบริษัท KTBIS เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว 

2553 : • บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากประมาณ 1,020 ล้านบาท เหลือประมาณ 457.91 ล้านบาท โดยการลด
จ านวนหุ้นสามัญเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม 
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ป ีพ.ศ.  รายการ 
• กลุ่ม KTBIS เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจากกลุ่มชัยวิกรัยทั้งหมด ส่งผลให้กลุ่ม KTBIS เป็นผู้ถือหุ้น

บริษทัร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว 
2554 : • บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจนายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

• เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด” 
• เพิ่มทุนจดทะเบยีนจากประมาณ 457.91 ล้านบาท เป็นประมาณ 507.91 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท โดยการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

2556 : • เพิ่มทุนจดทะเบยีนจากประมาณ 507.91 ล้านบาท เป็นประมาณ 657.91 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท โดยการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

2559 : • บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากประมาณ 657.91 ล้านบาท เหลือ 386 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้นเพื่อ
ล้างผลขาดทุนสะสม และรองรับการร่วมทุนของพันธมิตรรายใหม่ 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 386 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ทั้งจ านวนตามที่ตกลงกัน 
ท าให้ ดร.วิน เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.80 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว 

• บริษัทขยายธุรกิจโดยเปิดให้บริการด้าน บริหารความมั่งค่ังส่วนบุคคล, กองทุนส่วนบุคคล, บริหารความ
มั่งค่ังส่วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม, ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม, การลงทุนส าหรับลูกค้า
สถาบัน และการลงทุนต่างประเทศส าหรับลูกค้าสถาบัน 

• บริษัทร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินโนมีนา จ ากัด ก่อตั้งบริษัท บีฟินน์ จ ากัด (Befin) เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทางด้านการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียน 6.06 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว และกลุ่มผู้
ถือหุ้นของบริษัท ฟินโนมีนา จ ากัด จ านวน 4 ท่าน ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่
จ าหน่ายได้แล้ว 

2560 : • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 552.25 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดให้กับ ดร.วิน ตามที่ตกลงกัน ท าให้ ดร.วิน เข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว โดยเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ขยายการลงทุน 

• บริษัทขยายธุรกิจโดยเปิดให้บริการด้าน โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (Algorithmic Trading), 
โปรแกรมออมหุ้นอัตโนมัต ิ(DCA), บริการ Block Trade, บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL), การลงทุน
ต่างประเทศส าหรับลูกค้าบุคคล และ การให้บริการ Structure Note 

• บริษัทขายหุ้นสามัญของ Befin ที่ถืออยู่บางส่วน ให้แก่ ดร.วิน และพนักงานของบริษัทอีก 5 ท่าน ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน Befin ลดลงจากร้อยละ 50.50 เหลือเพียงร้อยละ 14.19 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับจาก KTBIS ที่ไม่ต้องการให้ Befin มีสถานะ
เป็นบริษัทย่อยซึ่งจะต้องจัดท างบการเงินรวม 

• Befin เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.06 ล้านบาท เป็น 10.06 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่บริษัทไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้ จึงส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุ้นใน Befin ลดลงจากร้อยละ 14.19 เหลือร้อยละ 8.11 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหนา่ยได้
แล้ว ส าหรับหุ้นที่บริษัทไม่ใช้สิทธิจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นเข้าซื้อทั้งหมด 

2561 : • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแปรสภาพ
จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)” 
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ป ีพ.ศ.  รายการ 
• บริษัท, ดร.วิน และพนักงานของบริษัท ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน Befin ให้แก่บริษัท ฟินโนมีนา จ ากัด ใน

ฐานะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Befin เนื่องจาก KTBST ไม่ประสงค์จะร่วมลงทุนแล้ว ที่ราคาขายหุ้นละ 10 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 5,072,330 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)  

2562  • เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของบริษัท ด้วยการตั้ง “บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)”  (KTBST) ขึ้น เพื่อขยาย
ธุรกิจ ให้ KTBST เป็นสถาบันการเงินครบวงจรมากยิ่งขึ้น และได้ท าการขายกิจการทั้งหมด ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จ ากัด และ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ ออกไปให้กับ KTBST โดย
ปัจจุบัน KTBST SEC ถือหุ้นโดย KTBST ร้อยละ 99.99 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 บริษทั เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (KTBST) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ประกอบกจิการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่เนน้
ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นเป็นกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (KTBST SEC) 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
 

 

   

70.00% 
51.00% 99.00% 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (KTBST SEC) 

ทุนจดทะเบียน 552,250,000 บาท 
ธุรกิจ: ให้บรกิารธรุกิจหลักทรัพย์แบบ
ครบวงจร รวมถงึการให้บรกิารบรหิาร
จัดการทางการเงิน / บริหารจัดการ
การลงทุน / การควบรวมกิจการ และ
บริการที่ปรกึษาทางการเงินอ่ืนๆ 

 

 

บจก.เคทบีเีอสท ีรที แมเนจเมนท ์
(KTBST REIT) 

ทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาทบาท 
ธุรกิจ: บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐานผ่านการจัดตั้ง
กอง REIT และให้บริการเป็นผู้จัดการ

กอง REIT 

 

บลจ.ว ี(WE ASSET) 
ทุนจดทะเบียน 37,000,000 บาท 
ธุรกิจ: กองทุนรวมส าหรับการลงทุน
ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านการลงทุน
ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

บรษิทั เคทบีเีอสท ีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (KTBST) 
ทุนจดทะเบียน 552,250,000 บาท 

ธุรกิจ: ประกอบกิจการเข้าลงทุนในบริษัทอ่ืนที่เน้น
ใหบ้ริการด้านการเงินอย่างครบวงจร  
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
  
2.1 ประเภทธุรกิจ 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “KTBST SEC”) ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 32  
 ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด
ใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้   

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก  
1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
1.2 การค้าหลักทรัพย์ 
1.3 การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
1.4 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) 
1.5 กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) 

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1  
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 
4. ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
5. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศฯ 
6. ใบอนุญาตให้บริการออกแบบการลงทุน 
7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบบ ต.3 ในการค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการ

จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ปัจจุบันบรัษัทมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ 1 แห่ง และส านักงานสาขา 10 แหง่ ไดแ้ก ่

สาขา รายละเอยีด 
1. ส านักงานแห่งใหญ ่ เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซัน่สเ์พลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพนิี เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ และมสี านักงานสาขารวม 11 สาขา ดังนี ้
2. สาขาเยาวราช 213 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั้นที่ 7 ถนนเยาวราช แขวงสมัพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 

โทรศัพท์ : 02-687-7600 โทรสาร : 02-687-7601 
3. สาขาขอนแกน่ 381 อาคารเดอะเรสซิเด้นซ ์ช้ันที่ 1,2 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จังหวัดขอนแกน่ 40000 
โทรศัพท์ : 043-468-468 โทรสาร : 043-468-474 

4. สาขาอุดรธาน ี 59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 042-241-149 โทรสาร : 042-245-567 

5. สาขายะลา 27/7-9 ถนนพิศาลอทุิศ ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ : 073-255-538 โทรสาร : 073-255-549 

6. สาขาเบตง 42 ถนนสุขยางค์ ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 
โทรศัพท์ : 073-245-965 โทรสาร : 073-245-306 

7. สาขาเชียงใหม ่ 239 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 ห้องที่ 8 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสเุทพ 
อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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สาขา รายละเอยีด 
โทรศัพท์ : 053-225-133 โทรสาร : 053-225-813  

8. สาขาชลบุร ี 894  อาคารศูนย์การค้าโอเช่ียน เซ็นเตอร์พอยท ์ชั้นที่ 1 ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอ
เมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ : 038-286-010 โทรสาร : 038-286-026 

9. สาขาลาดพร้าว 1 23 อาคารชาร์เตอร์เฮาส์ ชัน้ที่ 3 เอ หอ้งเลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพรา้ว 
แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 02-934-1401 โทรสาร : 02-934-1676 

10. สาขาลาดพร้าว 2 23 อาคารชาร์เตอร์เฮาส์ ชัน้ที่ 4 ห้องเลขที่ 4 บี ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพรา้ว 
แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 02-934-3025-8 โทรสาร : 02-934-3028 

11. สาขาหาดใหญ ่ 200/321, 200/323, 200/325, 200/327 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้นที่ 3 ถนนนิพทัธ์อทุศิ 
3 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074-221-100 โทรสาร : 074-221-309 

 

1.2 โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปี 2560 - 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

รายได้ค่านายหน้า 555.56 60.69% 562.95 47.20% 493.87 40.26% 
ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 376.83 41.16% 331.90 27.83% 273.56 22.30% 
ค่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญาล่วงหน้า 178.73 19.52% 231.05 19.37% 220.31 19.76% 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 210.48 22.99% 413.61 34.68% 474.72 38.70% 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาจัดหาแหล่งเงินทุน 134.74 14.72% 239.16 20.05% 244.98 19.97% 
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ 12.85 1.40% 25.35 2.13% 25.22 2.06% 
ค่าธรรมเนียมที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 3.40 0.37% 29.72 2.49% 31.52 2.57% 
ค่าธรรมเนียมตัวแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน 14.04 1.53% 31.19 2.62% 71.01 5.79% 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 24.04 2.63% 18.90 1.58% 14.54 1.19% 
ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 18.66 2.04% 47.70 4.00% 49.65 4.05% 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม - - - - 11.94 0.97% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน - - - - 3.69 0.30% 
ค่าธรรมเนียมซ้ือขายหน่วยลงทุน - - - - 17.09 1.39% 
อื่นๆ/1 2.75 0.30% 21.58 1.81% 5.06 0.41% 
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ 47.23 5.16% 52.29 4.38% 46.52 3.79% 
ก าไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือการเงิน 83.34 9.10% 151.75 12.72% 195.83 15.97% 
รายได้อื่น/2 18.84 2.06% 12.04 1.01% 15.61 1.28% 
รวมรายได้ทั้งหมด 915.45 100.00% 1,192.64 100.00% 1,226.55 100.00% 
หมายเหตุ:  1/ - ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาในการขายสินทรัพย์ (ในปี 2561) ส่วนแบ่งก าไรจากการซื้อขายผ่านระบบ 
MT5 และ ค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน 2/ - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน ผลประโยชน์จาก
การ Clearing Fund ของ TCH รายได้จากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ส านักงาน และรายได้เบ็ดเตล็ด 
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1.3  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และการเงินในปัจจุบันทั้งหมด 9 ประเภท โดยมีรายละเอียด

ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) 

 KTBST SEC ได้เร่ิมมีการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากเจ้าหน้าที่การตลาดมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า หรือเลือกใช้โปรแกรมส่งค าสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (SETTrade 
Streaming) ซึ่งจะสามารถส่งค าสั่งซื้อ ตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื้อขายและการช าระราคาได้ด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าสถาบัน 
ซึ่งลูกค้าสามารถท ารายการผ่าน 3 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 

1) บัญชีเงินสด - Cash Account (T+2) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์ภายใน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งวงเงินจะขึ้นอยู่กับบัญชีที่ลูกค้าแสดงไว้กับบริษัท อาทิ บัญชีเงินฝากธนาคารหรือเงินที่
ลงทุนในกองทุนรวม โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันจ านวนร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท 
ซึ่งการช าระราคาค่าซื้อหลักทรพัย์ผ่านบริการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ภายใน 2 วันท าการ
หลังจากวันที่ท ารายการซื้อขาย (T+2) 

2) บัญชีเงินฝากล่วงหน้า - Cash Balance Account คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องฝากเงินไว้ใน
บัญชีซื้อขายเต็มจ านวนก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เงินค่า
ซื้อหลักทรัพย์จะถูกหักออกจากบัญชีดังกล่าวทันที และในกรณีที่ลูกค้ามีเงินสดคงเหลือในบัญชี ลูกค้าจะ
ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่บริษัทก าหนด 

3) บัญชีเครดิตบาลานซ์ - Credit Balance หรือ Margin Account คือ บัญชีที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินจาก
บริษัทเพื่อน าไปช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยลูกค้าจะช าระเงินสดเองบางส่วนและ/หรือต้องวางหลักประกัน
ให้แกบ่ริษัทไม่น้อยกว่าอัตรามาร์จ้ินขั้นต ่าที่ก าหนด (Initial Margin) ส าหรับหลักทรัพย์ที่จะซื้อ ทั้งนี้ ยอดเงิน
กู้ยืมจะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะซื้อหักด้วยจ านวนเงินสดที่ลูกค้าน ามาช าระเองบางส่วน บริษัทจะมี
รายได้จากค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์และมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากยอดเงินกู้ยืมดังกล่าว  

ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัททุกรายจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายงานและบทวิเคราะห์ที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ของบริษัท ที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ตัวอย่างเช่น ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตลาด บท
วิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว บทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน และบทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ktbst.co.th) 

2. ธรุกจินายหนา้ซือ้ขายอนพุนัธ ์(Derivatives Brokerage) 
KTBST เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาอนุพันธ์ (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2554 เพื่อ
ให้บริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน ที่จะสามารถลงทุนได้ทั้ง
สภาวะตลาดขาขึ้นและสภาวะตลาดขาลง บริษัทเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ครอบคลุม
หลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก ่

• สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index  Futures) 

• สัญญาออปชั่นของดัชนี SET50 (SET50 Index Options) 

http://www.ktbst.co.th/
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• สัญญาฟิวเจอร์สที่อา้งอิงกับหุ้นสามญัรายตวั (Single Stock Futures) 

• สัญญาฟิวเจอร์สที่อา้งอิงกับทองค า (Gold Futures) 

• สัญญาฟิวเจอร์สที่อา้งอิงกับทองค าออนไลน์ (TFEX Gold Online Futures) 

• สัญญาฟิวเจอร์สที่อา้งอิงกับโลหะเงิน (Silver Futures) 

• สัญญาฟิวเจอร์สที่อา้งอิงกับราคาน ้ามนัดบิเบรนท์ (Brent Crude Oil Futures) 

• สัญญาฟิวเจอร์สที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) 

 
3. ธรุกจิบรหิารจดัการความมัง่คัง่สว่นบคุคล (Wealth Management) 
บริษัทให้บ ริการบริหารความมั่ งค่ั งส่วนบุคคลแบบครบวงจร (Private Wealth Management) โดยผู้มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนการลงทุนและบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
โดยแนวทางการบริหารจัดการการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงิน และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ซึ่งทางบริษัทจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อบริหารจัดการว่าลูกค้าแต่ละรายควร
ลงทุนอย่างไร โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้  บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่
หลากหลาย อาทิ กองทุนส่วนบุคคล การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม การ
ลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของลูกค้าผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดในการลงทุนใน
ตลาดเงิน/ตลาดทุนของประเทศไทย และยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหลักศาสนาในการให้ค าแนะน าการลงทุนได้อย่าง
ถูกต้อง บริษัทจึงได้เปิดให้บริการบริหารความมั่ง ค่ังตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Wealth Management) ตาม
กฎหมายและหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) ซึ่งบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยขณะนี้ที่มีการ
ให้บริการดังกล่าว โดยจะมีบริการการลงทุนเหมือนการลงทุนทั่วไป อาทิ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม 
บัญชีกองทุนส่วนบุคคลตามการแนะน าการลงทุนในกองทุนรวม LTF / RMF เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ และบริการที่ปรึกษา
บริษทัที่ต้องการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

4. ธรุกจิบรกิารกองทนุสว่นบคุคล ( Private Fund ) 
บริษัทให้บริการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เป็นรูปแบบบริการที่เหมาะกับลกูค้าที่มคีวามสนใจในการลงทุน 

มีเงินทุน แต่อาจไม่มีเวลาในการศึกษาจัดการการลงทุนด้วยตนเอง การให้บริษัทเป็นผู้วางแผนการลงทุนให้จึงเป็นทางเลือก
ที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี บริษัทมีทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้บริการ 
ประกอบกับบริษัทมีความพร้อมในด้านระบบการลงทุน และเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน พร้อมกับระบบบริหาร
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ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและดีที่สุดให้กับลูกค้า ในการนี้บริษัทจะติดตามผล
ประกอบการและทบทวนรูปแบบการลงทุนกับลูกค้าทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ลูกค้าพิจารณากรณีต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การลงทุนเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจะจัดรูปแบบการลงทุนของลูกค้าแต่ละคนตามความ
ต้องการ ระดับผลตอบแทน ระยะเวลาที่ต้องการจะลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะ
จัดรูปแบบที่เป็นแพคเกจส าหรับใช้โดยทั่วไป แต่ก็สามารถจัดรูปแบบที่ตอบสนองตามความต้องการของเฉพาะบุคคล (Tailor 
made) ได้ด้วยเช่นกัน ส าหรับการจัดสรรการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Assets Allocation) ประกอบด้วย กองทุน
หลักทรัพย์ตราสารทุน, กองทุนตราสารหนี้ , Equity Linked Noted, หุ้นต่างประเทศ , กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์, KTBST Smart Structure Note เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของแต่ละกองทุนจะแตกต่างกันตามชนิด และสัดส่วน
การลงทุนของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลถึงระดับความเสี่ยง และระดับผลตอบแทนที่แตกต่างกัน 

5. ธรุกจิบรกิารซือ้ขายกองทนุรวม (Mutual Fund) 
บริษัทให้บริการซื้อขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นน า 19  แห่ง โดยลูกค้าสามารถ

เลือกซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายประเภทได้ ตามเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดย
บริษัทมีบริการผู้แนะน าการลงทุน ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการพิจารณาคัดเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์การ
ลงทุนของตนเอง โดยการให้ค าแนะน าที่ เป็นกลาง พร้อมให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจข้อมูลภาวะตลาดแบบเจาะลึกจาก
นักวิเคราะห์มืออาชีพ ซึ่งลูกค้าสามารถท าค าสั่งซือ้กองทุนจากแต่ละบลจ. ผ่านการส่งค าสั่งซื้อให้ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
กองทุนรวมของบริษัท ที่จะท าหน้าที่ส่งค าสั่งซื้อของลูกค้าไปยังแต่ละบลจ. โดยตรง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทุนของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคช่ันของบริษัท ซึ่งจะแสดงข้อมูลจ านวนหน่วยลงทุน ต้นทุน ราคา
ปัจจุบัน และผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละบลจ. ไว้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบของลูกค้า 

     
6. ธรุกจิวาณชิธนกจิ 
บริษัทได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดย

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ และงาน
บริการอื่นๆ แต่ในปี 2559 บริษัทถูกสั่งพักใบอนุญาตส าหรับการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ โดยส านักงาน ก.ล.ต. จึงท าให้บริษัทไม่สามารถท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการยื่นค าขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และไม่สามารถท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการอิสระให้กับบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งการพักใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทสามารถด าเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินได้แล้ว  โดยการให้บริการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทแบ่งประเภทการบริการของวาณิชธนกิจ ดังนี้ 

1) การระดมทุน : รวมถึงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering : IPO) การน า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) การ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering :PO) การเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : 
RO) การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น 

2) การควบรวมกิจการ : การซื้อขายกิจการ การหาผู้ร่วมทุน และการควบรวมกิจการ 

3) การให้ค าปรึกษาทางการเงิน : การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างบริษัท การประเมินมูลค่าหุ้น การเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และการให้ค าปรึกษาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ 
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4) ก า รอ อ ก เค ร่ื อ งมื อ ท า งก า ร เงิ น  :  Employee Stock Option Program (ESOP) Employee Joint 
Investment Program (EJIP) หุ้นปันผล (Stock Dividend) ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Stock Warrant) 

5) การจัดหาแหล่งเงินทุน : การประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน (Loan Arranger) ที่ปรึกษา
และผู้ประสานงานการออกตราสารหนี้ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : BE) และหุ้นกู้ (Debenture) 

7. ธรุกจิการลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment) 
บริษัทขยายโอกาสในการลงทุนของลูกค้าไปยังการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลก ปัจจุบันบริการของบริษัท

รองรับการลงทุนใน 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวมประเภท Foreign Exchange Trade Fund (ETFs), หุ้นกู้
อนุพันธ์ และ กองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับบริษัทต่างประเทศ โดยบริษัทได้ท า
สัญญาร่วมกับ โบรกเกอร์ หรือ ธนาคาร ต่างประเทศหลายแห่ง ที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ในแต่ละประเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางการลงทุนที่หลากหลายให้กับลูกค้า 

8. ธรุกจิการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Stock Borrowing and Lending : SBL)  
บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนของ

ลูกค้า หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า หากลูกค้ารายใดที่มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์จะต้องแจ้ง
มายังบริษัทเพื่อให้ประสานงานการจัดหาหลักทรัพย์มาให้ยืม ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้ยืม แต่ยังคงได้
สิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเหมือนเดิมทุกประการ และมีเงื่อนไขที่สามารถขอคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้ได้ตามก าหนดเวลา ผู้ยืมจึงตก
ลงวางทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะได้รับคืนหลักประกันเมื่อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

9. ธรุกจิบรกิาร Block Trade 
บริการ Block Trade เป็นบริการที่บริษัทจะท าหน้าที่เป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับลูกค้าที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นสามัญรายตัว (Single Stock Future : SSF) 
บนกระดานซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) แต่มีปัญหาเร่ืองสภาพคล่องของ SSF ที่ต้องการจะลงทุน 
กล่าวคือหากลูกค้าต้องการลงทุนเปิดสถานะ LONG บริษัทก็จะรับเป็นคู่สัญญาเปิดสถานะ SHORT ให้ ส่งผลให้เกิด
ธุรกรรมซื้อขาย SSF ตัวนั้นได้ โดยลูกค้าจะต้องท าสัญญาที่ราคาและจ านวนสัญญาตามที่ตกลงกับบริษัทไว้ จ านวน
สัญญาขั้นต ่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก าหนด ลูกค้าจะสามารถลงทุนและใช้ประโยชน์จากอัตราทด 
(Gearing Ratio) ของสินค้านี้ ได้ โดยจะมีผลก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนใน SSF จากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) และสถานะที่ตนเองเข้าลงทุน ส าหรับบริษัทที่ท าหน้าที่เป็นคู่สัญญาก็อาจจะได้รับผล
ก าไรหรือขาดทุนเนื่องจากมีการลงทุนในสถานะตรงกันข้ามกับลูกค้า แต่บริษัทจะป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเข้าท า
รายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวไว้เท่ากับจ านวนหุ้นที่เป็นคู่สัญญาให้กับลูกค้า ทั้งนี้การเข้าท ารายการขาย
หลักทรัพย์อ้างอิงจะต้องด าเนินการควบคู่กับธุรกรรมยืมหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืมรายอื่น ดังนั้น บริษัทจะไม่มีผลก าไร/
ขาดทุนจากการลงทุน แต่จะได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตกลงในการท าหน้าที่เป็นตัวกลางให้ลูกค้า 
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3. ปจัจยัความเสี่ยง 
 

3.1 ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ 
1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมาย และข้อก าหนดที่เข้มงวดจากการก ากบัดูแลของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง  
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย และข้อก าหนดที่เข้มงวดจากภาครัฐ

และหน่วยงานที่ก ากับดูแล อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ 
นโยบาย และมาตรการในการก ากับดูแลดังกล่าว อาจท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากการรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน อาทิ ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
การตลาดในการรับค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การตลาดหรือผู้
ควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับหรือการลงโทษใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การตักเตือน การสั่งพักใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต 

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า 
บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร รายได้หลักของบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้า ซึ่งเป็น

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ซึ่งธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกจิหลักทรัพย์ที่ให้บริการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด
จ านวน 42 ราย (ที่มา : เว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) อีกทั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้น
มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเสรี เป็นผลให้เกิดการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการแข่งขันด้านค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานได้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ภายหลังจากบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดังสูงขององค์กร จึงมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดเป้าหมาย
โครงสร้างรายได้ของบริษัท (Revenue Structure) เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความสามารถในการท าก าไรมาก
ยิ่งขึ้น โดยปรับแผนงานเชิงกลยุทธ์ให้มีการขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเร่ิมเน้นงานบริการที่ปรึกษารูปแบบ
ใหม่ อาทิ การบริหารความมั่งค่ังส่วนบุคคล ให้ค าปรึกษาและรับบริหารกองทุนส่วนบุคคล ให้บริการซื้อขายกองทุนรวม 
บริหารความมั่งค่ังตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงาน 
ธุรกิจหลักทรัพย์มีความจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งหากระบบดังกล่าวขัดข้อง

หรือไม่สามารถใช้งานได้ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การขัดข้องของระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และการขัดข้องของระบบการจัดการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องของการด าเนินงานและความ
น่าเช่ือถือของบริษัท ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่าง
ดี จึงได้มีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) แผนฉุกเฉินและการกู้คืน
ระบบ (Disaster Recovery Plan : DRP) ของทุกระบบงานที่ส าคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลในกรณีที่ระบบหลักขัดข้อง 
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4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้จากลูกค้า 
จากธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) และธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(TFEX) บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าผิดนัดช าระหนี้ได้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้
จากลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเก็งก าไรด้วยวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวัน
เดียว (Day Trade) ในสภาวะที่ราคาหลักทรัพย์ลดลง เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ และก าหนดวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 
ความสามารถในการช าระหนี้ และประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงควบคุมความเพียงพอของหลักประกัน และด าเนินการ
เรียกหลักประกันเพิ่ม ซึ่งบริษัทมีการก าหนดการเรียกหลักประกันเพิ่มระหว่างวัน (Intraday Call) เพื่อให้ลูกค้าน า
หลักประกันมาเพิ่มภายในเวลาที่ก าหนดกรณีที่หลักประกันมีมูลค่าลดต ่ากว่าเกณฑ์ ณ ขณะใดขณะหนึ่งระหว่างวัน มิฉะนั้น
บริษัทจะด าเนินการบังคับขายหลักประกันทันที นอกจากนี้ บริษัทยังก าหนดให้มีการทบทวนสถานะของลูกค้า ตลอดจนมี
ขั้นตอนในการติดตามและด าเนินการในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระเงินอย่างเป็นระบบขั้นตอนอีกด้วย 

5) ความเสี่ยงจากการย้ายงานของบคุลากร 
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ

โดยเฉพาะบุคคลด้านการตลาด วาณิชธนกิจ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความช านาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจุบันบริษัทมีการพึ่งพิงฐานลูกค้า
ของสายงานการตลาดที่เป็นผู้แนะน าการลงทุน (Investment Consultant: IC / Investment Advisor: IA) บางสายงาน
สัดส่วนค่อนข้างสูง ดังนั้นหากมีการย้ายงานของบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการความต่อเนื่องของธุรกิจและผล
การด าเนินงานของบริษทัได้ 

6) ความเสี่ยงจากการจัดจ าหนา่ยและรับประกันการจ าหนา่ยหลักทรัพย ์
รายได้จากการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของการให้บริการฝ่ายวาณิช

ธนกิจของบริษัท ซึ่งหากเกิดความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจท าให้นักลงทุนไม่มีความมั่นใจในการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายได้ เป็นผลให้บริษัทจะต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือจาก
การรับประกันการจ าหน่ายเข้าพอร์ตการลงทุนของบริษัทเอง อาจท าให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากการขาดทุ นหากราคา
ของหลักทรัพย์ที่รับประกันการจ าหน่ายนั้นมีราคาปรับตัวลดลง 
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4 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 



 

 17 

 

5 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ ๆ  
ข้อมูลทั่วไป 

 
 

1.4 ขอ้มลูของบคุคลอา้งองิอืน่ 
 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ช้ัน 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 02-034-0000  โทรสาร 02-034-0100 

นายทะเบยีนหลักทรัพย์หุ้นสามญั : บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 1 Tower B เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  02-009-9000  โทรสาร 02-009-9991 
TSD Call center : 02-009-9999 

 ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย ์เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107561000234 
การประกอบธุรกิจ : ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการบริหาร

จัดการทางการเงิน /บริหารจัดการการลงทุน / การควบรวมกิจการ และ
บริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ 

ที่ตั้งส านักงาน : 
 

เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9,18,39,52 ออลซีซัน่สเ์พลส ถนน
วิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ : 02-648-1111 
โทรสาร : 02-648-1000 
เว็บไซต ์ : https://www.ktbst.co.th 
ทุนจดทะเบยีน 
ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว 

: 
: 

552,250,000 บาท  
552,250,000 บาท  

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหุน้ : 10.00 บาท 
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สว่นที ่2 การจดัการและการการกบัดแูลกจิการ 

6 ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ 
 

6.1  ผูถ้อืหุน้ 
รายช่ือและสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผู้ถือหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

  รายช่ือผู้ถือหุน้ จ านวน (หุ้น) สัดสว่น (%) 

1 KTB HOLDING PCL 55,224,986 99.99997% 
2 นาย จอง คยู คิม 1 0.00000% 
3 นาย วิน อุดมรัชตวนิชย ์ 1 0.00000% 
4 นาย ณฐัพงศ์ ณ ระนอง 1 0.00000% 
5 นาย อิศรา พุฒตาลศรี 1 0.00000% 
6 นางสาว ณัชชา สุนทรธาราวงศ์ 1 0.00000% 
7 นางสาว สวุลี เขมาชีวะกุล 1 0.00000% 
8 นางสาว สิริณฐัา โอชาพันธุ ์ 1 0.00000% 
9 นางสาว เสขสุรีย ์ณ นคร 1 0.00000% 
10 นางสาว ณัฐยาภรณ์ คงชุ่ม 1 0.00000% 
11 นาย สราวุธ ปญัญา 1 0.00000% 
12 นาย ชาตรี โสภณวาณิชย ์ 1 0.00000% 
13 นาย ชลนที โสภาค 1 0.00000% 
14 นาย ฐติิพฒัน์ ทวีสนิ 1 0.00000% 
15 นาย ชาตรี โรจนอาภา 1 0.00000% 
  จ านวนหุ้นรวม 55,225,000 100 

 

6.3 การออกหลทัทรพัยอ์ืน่  
     ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังที่ 3/2562  จ านวน 400.00 ล้านบาท ซึ่งเป็น
หุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
มียอดคงเหลือของหุ้นกู้เท่ากับ 400.00 ล้านบาท 
 
6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และ
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การจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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7 โครงสร้างการจดัการ 

 
7.1  โครงสรา้งองคก์ร 

 
 
7.2 คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายวนิ อุดมรัชตวนิชย ์  ประธานกรรมการ / กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร / รักษาการประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วม สาย
งานธุรกจิหลักทรัพย ์/ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร 

3. นายจอง  คยู  คิม ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วม / ประธานเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติการ / กรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร 

4. นายสันต ิกีระนันทน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางเกศรา มญัชุศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายดง  โฮ  โค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
 โดยมี นายยิ่งเกียรติ ผูเ้จริญวบิูลย์ ท าหน้าทีเ่ปน็เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท คอื นายวนิ อุดมรัชตวนิชย ์หรือ นายจอง คยู คมิ หรือ นายณัฐพงศ์ 
ณ ระนอง ลงลายมอืช่ือ และประทบัตราส าคัญบริษัท 
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7.3  คณะกรรมการบรหิาร (Management Committee) 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน  5 ท่าน ดังนี ้ 
รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นายจอง คยู คิม ประธานเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติการ 
3. นายจักรกริช เจริญเมธาชัย ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วมสายงานบริหารการลงทนุส่วนบุคคล 
4. นางสาวณัชชา สนุทรธาราวงศ์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วมสายงานที่ปรกึษาการลงทุน 
5. นายรัฐชัย ธีระธนาวฒัน ์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดตราสารทุน 

 โดยมี นายยิ่งเกยีรติ ผูเ้จริญวบิูลย์ ท าหน้าทีเ่ปน็เลขานุการคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบรษิัท 
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8 การก ากบัดแูลกิจการ 

 

8.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนว
ปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้ น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะ
ก ากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคัญของการก ากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบบริษัท เช่น 
การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระ

การประชุม และมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา ข้อมูลอย่างครบถ้วน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน บริษัท จะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายก าหนด และจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท  

3. อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็น
การจ ากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่ยุ่งยากหรือมี
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

4. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อที่
ประชุมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

5. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ บริษัทจะเสนอ
ช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

6. ส่งเสริมให้บริษัท น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้
การด าเนินการประชุมสามารถท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
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7. ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัท ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
8. จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ 
9. ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และ

เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
10. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยงกัน การท ารายการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 
11. จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกค าถามค าตอบ ผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม
ผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัท มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุน้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติทีเ่ท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบริษัท จะแจ้งล่วงหน้าใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท าหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย 

2. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามแต่ละประเภทของหุ้น 

3. ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 
นอกจากนี้ บริษัท ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เร่ิมประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
วาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียง
เป็นต้นไป 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัท จะ
แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
ประกอบการพิจารณา  

5. บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดและ
ถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี รวมทั้งเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยสามารถจัดส่งผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัท  

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
7. ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว

ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
8. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน

ในบริษัท ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อน
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การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศส าคัญถูก
เปิดเผย 

9. ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ยัง
ได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็น
นโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
1.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความส าคัญใน

ด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน 
1.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
1.4 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ เพื่อ

พัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร 
1.5 การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้น

ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
1.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
1.7 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2.2 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

2.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ 

2.4 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

 
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

บรษัิทตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้า จึงได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ 
3.1 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเร่ืองกระบวนการผลิตและการให้บริการ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความส าคัญในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การให้บริการ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการอยู่เสมอ 
3.2 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตเอาใจใส่ และสม ่าเสมอ 
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3.3 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท และไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

3.4 เอาใจใส่ในเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้
ข้อแนะน า โดยบริษัทจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วน า
ผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆต่อไป 

 
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ
คู่ค้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
4.1 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 
4.2 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อ

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
4.4 บริษัท ให้ความส าคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความส าคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อ

ผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนี้เกิดความ
เสียหายและหากมีเหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพันในสญัญา บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค ้าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดช าระหนี้ร่วมกัน 

4.5 บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัตงิานจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา โดยมีการประเมินแบ่งตาม
ประเภทผู้จ าหน่ายสินค้า และผู้รับจ้าง/รับเหมาตามระเบียบปฏิบัติการประเมินผู้ขายโดยก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อจัดกลุ่มคู่ค้าหรือผู้รับเหมาและน ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าโดยจะมีการประเมินและพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวปีละ 1 คร้ัง 

4.6 บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นโดยจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้รับเหมาหรือผู้จัดจ าหน่าย จากบริษัทใน
ท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 

 
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒน าส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท และมี
นโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ ในสังคม ชุมชน และบริเวณใกล้เคียงทั้งในด้านการศึกษา การดูแล
รักษาความปลอดภัย และอื่นๆ 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้ 
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1. มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยตอ่นกัลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด และเพียงพอต่อการตดัสนิใจของนกั
ลงทุน 

2. คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
รายงานประจ าปี และ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

3. คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย 
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุม และ

จ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี 

6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งจะ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

8. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดรวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทได้บรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส 

 
หมวดที่ 5 คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัตทิี่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน และ ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านั กงาน ก.ล.ต. และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง  
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กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัตหิน้าทีแ่ละใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอสิระในการพิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองต่างๆ โดย
สามารถตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 
 
2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับจ านวน 1 ใน 3 ออกจาก
ต าแหน่ง 

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการ
ตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหาก ใน
คราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่ากันเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้
กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ได้ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นถือ โดยผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

- ศาลมีค าสั่งให้ออก 
 

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆด้วย 

3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย   

3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่ กระท าเป็นปกติเพื่อ
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ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตาม ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

4. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
4.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
4.2 ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
4.3 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
4.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.5 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.6 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

4.7 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท าการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4.8 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. การสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการนั้น บริษัทจะให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการ

ท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  สามารถ
อุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะค านึงถึงคุณสมบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย  มีกระบวนการที่
โปร่งใส  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

การเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

- พิจารณาผู้สมัครโดยค านึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ รวมถึง อายุ เพศ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ พื้นฐานการศึกษา ความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประวัติการท างานที่ดี  

- พิจารณาบทบาทภาวะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท 

- ไม่เป็นบุคคลที่ถูกข้ึนบัญชีด า (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา 

- ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
- พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์

ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส  และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

6.1 ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 

6.2 ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นนัน้จะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นและ สถานการณ์
ของบริษัทมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

 
8.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณ ะกรรมการบ ริหาร  (Management Committee) และคณ ะกรรมการบริหารความ เสี่ ยง (Risk Management 
Committee) (ซึ่งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2.10 หัวข้อ 10 เร่ืองโครงสร้างองค์กร) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  5 / 
2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโด ซุน คิม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายดง โฮ โค* กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ  นายดง 
โฮ โค ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี
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ใต้) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้) 

 
โดยมีนายสราวุธ ปัญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 มีจ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 
1. นายกิติรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสันติ กีรนันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายจอง คยู คิม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 โดยมี นายชาตรี โสภณวาณิชย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

3. คณะกรรมการบริหาร (Management Committee) 
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 มีจ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

รายชือ่ ต าแหนง่ 
1. นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นายจอง คยู คิม ประธานเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติการ 
3. นายจักรกริช เจริญเมธาชัย ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วมสายงานบริหารการลงทนุส่วนบุคคล 
4. นางสาวณัชชา สนุทรธาราวงศ์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วมสายงานที่ปรึกษาการลงทุน 
5. นายรัฐชัย ธีระธนาวฒัน ์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดตราสารทุน 

โดยมี นายยิ่งเกียรติ ผูเ้จริญวบิูลย์ ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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9 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะด ารงตนให้
เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหาร
กิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องของบริษัทในทุกด้าน 

 
9.1 นโยบายภาพรวม 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการ
ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงาน
เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นและความมั่ นใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตส านึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อสังคม โดยให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง เป็นธรรม และมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านตา่งๆทีเ่ป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน นอกจากนี้ บริษัท
มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน  โดยก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อ
ความปลอดภัยและความเท่าเทียมในการท างาน  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ยึดมั่น จริงใจ 
และซื่อตรงในการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการก ากับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งที่ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทก าหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น  

 
9.2  การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

 บริษทัได้ก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

- นโยบายก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่

ส าคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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- นโยบายก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยูในกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส านึกแก่พนักงาน 
รวมถึงผู้ที่เกีย่วข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 
2) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมีนโยบายมุ่งเนน้การด าเนนิธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ท าไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
 
9.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 บริษัทให้ความส าคัญกับการท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงค่านิยมความคิดของคนในสังคม 
ดังนั้น จึงได้มีการจัดท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและและสิ่งแวดล้อมมาอย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ
ด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  
 ทั้งนี้  โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้จัดท าขึ้นล้วนค านึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดที่สามารถมอบให้แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

บริจาคเงินและสิ่งของ ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ส าหรับงานวันคนพิการคร้ังที่ 5       

 
ยอดเงินบริจาครวม   25,000 บาท   
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KTBST#SAVEUBON  

ครอบครัว  KTBST จัดซื้อถุงยังชีพและขา้วสาร จ านวน 150 ชุด แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอทุกภัยที่จังหวัดอบุลราชธาน ีให้กับ
มูลนิธอิุบลราชธานีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 22  

  
 

กลุ่มบริษัท KTBST เป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามัคคีประจ าปี 2562 
ณ วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

 
รวมยอดกฐนิเป็นเงิน 622,299.-บาท 

 
9.4 นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชัน่ 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปช่ันการให้/รับสินบนแก่/
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มา
หรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ันฉบับนี้ได้ก าหนดเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัทโดยครอบคลุม ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 
1. บริษัท มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัท จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะน าระบบที่มีประสิทธิผล มาใช้ในการต่อต้าน
การให้สินบน และการคอร์รัปชั่น 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้เงินหรือสิ่งของ การรับเงินห รือ
สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของ
บริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
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3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องการให้บริการต่างๆของบริษัท เพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ
ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม ่า เสมอ ตลอดจนประเมิน และ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม ่าเสมอ 

4. จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอ านาจกันอย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดการ และ
ฝ่ายตรวจสอบ เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส 
6. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกีย่วกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท 
7. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อ

จุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศ 
8. ส่งเสริมให้ให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแสดงความเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้การส่งเสริม

ให้มีการสื่อสาร รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าที่อาจเข้าค่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน และก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้สื่อสาร รายงาน หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว ไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายหน้าที่การงานที่ไม่เป็นธรรม หรือถูก
กลั่นแกล้งด้วยประการใดๆ 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการ
ทุจริต หรือการกระท าใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายก ากับ
การปฏิบัตงิานหลักทรัพย์ 
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10 การควบคมุภายใน และการบรหิารจดัการความเสี่ยง  
 

สรปุความเหน็ของกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบใน

ฐานะกรรมการอสิระของบริษัทรวม 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ องค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 
และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในทีเ่พียงพอและ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจแลว้ 

ส าหรับการด าเนนิการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงาน โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
ผู้บริหาร เกี่ยวกบัการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและเช่ือถอืได้ เพือ่ให้การปฏิบตัิงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยเปน็ไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยจะมีการจัดท ารายงานการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวก าหนดให้มีการลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท



 

 36 

 

11 รายการระหวา่งกนั  

11.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 บุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะธรุกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
1. KTB Investment & Securities 

Co.,Ltd. (บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด) 
บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

• ผู้ถือหุ้นของบริษัท ใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 
60.49 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  

2. บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทใหญ่) 

ลงทุน • ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จ ากัด 
(บริษัทย่อย) 

ผู้จัดการกองทุน • บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน 

• มีพนั กงานของบ ริษั ท เข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ 

4. บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(บริษัทย่อย) 

ผู้จัดการกองทรัสต ์ • บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุน
จดทะเบียน 

• มีพนั กงานของบ ริษั ท เข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ 

บริษัทมีรายการระหวา่งกันกับบคุคลที่เกี่ยวโยง ทีเ่กิดขึ้นในระหว่างปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้  

บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการ 

งบการเงนิรวม 
มลูคา่รายการ  )ลา้นบาท (  ลกัษณะรายการ     /ความเหน็

กรรมการตรวจสอบถงึความจ าเปน็
และความสมเหตสุมผล ส าหรบัปสีิน้สดุ 

วนัที่่ ่31 ธ.ค. 62 
ส าหรบัปสีิน้สดุ 
วนัที่่ ่31 ธ.ค. 61 

KTB Investment & 
Securities Co.,Ltd. 
 
 
 

ค่านายหนา้รับจากการซือ้
ขายหลักทรัพย ์

0.03 0.18 บริษัทให้บริการนายหน้าซือ้ขาย
หลักทรัพย์ตา่งประเทศ ให้แก่ลูกค้า 
ซึ่งรายการค่านายหน้าดังกล่าวเป็น
การคิดตามอตัราค่านายหน้าปกติที่
คิดกับลูกค้าทัว่ไป 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณ ะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไป
เพื่ อประโยชน์ของบริษัท  โดยเป็ น
รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ท ารายการแบบ
เดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น 

ค่านายหนา้จ่ายจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย ์

0.04 0.53 

ลูกหนี้เงินฝากต่างประเทศ 
 

5.65 11.83 

บริษัท เคทบีีเอสที โฮ
ลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ลูกหนี้อืน่ 0.31 - 

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
บริษัท 

ค่านายหนา้รับจากการซือ้
ขายหลักทรัพย ์

0.14 0.18 
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บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มลูคา่รายการ  )ลา้นบาท (  ลกัษณะรายการ     /ความเหน็

กรรมการตรวจสอบถงึความจ าเปน็
และความสมเหตสุมผล ส าหรบัปสีิน้สดุ 

วนัที่่ ่31 ธ.ค. 62 
ส าหรบัปสีิน้สดุ 
วนัที่่ ่31 ธ.ค. 61 

KTB Investment & 
Securities Co.,Ltd. 
 
 
 

ค่านายหนา้รับจาก
การซื้อขาย
หลักทรัพย ์

0.03 0.18 บริษัทให้บริการนายหน้าซือ้ขาย
หลักทรัพย์ตา่งประเทศ ให้แก่ลูกค้า 
ซึ่งรายการค่านายหน้าดังกล่าวเป็น
การคิดตามอตัราค่านายหน้าปกติที่
คิดกับลูกค้าทัว่ไป 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณ ะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไป
เพื่ อประโยชน์ของบริษัท  โดยเป็น
รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ท ารายการแบบ
เดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น 

ค่านายหนา้จ่ายจาก
การซื้อขาย
หลักทรัพย ์

0.04 0.53 

ลูกหนี้เงินฝาก
ต่างประเทศ 

5.65 11.83 

บริษัท เคทบีีเอสที โฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) 

ลูกหนี้อืน่ 0.31 - 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน วี จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมตัวแทน
ซื้อขายหน่วยลงทนุ 

18.97 - 

รายได้อืน่ 3.70 - 

ลูกหนี้อืน่ 7.10 - 

บริษัท เคทบีีเอสที รีท แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 

รายได้อืน่ 0.60 - 

ลูกหนี้อืน่ 0.60 - 

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือ
บริษัทย่อยกับบริษัทหรือกับบุคคลทีม่ีความเก่ียวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ 
หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที ่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ ทาง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดท ารายการสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อ
รายงานในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือ
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หุน้ตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ด้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง
มติในการท ารายการระหวา่งกันนั้นๆ 

 
11.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ก าหนดนโยบายการเข้าท า
รายการระหว่างกันไว้ว่า กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือ
ราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของส านักงานก.ล.ต. ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียใน
การท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกันนั้นๆ 
 ส าหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบยีบตา่งๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ
บริษทัย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรายการดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นรายการทางการค้าปกติ ซึ่งจะเป็นไปตามกลไกและนโยบายในการก าหนดอัตราค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมที่
บริษัทก าหนด 
 

11.3 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะ
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จัดให้น าเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ยกเว้น การท า
ธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใน
หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562  ทั้งนี้  เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่ เหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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สว่นที ่3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
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