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สารจากประธานกรรมการ 
  

ปี 2559 นบัเป็นปีแห่งความท้าทายของคนไทยท่ีต้องก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการสญูเสียและความโศกเศร้าจาก

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ชาวไทย ผมในฐานะตวัแทนของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ขอน้อมเกล้าถวายความอาลยั สง่เสดจ็               

สูส่วรรคาลยั ด้วยจกัร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุหาท่ีสดุมิได้ 

 ส าหรับ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  ในปี 2559 แม้ท่ามกลางสภาวการณ์ท่ีท้าทาย บริษัท

ยงัคงสร้างผลงานการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากการท างานอย่างทุ่มเทของผู้บริหารและพนกังาน ท าให้บริษัทฯ  

มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน  56.43 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี  2558  จ านวน  14.34  ล้านบาท ซึง่แสดงให้เห็นถึง

การพฒันาท่ีดีในภาพรวม 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง บนพืน้ฐานการท างานท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ มีความแข็งแกร่งของการท างานเป็นทีมและมืออาชีพ เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีจะเป็นบริษัทฯ                

ท่ีให้บริการทางด้านการเงินหนึ่งในใจลกูค้า โดยการให้บริการอย่างเหมาะสม และรวดเร็ว เพ่ือสนองตอบในสิ่งท่ีลกูค้า

ต้องการ โดยจะมุ่งสร้างองค์กรให้มีความน่าเช่ือถือในการบริการทางการเงิน มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์              

ให้ตอบสนองกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายและพฒันาบคุลากรตลอดจนดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่การด าเนินงานบนพืน้ฐานของการก ากบัดูแลท่ีดีและโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ และขอให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะก ากบั

ดูแลกิจการให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น  ลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านเพ่ือความยั่งยืนของ

องค์กรในระยะยาว 

 ท้ายท่ีสดุนี ้ในนามของคณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุท่านท่ีให้ความ

เช่ือมัน่และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา นอกจากนี ้ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ส าหรับความ

ทุ่มเทท่ีให้บริษัทฯ น าพาซึง่ความส าเร็จในภาพรวมขององค์กรในปัจจบุนั  

 

 

    
(นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสทุธิผล) 

               ประธานกรรมการบริษัท 

  



บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)                                           
Nakhonluang Capital Public Company Limited 

  

 
รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report 2016)  4 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นเพ่ือเป็นบริษัทท่ีให้บริการทางด้านการเงินหนึ่งในใจลูกค้า โดยการให้บริการอย่าง

เหมาะสม และรวดเร็ว เพ่ือสนองตอบในสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ 

พันธกิจ (Mission) 

- สร้างองค์กรให้มีความน่าเช่ือถือ ในการให้บริการทางการเงิน 

- พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

- พฒันาบคุลากรและดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective Term Goal) 

 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทฯ ท่ีให้บริการทางด้านการเงินหนึ่งในใจลูกค้า โดยการให้บริการ

อย่างเหมาะสม รวดเร็ว เพ่ือสนองตอบในสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างองค์กรให้มีความน่าเช่ือถือ ในการ

ให้บริการทางการเงิน และมุง่พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองกบัลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย  โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลกั 

ออกเป็น 7 กลุม่ คือ 

1. กลุม่ลกูค้าเก่าของบริษัทฯ โดยการขยายวงเงินสินเช่ือให้แก่กลุม่ลกูค้าเก่าท่ีมีศกัยภาพ 

2. กลุ่มลกูค้าเก่าแนะน าลกูค้าใหม่ โดยมุ่งหวงัให้เกิดการแนะน า Suppliers และการแนะน าลกูค้าใน

ธุรกิจเดียวกนัให้กบับริษัทฯ 

3. กลุ่มผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะสนบัสนุนในการให้สินเช่ือโครงการ,  Asset 

Finance และ Factoring ผู้ รับเหมาและสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งตามความเหมาะสม 

4. กลุม่พนกังานโรงแรมในจงัหวดัท่องเท่ียวชัน้น า อาทิ ภเูก็ต พทัยา เชียงใหม ่โดยประสานงานผ่าน

ผู้บริหารโรงแรมระดบัต้นของจงัหวดั สมาคมโรงแรมของจงัหวดั โดยให้สินเช่ือบคุคล ท่ีมีการค า้

ประกนัไขว้กนัของพนกังาน และทางโรงแรมเป็นผู้หกัคา่งวดช าระคืนจากเงินเดือน 

5. กลุม่ผู้ประกอบการเรือ โดยให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการเรือน าเท่ียว โดยให้สินเช่ือ Hire Purchase 

เพ่ือน าไปลงทนุในธุรกิจ 

6. กลุม่นกัธุรกิจท่ีเป็นเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ เชน่ เรือ และรถยนต์ โดยในการให้สินเช่ือแก่นกัธุรกิจ

เหลา่นัน้ โดยแนะน าให้ใช้สินเช่ือจ าน าทะเบียนเรือและรถยนต์ เพ่ือน าเงินไปเสริมสภาพคลอ่ง 

7. กลุม่อ่ืนๆ อาทิ กลุม่บริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ จะสนบัสนนุใน

การให้สินเช่ือระยะสัน้เพ่ือเสริมสภาพคล่องและเพ่ือลงทนุในโครงการท่ีอยู่ระหวา่งรอผลอนมุตัิ

สินเช่ือจากธนาคาร  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรและดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน ด าเนินธุรกิจ

ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือการเติบโตอย่างมีคณุภาพอย่างยัง่ยืนในระยะยาวตอ่ไป 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปดงันี ้
 

1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2558 
เพ่ิม (ลด) 

จ านวนเงิน % 
สินทรัพย์รวม 1,988,065,522 989,904,932 998,160,590  100.83 

หนีส้ินรวม 1,120,573,294 165,956,335 954,616,959  575.22 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 867,492,228 823,948,597 43,543,631  51.87 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,988,065,522 989,904,932  998,160,590 100.83 
 

สินทรัพย์ 

เม่ือพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบวา่มีสินทรัพย์ทัง้หมด ณ สิน้ปี 2559 เท่ากบั 

1,988,065,522 ล้านบาท  โดยการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์รวมในปี 2559 นัน้ มีสาเหตสุ าคญัคือ ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมระยะสัน้

และเงินให้กู้ ยืมระยะยาวท่ีเพ่ิมมากขึน้  

หนีส้ิน 

 ณ สิน้ปี 2558 และ 2559 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนีส้ิน รวมจ านวน 165.95 ล้านบาท และ 

1,120.57 ล้านบาท ตามล าดบั การเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินรวม ณ  สิน้ปี 2559 นัน้มีปัจจยัหลกัคือ การเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืม

ระยะสัน้ จ านวน 570 ล้านบาท และเจ้าหนีเ้งินกู้  จ านวน 479 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2559 งบการเงินรวมของบริษทฯ แสดงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม เท่ากับ 867.49 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

43.54 ล้านบาท จากสิน้ปี 2558 โดยมีเหตผุลหลกัมาจากก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร จ านวน 31.68 ล้านบาท 
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2. งบก าไรขาดทุน 

รายการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 ณ 31 ธนัวาคม 2558 
เพ่ิม (ลด) 

จ านวนเงิน % 
รายได้ 195,266,457 125,284,997 69,981,460 55.85 

คา่ใช้จ่าย 122,818,420 64,813,702 58,004,718 89.49 

ก าไร 56,438,719 42,097,131 14,341,588 34.06 
 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 56.43 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 

14.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.06 ของก าไรในปี 2558  
 

รายได้ 

 รายได้จากการด าเนินงานรวม 195.26 ล้านบาท เกิดจากรายได้หลักคือ ดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิ

เรียกร้อง จ านวน 38.17 ล้านบาท, ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ ยืม จ านวน 84.24 ล้านบาทและก าไรจากการขายทรัพย์สิน

รอการขาย จ านวน 45.97 ล้านบาท   

ค่าใช้จ่าย 

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลกัจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จากค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายบริหาร จ านวน 88.27 

ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน จ านวน 32.08 ล้านบาท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ด าเนินธุรกิจ

ให้บริการทางด้านการเงินมากว่า 25 ปี โดยให้บริการสนบัสนนุด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการทัง้ขนาดกลางและขนาด

ย่อม โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

 บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) สินเช่ือ

สญัญาเช่าซือ้ (Hire Purchase) สินเช่ือเงินกู้ ยืม (Loan) และสินเช่ือสญัญาเช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) ซึ่งในปัจจุบัน

รูปแบบการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความ

หลากหลายเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยเพ่ิมการให้บริการสินเช่ือส่วนบคุคล และสินเช่ือราย

ย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)  

ประวัตคิวามเป็นมา 

 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NCAP”) เดิมแรกเร่ิมช่ือ บริษัท นครหลวง-โชวา ลีสซิ่ง จ ากดั  

 ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2533 ด้วยทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท และเรียกช าระเตม็มลูคา่ 

 กลุม่ผู้ ร่วมก่อตัง้ประกอบด้วย ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ธนาคาร     

อาซาฮี จ ากดั (เดิมช่ือธนาคารเคียววา) และบริษัท โชวา ลิสซิง่ จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 6 และร้อยละ 24 

ตามล าดบั 

 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2537 บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ ากดั และเพ่ิมทนุเป็น 175 ล้านบาท  

 ในเดือน ธนัวาคม 2539 บริษัท ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 80.50 ล้านบาท รวมเป็น 255.50 ล้านบาท 

 ในเดือน ธนัวาคม 2545 ธนาคารอาซาฮี จ ากดั และบริษัท โชวา ลิสซิ่ง จ ากดั ได้ลดสดัสว่นการลงทนุในประเทศไทย 

จงึจ าหน่ายหุ้นทัง้หมดท่ีถือในบริษัท 

 วนัท่ี 20 มกราคม 2546 บริษัทได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท นครหลวง  ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จ ากดั (มหาชน)”  

 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 บริษัท เค.ดี. โฮลดิง้ จ ากดั ได้เข้ามาซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม และกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

โดยปัจจบุนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 73.63 ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดุทะเบียนและช าระแล้วรวม 455.00 ล้านบาท 

 วนัท่ี 26 มกราคม 2560 บริษัท ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) “ NCAP ” 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 349 อาคารเอส เจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ท่ี 18 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร : (66) 02-000-7888  โทรสาร : (66) 02-046-5189-90  
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ภาวะการแข่งขัน 

1. การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นการให้สินเช่ือประเภทต่างๆ เช่น แฟ็กเตอริง, เงินกู้ ระยะสัน้, เงินกู้

ระยะยาว และ H/P เป็นต้น ปัจจุบนัธุรกิจดงักล่าวข้างต้นมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดการ ให้บริการเพ่ิมขึน้

เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสินเช่ือแฟ็กตอริง เน่ืองจากธุรกิจสินเช่ือแฟ็กเตอริงได้รับความนิยมมากขึน้ การแข่งขนัจึงมี

ความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะคู่แข่งท่ีเป็นกลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคารหนัมาให้ความสนใจการ

บริการด้านสินเช่ือประเภทนีม้ากขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นการรักษาฐานลกูค้าเก่าของตนเอง รวมถงึการ

ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มท่ีดีเป็นหลัก   โดยปัจจุบัน

ผู้ประกอบการแฟ็กเตอริง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจได้ ดงันี ้

1.1  กลุ่มผู้ประกอบการแฟ็กเตอริงท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้น การแข่งขนัของ 

ผู้ประกอบการกลุ่มนีม้ีความได้เปรียบในด้านเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลกูค้า ต้นทุนทางการเงินท่ีต ่า

แตข่าดความคลอ่งตวัหรือมีข้อจ ากดัในการพิจารณาสินเช่ือประเภทแฟ็กเตอริงเน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีไมม่ีหลกัประกนั 

1.2  กลุ่มผู้ ประกอบการแฟ็กเตอริงมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่  หรือ

อตุสาหกรรม  ชัน้น าการแข่งขนัของผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นซพัพลายเออร์

ของธุรกิจค้าปลีกหรืออตุสาหกรรมนัน้ ๆ ซึง่ก็มีอยู่จ านวนหนึง่ กลุม่ผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะมีตลาดลกูค้าเฉพาะของตนเอง 

1.3  กลุ่มผู้ประกอบการแฟ็กตอริงทัว่ไป กลุ่มนีม้ีผู้ประกอบการจ านวนมากกว่ากลุม่อื่น การแข่งขนั

ผู้ประกอบการกลุ่มนีม้ีความหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขัน เน้นทีมสินเช่ือและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสูงในการให้บริการและหลักเกณฑ์ด้านสินเช่ือ แต่มี

ข้อจ ากดัท่ีส าคญัคือ เงินทนุ บคุลากรท่ีมีประสบการณ์ 

2. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั อตุสาหกรรมธุรกิจสินเช่ือ สภาวะและแนวโน้มสินเช่ือในไตรมาสที่ 4 

ปี 2559 ความต้องการสินเช่ือภาคธุรกิจ โดยรวมเพ่ิมขึน้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากธุรกิจ SMEs เป็นส าคญั เพ่ือใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในสินทรัพย์ถาวร ขณะท่ีความต้องการสินเช่ือของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง ส่วนหนึง่จาก

การใช้เงินทุนภายในของบริษัทและการระดมทุนโดยการออกตราสารหนีม้ากขึน้ และสถาบันการเงินยังคงเข้มงวด

มาตรฐานการให้สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ท่ีมีความกงัวลด้านคณุภาพสินเช่ือ สอดคล้องกบัอตัรา

การอนุมัติสินเช่ือให้กับธุรกิจ SMEs ท่ีปรับลดลง ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 สถาบันการเงินคาดการณ์ว่าความ

ต้องการสินเช่ือจากธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs จะปรับตวัเพ่ิมขึน้ สถาบนัการเงินจะมีความระมดัระวงัการปล่อย

สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ตามความกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงของธุรกิจในบางอุตสาหกรรม และภาวะ
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เศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความต้องการสินเช่ือภาคครัวเรือนโดยรวมปรับตวัเพ่ิมขึน้ ตามความต้องการ

บริโภคท่ีปรับเพ่ิมขึน้ และสถาบันการเงินเพ่ิมความระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือทุกประเภทมากขึน้ตามความกั งวล

เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้กู้  ยกเว้นสินเช่ือเช่าซือ้ รถยนต์  ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 สถาบนัการเงิน

คาดการณ์ว่าความต้องการสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์จะปรับลดลง หลงัจากท่ีเพ่ิมขึน้ไปมากในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี 

ความต้องการสินเช่ือภาคครัวเรือนประเภทอื่น ๆ คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 และสถาบัน

การเงินจะเพ่ิมความเข้มงวดการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอื่นมากขึน้ อนัมี

ปัจจยัหลกัมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัช้าและแนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัในอนาคตท่ีมีความต้องการชะลอตวั 

 

 

อ้ำงอิงที่มำของข้อมูลจำก : รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน    

สายนโยบาย การเงิน วนัท่ี 31 มกราคม 2560  
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท   

 ผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษัท เค.ดี.โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ  73.63  และผู้ ถือหุ้นอื่นๆ ในสดัสว่นร้อยละ 26.37 โดยบริษัทได้ลงทนุในกิจการบริษัท ซุปเปอร์ริช 

เคอเรนซี่ เอก็เชนจ์ (1965) โดยมีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2559

รายชื่อผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 
1.นางสาวพรทิพย์ วชัรรัคคาวงศ์ 24.00 
2.นางเพทาย  วชัรรัคคาวงศ์ 0.67 
3.บริษัท พีรธร จ ากดั 0.50 
4.บริษัท หลานปู่  จ ากดั 0.50 
5.นางพชัรี ริว้ตระกลู 0.33 

รวม 26.00 

 

นายเทอดศกัดิ์  บญุทศ 

บจ.เค.ดี.แอสเซท แอนด์ 

ดีเวลล็อปเม้นท์ 

 

บจ. เค.ดี.โฮลดิง้ 

บมจ.นครหลวง แคปปิตอล 
(NCAP) 

บจ.ซปุเปอร์ริช เคอเรนซี่ 
 เอ็กเชนจ์ (1965) (SPE) 

 

อ่ืนๆ 

 

  

  

ถือหุ้น 70% 

ถือหุ้น 74% 

ถือหุ้น 30% 

ถือหุ้น 73.63% 

ถือหุ้น 55% 

ถือหุ้น 26.37% 
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ความเส่ียงหลัก (Key Risk) ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาดการเงินอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

กล่าวคือ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเพ่ิมสงูขึน้ จะส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ สูงขึน้ด้วยเช่นกนั    
ซึง่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความเสี่ยงนี ้ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
โดยจดัหาเงินกู้ ยืมระยะยาว (สกุลเงินบาท) ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีตลอดอายุสญัญา หรือในกรณีท่ีเป็นเงินกู้ ระยะยาว
(สกลุเงินบาท) อตัราดอกเบีย้ลอยตวั บริษัทฯ จะท าสญัญาแลกเปลี่ยนดอกเบีย้ให้เป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ี  

2. ความเสี่ยงจากด้านสภาพคล่อง 
บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนในการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัทฯ จากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดยการออกตัว๋ 

B/E และออกหุ้นกู้  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไป 
บริษัทฯ ยงัจดัหาเงินทุนหมนุเวียนโดยการระดมทุนจากนกัลงทุนโดยตรง ได้แก่ การออกหุ้นกู้ เพ่ือเพ่ิมความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน และยงัมีนโยบายท่ีจะจดัหาเงินทุนให้เพียงพอกบัการขยายตวัของการให้สินเช่ือ โดยการเพ่ิมความ
หลากหลายในการจดัหาเงินทนุในระยะยาวด้วยการออกหุ้นกู้  เป็นต้น 

3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสามารถในการช าระหนีข้องลูกค้าไม่เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาอัน

เน่ืองมาจากปัจจยัความเสี่ยงในด้านตา่งๆ เช่น 

 การชะลอตวัทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระคืนหนี ้
ของลกูค้าโดยตรง 

 ความเสี่ยงจากการเกิดภยัพิบตัิธรรมชาติ เช่น อทุกภยั ภยัแล้ง ฯลฯ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการ
ช าระคืนหนีข้องลกูค้า 
 บริษัทฯ มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสินเช่ือ ตัง้แต่กระบวนการเร่ิมต้นจนถึงกระบวนการ
สดุท้าย โดยในการพิจารณาและการอนุมตัิสินเช่ือ เน้นการตดัสินใจจากข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั โปร่งใส และได้มาตรฐาน 
มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสินเช่ือ กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ ตลอดจนขัน้ตอนการพิจารณาสินเช่ือ           
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะกลุ่ม โดยมีการประเมินความเสี่ยงของลกูค้าและลกูหนี ้
การค้าทุกราย ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทุกประเภทวงเงิน ทัง้การขออนุมตัิวงเงินสินเช่ือใหม่และ
การทบทวนวงเงินสินเช่ือ หลงัจากการอนุมตัิวงเงินสินเช่ือ มีการควบคมุทัง้ในเร่ืองเอกสารสญัญา การจดัท านิติกรรม
สญัญา การตัง้วงเงิน การเบิกใช้วงเงิน การเก็บรักษาเอกสาร อย่างถกูต้องเหมาะสม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการจดัโครงสร้างองค์กรด้านสินเช่ือให้มีการถ่วงดลุ (Check and Balance) โดยแยก
หน่วยงานธุรกิจกบัหน่วยงานอนุมตัิสินเช่ือออกจากกนัอย่างชดัเจน มีการก าหนดอ านาจอนุมตัิสินเช่ือตามเกณฑ์การ
พิจารณาวงเงินสินเช่ือโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น  
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 การติดตามคณุภาพหนี ้เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือจะติดตามคณุภาพเครดิตของลกูค้า ก่อนท่ีจะเป็นหนีม้ีปัญหา โดยมีการ
ทบทวนตอ่อายวุงเงินสินเช่ือทกุปี ประเมินสถานะของลกูค้าอย่างใกล้ชิด 

4. ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกนิร้อยละ 50 
ปัจจุบนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เค.ดี. โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นจ านวน 33,502,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

73.63% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้บริษัทดงักล่าวสามารถควบคุมมติท่ีประชุม     

ผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการหรือการขอมติในเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัข้อกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เป็นประจ า โดยมีการจัดประชุมการบริหารความ

เสี่ยง ซึ่งการประชุมในแต่ละครัง้จะมีกรรมการบริหาร และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือส ารวจการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และประเมินว่าจะมีผลกระทบเพียงใด และจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และหรือ

เป้าหมายหรือไม ่และบริษัทฯ ยงัติดตามความเสี่ยงด้วยการประเมินปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุ

เป้าหมายของบริษัทฯ ทัง้นีส้ามารถมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้องตามหลกัธรรมมาภิบาล 
 

นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน

ของบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ         

อาจพิจารณาจ่ายปันผลในอตัราท่ีแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไว้ หรืองดจ่ายปันผล โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ 

สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการ

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายปันผล จะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น   

และคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ          

มีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น

คราวตอ่ไป 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing ) 

บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งมัน่ในการบริหารงานภายใต้หลกัการการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ียึดมัน่การด าเนิน

ธุรกิจอย่างถกูต้อง น่าเช่ือถือ โปร่งใส ยตุิธรรม มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ 
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เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ

กระท าผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง เพ่ือให้ผู้มี

สว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

โดยบริษัทฯ ก าหนดช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีบริษัทฯ ก าหนด ดงันี ้ 

จดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ : ncap.office@sclf.co.th 

ทางไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
ชัน้ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 หรือ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
ชัน้ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

Call Center ของบริษัท : หมายเลข  0-2000-7888 ตอ่ 801, 804 
 

 ส าหรับพนักงาน บริษัทฯ ก าหนดให้พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการ

ปฏิบตัิงานท่ีขดัแย้งตอ่ระเบียบค าสัง่ของบริษัทหรือเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายหรือเพียงแตส่งสยัว่าเป็นการกระท าทุจริต

การคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท พนกังานต้องแจ้งผ่านช่องทางท่ีบริษัทฯ ก าหนดหรือแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามขัน้ตอนการรับเร่ืองร้องเรียน โดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้ง

เบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั ตลอดจนมีแนวทางเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องไมใ่ห้ได้รับความเดือดร้อนหรืออนัตรายหรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าทจุริต (Fraud) หรือการกระท าผิดจริยธรรม 

หรือ เกิดกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มี

กรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจแตป่ระการใด  
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โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 

 
 

หมายเหต ุ: โครงสร้างองค์กร ณ 20 ธันวาคม 2559 
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คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน และเลขานกุารบริษัท โดยมีรายนามดงันี ้

1. นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ศภุกร  สนุทรกิจ  กรรมการอิสระ 
5. นายสมพงษ์  สงวนวนชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายเทอดศกัด์ิ บญุทศ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นายตะวนั  พนัธาวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายด ารงศกัด์ิ ถงุเงิน  เลขานกุารบริษัท 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ 

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น การท ารายการท่ี เก่ียวโยงกนัและการซือ้ หรือขาย

สินทรัพย์ ท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอื่นๆ 

ก าหนด เป็นต้น 

2. ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดเผยให้รับทราบ 

ก าหนดให้ปฏิบตัิตามและติดตามให้มีการปฏิบตัิ 

3. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจ าปีของบริษัท 

4. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ี

ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ วา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับ
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ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคบั และหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่ งประเทศไทย 

หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 

6. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ /หรือ

ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ บริหารของบริษัทฯ หรือ

บคุคลภายนอกพร้อมทัง้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

8. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

10. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

11. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีใ้นการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13. พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรท่ีจะท า

เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

14. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรอง

ประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคบั ในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ของบริษัท จะต้องประชมุกนัอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ

อนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้น

เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

เลขานุการบริษัท 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2559 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 มีมติแตง่ตัง้ นายด ารงศกัด์ิ 

ถงุเงิน เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะชดุและข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี (Best Practices) 

2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตัิ
ตามมติและนโยบาย 

3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเดน็ท่ี
เก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการและติดตามให้
มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 

4. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ติดตอ่สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น ทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้ นและข่าวสารของบริษัทฯ 
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารส าคญัอื่นๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ประจ าปีของบริษัท รวมถงึหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ       
จดทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

9. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการเข้ารับต าแหน่งของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และ

เป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจในการธุรกิจด้านการเงิน  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรรมการ

ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประกอบ และต้องมีการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส

และเร่ืองอื่นๆ ตามอ านาจหน้าท่ี รายนามคณะกรรมการมีดงันี ้

1. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั  ประธานกรรมการ 

2. นายตะวนั  พนัธาวงศ์ กรรมการ 

3. นายสมพงษ์  สงวนวนชาติ กรรมการ 

อ านาจ 

1. อ านาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทมาร่วมประชมุชีแ้จง ให้ความเห็น หรือจดัสง่ 

เอกสารท่ีร้องขอตามความจ าเป็น 

2. พิจารณาคดัเลือก แตง่ตัง้หรือเลิกจ้างผู้สอบบญัชี รวมทัง้พิจารณาคา่ตอบแทน เสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีเป็นประจ าทกุปี 

3. รับทราบการปฏิบตัิงานอื่นท่ีมิใช่งานสอบบญัชี พร้อมคา่ตอบแทนจากงานดงักลา่ว เพ่ือพิจารณามิให้

ผู้สอบบญัชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน 

4. พิจารณาตดัสินใจในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีมีความเห็นท่ีไมต่รงกนัเก่ียวกบัรายงานทาง

การเงิน หรือมีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี 

5. สอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการก ากบัดแูล รายการที่เก่ียวข้องกนั รายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน  โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี

ความชอบของผู้บริหารสงูสดุ ตรวจสอบตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอ 

7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือฝ่ายบริหาร 

เก่ียวกบันโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

8. จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 
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9. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการทจุริต คอร์รัปชัน่ หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคมุภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่

ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีมีสาระส าคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดของ

หน่วยงานก ากบัดแูล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและพอเพียง และพิจารณาความครบถ้วนของ

ข้อมลูที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีใช้ในการ

รายงานทางการเงิน 

 สอบทานประเดน็เก่ียวกบัการบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมทัง้รายการท่ีมีความ

ซบัซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตดัสิน 

 สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี เก่ียวกบัผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีส าคญัเก่ียวกบัรายงาน

ทางการเงินและแผนท่ีจะลดความเสี่ยงดงักลา่ว 

 สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพเก่ียวกบักระบวนการการจดัท ารายงาน

ทางการเงิน 

2. การควบคมุภายใน 

 สอบทานวา่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคมุภายในรวมถงึการควบคมุภายในของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of Tread way Commission) และแนวทางการสื่อสารความส าคญัของการควบคมุ

ภายในและการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้บริษัท 

 สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ

บญัชีเสนอนัน้ ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3. การตรวจสอบภายใน 

 สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และแผนงานประจ าปี ตลอดจนบคุลากรและ

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่หน่วยงานตรวจสอบสามารถ

ปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระ 
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 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในวา่ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 

 จดัให้มีการสอบทานประสทิธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก

องค์กร หรือภายในองค์กรท่ีมีความรู้ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อยทกุ 5 ปี 

4. การก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

 พิจารณากฎหมาย ระเบียบตา่งๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และมผีลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท

ท่ีน าเสนอ โดยหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานก ากบัดแูลกิจการและตรวจสอบภายในอย่าง

สม ่าเสมอ 

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบับริษัท และผลการติดตามการแก้ไข รวมถงึ

รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตาม

การแก้ไขในกรณีท่ีไมม่ีการปฏิบตัิตาม 

5. การบริหารความเสี่ยง 

 สอบทานให้บริษัทและกลุม่ธุรกิจทางการเงินของบริษัทมีมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง และ

หารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัปัจจยัเสี่ยงด้านตา่งๆ 

6. การปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน 

 สอบทานให้มัน่ใจวา่หลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน และนโยบายในการ

ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้บริหารและพนกังานทกุ

คนรับทราบ 

 สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

7. ความรับผิดชอบอื่นๆ 

 ปฏิบตัิงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

 สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทเม่ือมีการแก้ไข 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 องค์ประชมุประกอบด้วยอย่างน้อยกึง่หนึ่ง และต้องมีประธานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยทกุครัง้ กรณี

ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตัง้ท่านใดท่านหนึง่ ท าหน้าท่ีประธานการ

ประชุม จึงถือว่าครบองค์ประชุม โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้หรือตามท่ีประธาน

คณะกรรมการก าหนด โดยมีรายนามคณะกรรมการดงันี ้ 

1.  นายวิเชียร    ศิริเวชวราวธุ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายเทอดศกัด์ิ บญุทศ  กรรมการ 

3. นายหร่ัง  คงพลงั  กรรมการ 

4. นางสาวบญุญตา รักษาเจริญ กรรมการ 

5. นางสาวนชุา  เกิดสมบญุ เลขานกุารคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้การพิจารณาความ

เสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินงานตามนโยบายท่ีบริษัทก าหนดและสอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรใน

ปัจจบุนั โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้ 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง 

4. ควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดแูลให้ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการตา่งๆ อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ หรือเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความ

เสี่ยงตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การบริหารความเสี่ยงอย่างมีนยัส าคญั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร และให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย

บริหารคา่จ้างผลตอบแทนและกิจการคา่จ้าง หรือผู้ ท่ีฝ่ายจดัการเสนอ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ  

การประชุมก าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อปี หรือวันท่ีประธานคณะกรรมการก าหนด และ

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ และจะต้องมีประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย 

จึงจะครบองค์ประชุม รวมถึงต้องน าส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม อีกทัง้ต้อง
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ด าเนินการส่งร่างรายงานการประชุมให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้องภายใน  14 วันนับจากวันประชุม โดยมี

รายนามคณะกรรมการดงันี ้

1. นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั  กรรมการ 

3. นายตะวนั  พนัธาวงศ์ กรรมการ 

4. นายหร่ัง  คงพลงั  เลขานกุารคณะกรรมการ 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ

และหลักเกณฑ์ การสรรหาและจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่รวมถึง

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือให้การสรรหาและจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อีกทัง้

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกกรรมการ และ/หรือต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ตัง้แต่

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เม่ือครบวาระหรือมีต าแหน่งวา่งลง หรือเพ่ิมเติม 

2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี  ้ เ พ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัท 

2.1 กรรมการ (เพ่ิมเติม / ทดแทน / ครบวาระ) 

2.2 ผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แตต่ าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ตอ่คณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท 

4. เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึโบนสัประจ าปีให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ 

5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมถงึก าหนด

ผลตอบแทนและโบนสัส าหรับการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยค านงึถงึหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัท 

6. พิจารณากรอบการด าเนินการของโครงสร้างคา่ตอบแทน การขึน้เงินเดือนประจ าปี โบนสัประจ าปี

ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการด าเนินการของโครงสร้างคา่ตอบแทน การขึน้เงินเดือนประจ าปี

และโบนสัประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานบริษัท ตาม
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ข้อเสนอของฝ่ายจดัการ เพ่ือความเหมาะสมและตามท่ีคาดหวงั มีความเป็นธรรมและเป็นการ

ตอบแทนพนกังานท่ีช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จกอ่ให้เกิดผลงาน 

6.2 พิจารณางบประมาณการขึน้เงินเดือนประจ าปีและโบนสัประจ าปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษ

อื่นๆ ท่ีบริษัทก าหนดให้พนกังาน 

7. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือความตอ่เน่ืองในการบริหารที่

เหมาะสมและอย่างเป็นระบบส าหรับต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แตผู่้อ านวยการฝ่าย/ส านกัขึน้ไป 

8. พิจารณากรอบนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัรูปแบบลกัษณะการจ้างงานท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

9.  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

10.  เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท1 

11. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) 

1. ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานและน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายใน

แตล่ะปี ให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ 

2. เปิดเผยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. เปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะครัง้เข้าร่วมประชมุ 

4. เปิดเผยรูปแบบหรือลกัษณะของการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 

หมายเหตุ : 1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ตามมติคณะคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2559 เมื่อ

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ดงันัน้ ในปี 2559 จึงยงัไมม่ีรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหาร 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมตัิจดัตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่มีคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบในกิจการตา่งๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

การสรรหากรรมการบริหารนัน้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการ

บริษัทฯ ผู้ บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของตน รวมถงึไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน และเลขานกุารคณะกรรมการ 1 ท่าน โดยมีรายนามดงันี ้

1. นายเทอดศกัด์ิ บญุทศ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายหร่ัง  คงพลงั  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

4. นางสาวบญุญตา รักษาเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

5. นายชานน  รังสีเสนีย์พิทกัษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

6. นายนิพนธ์  คงแก้ว  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานสนบัสนนุธรุกิจ 

7. นายด ารงศกัด์ิ ถงุเงิน  เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่  

1. เสนอนโยบาย วางแผนกลยทุธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ตอ่คณะกรรมการบริษัท และด าเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับการอนมุตัิ 

2. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้สินเช่ือ และการลงทนุแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท รวมถงึการจดัท าธุรกรรม
ทางการเงินกับสถาบันการเงินเพ่ือการเปิดบัญชี กู้ ยืม จ าน า จ านอง ค า้ประกัน และการอื่นใด เพ่ือการท า
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

3. พิจารณาอนุมตัิการให้สินเช่ือภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
กลัน่กรองการให้สินเช่ือก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
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4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้เร่ืองการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การวา่จ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5. ก ากับดูแลและอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ตามท่ี
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

6. พิจารณากลัน่กรองงานตา่ง ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
7. บริหารจดัการองค์กรและพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8. มอบหมายงานและประสานงานกบัผู้บริหารระดบัล่างลงมา ควบคมุการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

วางไว้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ รวมทัง้วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบตัิงานเพ่ือหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการแก้ไข 

9. รายงานเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
10. ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นีใ้นกรณีท่ีกรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กรรมการบริหารท่านนัน้ไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการดงักล่าวกบับริษัท ตามข้อบงัคบัของบริษัทและ

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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ประวัตกิรรมการ 

นายพยุงศักดิ์ ชาตสุิทธิผล (ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ : เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2558 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 ของตนเอง  -ไมม่ี- 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมม่-ี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมการศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Certificate of Management Development Program, North Western University 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพฒันาองค์การ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

- หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นท่ี 2 

- หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดินส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 1 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(หลกัสตูร วตท. ) รุ่น 11 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 1 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นท่ี 1 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการการค้า

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

- ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ) 

- กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

- กรรมการรองผู้จดัการ บริษัท สยามยไูนเตด็สตีล (1995) จ ากดั 

- ผู้จดัการบริหารโครงการ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

- คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) 
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- คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

- คณะกรรมการร่วม 3 สถาบนัภาคเอกชน (กกร.) 

- คณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า 

- คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ฯ 

- คณะกรรมการอ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

- คณะกรรมการสถาบนัไทย – เยอรมนัสภาบณัฑิต วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมนั 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  -ไมม่-ี 

นายเทอดศักดิ์  บุญทศ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ : เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 ของตนเอง -ไมม่ี- 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ : นางสาวพรทิพย์ วชัรรัคคาวงศ์ (ภรรยา) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.44 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ปริญญาเอก หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัปทมุธานี 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประวัตกิารอบรม 

- Real Estate Management (ABAC) 

- กลยทุธ์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 43 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105-IOD 

- Certified International Property Specialist (CIPS) 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.5 

- หลกัสตูรการลงทนุธรุกิจด้านโรงแรมและรีสอร์ท จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 5 

- ประกาศนียบตัร Strategic Innovation Management Training Program, The University of 

Technology, Sydney Australia 
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ประสบการณ์การท างาน 

- กรรมการบริษัท สหทรัพย์สนิ เดินรถ จ ากดั (ขนสง่และบริการ) 

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ก. ทวีทรัพย์ค้าไม้ จ ากดั (สมัปทานป่าไม้) 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โรมแรมทรัพย์มกุดา    โรงแรมทรัพย์มกุดาแกรนด์ โฮเทล 

โรงแรมทรัพย์มกุดา ภมูิ เพลส   โฮเทล เดอ ลดัดา 

โรงแรม ดา เดอ บล ู    โรงแรมภาพยนตร์ทรัพย์มกุดารามา่ 

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.ดี.แอสเซท จ ากดั (พฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เค.ดี. แอสเซท ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จ ากดั  

(พฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เค.ดี. แอสเซท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

(โรงแรมและรีสอร์ท) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไมม่-ี 

นายวิเชียร  ศิริเวชวราวุธ (กรรมการอสิระ) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ : เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559  

 ของตนเอง ร้อยละ 0.001 (ไมม่ีนยัส าคญั) 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ   -ไมม่-ี 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (การเงิน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 

- Advance Management Program : Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 

- Director Accreditation Program (DAP) : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 

- ผู้ช่วยกรรมผู้จดัการ SME Lending Group ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการบริษัท เนเชอรัล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ สยามซิตี ้ซนิดิเคท จ ากดั 

- ประธานกรรมการ Thai German Product Plc. 

- กรรมการ National Trouble Debt Restructuring Office of Prime Minister 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  -ไมม่-ี 

ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย (กรรมการอสิระ) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ : เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2558 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ของตนเอง   -ไมม่ี- 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ   -ไมม่-ี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Doctor of Philosophy, Applied Statistic and Research Methods, University of Northern Colorado, USA 

ประสบการณ์การท างาน 

- ผู้อ านวยการศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์และวิชาการ หอการค้าไทย 

- กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทนุ หอการค้าไทย 

- กรรมการในคณะกรรมการการประเมินประเดน็ทางเศรษฐกิจ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ท่ีปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้าไทย 

- ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายวิจยัและวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลกัทรัพย์ ไทยฟจิู จ ากดั 

- อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- เศรษฐกรฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- เศรษฐกรฝ่ายวิจยัและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  -ไมม่-ี 

ดร.ศุภกร  สุนทรกจิ (กรรมการอสิระ) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ : เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 ของตนเอง  -ไมม่ี- 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  -ไมม่-ี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท MBA University of Central Oklahoma 
- ปริญญาตรี วศ.บ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน 

- กรรมการบริหาร สายงานมัน่คง และสายงานบริหารการลงทนุสว่นบคุคล บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
- กรรมการผู้จดัการ บลจ.เกียรตนิาคิน จ ากดั 
- รองกรรมการผู้จดัการ สายจดัการกองทนุ บลจ.เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายวิจยัและกลยทุธ์ บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายวิจยัและกลยทุธ์ บลจ.เอม็ เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยั ศนูย์ซือ้-ขายตราสารหนีไ้ทย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  -ไมม่-ี 
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นายตะวัน  พันธาวงศ์ (กรรมการอสิระ) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ : เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2558 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559  

 ของตนเอง  -ไมม่ี- 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  -ไมม่-ี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

- Master of Business Administration (MBA), Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University 

- Banking Diploma : The Thai Banker’s Association 

- Bachelor of Science, Agriculture : Faculty of Agriculture 

ประสบการณ์การท างาน 

Krung Thai Bank Public Company Limited 

- EVP & Director : Treasury and Capital Market Sector, Financial Management Group 

- SVP & Manager : Treasury Department 

- VP & Deputy Manager : Treasury Department 

- AVP & Deputy Manager : KTB-IBF  Office 

- Chief of Foreign Exchange Division : Treasury Department 

- Chief of Investment Division : Treasury Department 

- Assistant Chief of Business Operation Division : International Business Department 

- Senior Loan Officer, Credit Division : International Banking  Department 

- Loan officer, Credit Analyze Division : Agriculture Credit Center 

- Loan office: Nakornnayok Branch 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  -ไมม่-ี 
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นายสมพงษ์  สงวนวนชาต ิ(กรรมการอสิระ) 
 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2559 

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   

 ของตนเอง  -ไมม่ี- 

 คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ   -ไมม่-ี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มศว. (บางเขน) 

ประสบการณ์การท างาน 

- สรรพากรภาค 12 ก ากบั ติดตาม และควบคมุการปฏิบตัิงานของส านกังานสรรพากรพืน้ท่ี สงขลา 1, 

สงขลา 2, ตรัง, พทัลงุ, สตลู, ปัตตานี, ยะลาและนราธิวาส 

- สรรพาภรภาค 10 ก ากบั ติดตาม และควบคมุการปฏิบตัิงานของส านกังานสรรพากรพืน้ท่ี อดุรธานี, 

ขอนแก่น, หนองคาย, สกลนคร, มหาสารคาม, มกุดาหาร, นครพนม, ร้อยเอด็, กาฬสินธุ์, เลย, 

หนองบวัล าภแูละบงึกาฬ 

- รองอธิบดี กรมสรรพากร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  -ไมม่-ี 
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะก าหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

และจ านวนคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิและได้มีการเปิดเผยให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป  

คา่ตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนประจ าเดือน (Retainer) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบักรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ 

ประชมุคณะกรรมการหรือไมก่็ตาม 

2. ค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ท่ีเข้าร่วม 

ประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่านัน้  เพ่ือเป็นการจูงใจให้กรรมการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยการเข้าประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

โดยในปี 2559 มีหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้ 

ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ปี 2559 

 
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง,ประธานกรรมการบริหาร,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 

2. เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน) 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริษัท 

 
 

 
55,000 บาท/เดือน 
50,000 บาท/เดือน 

 
33,000 บาท/เดือน 

 
 

-  บาท / เดือน 
-  บาท / เดือน 
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นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

 ก าหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เป็นไป

อย่างโปร่งใส เป็นธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล และสมเหตุสสมผล โปร่งใส เช่ือมโยงและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ี

ต้องปฏิบตัิและผลการด าเนินงานของแต่ละท่าน ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และเหมาะสมเพียงพอท่ีจะดแูล

รักษาให้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการอยู่กบัองค์กร  

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2559 วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  ส่วนต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ลงมา 

ให้น าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผลตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามลักษณะ

งานท่ีได้รับมอบหมายและสอดคล้องกบัอตัราตลาด 

 ทัง้นีใ้นสว่นของการประเมินผลงานและการให้ค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

จะพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่โดยจะค านงึถงึหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอ่บริษัท และในสว่นของ

ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาภาพรวมและกรอบ

การด าเนินงานของโครงสร้างคา่ตอบแทน ตามข้อเสนอของฝ่ายจดัการ เพ่ือความเหมาะสมและตามท่ีคาดหวงั มีความ

เป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีช่วยให้การด าเนินงานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
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การเปิดเผยข้อมูลจ านวนครัง้และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 15 ครัง้, คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ และ

คณะกรรมการบริหาร 31 ครัง้ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท 
(BOD) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(Excom) 

1 นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสทุธิผล 15/15 - - 

2 นายเทอดศกัด์ิ  บญุทศ 15/15 - 31/31 

3 นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ 15/15 - 31/31 

4 ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั 14/15 7/7 - 

5 นายตะวนั  พนัธาวงศ์ 15/15 7/7 - 

6 นายสมพงษ์  สงวนวนชาติ 14/15 6/7 - 

7 ดร.ศภุกร  สนุทรกิจ 13/15  - - 

8 นางสาวบญุญตา  รักษาเจริญ1 - - 21/31 

9 นายกอบวฒัน์  ปิยะรัตน์2 - - 14/31 

10 นายนิพนธ์  คงแก้ว3 - - 17/31 

11 นายหร่ัง  คงพลงั4 - - 5/31 

12 นายชานน  รังสีเสนีย์พิทกัษ์4 - - 5/31 

หมายเหต ุ: 1  น.ส.บญุญตาฯ แตง่ตัง้เป็น Excom ตามมต ิBOD ครัง้ที่ 6/59 วนัท่ี 28 เม.ย.59, 2 นายกอบวฒัน์ฯ (รักษาการสายงานบญัชี

และการเงิน) ตามมติ BOD ครัง้ท่ี 6/56 วนัท่ี 28 เม.ย.59 และเข้าร่วมประชุม Excom จนถึง พ.ย.59, 3  นายนิพนธ์ฯ แต่งตัง้เป็น Excom  

ตามมต ิExcom ครัง้ที่ 16/59 วนัท่ี 26 ก.ค.59,4 นายหร่ังฯและนายชานนฯ แตง่ตัง้เป็น Excom ตามมต ิBOD ครัง้ที่ 13/59 วนัท่ี 27 ต.ค. 

59 มีผล 1 พ.ย.59 
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การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ในปี 2559 กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

           (หน่วย : บาท) 

ล าดับ รายชื่อ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ รวม 

1 นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล 660,000 219,996 879,996 

2 นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ 600,000 200,004 800,004 

3 ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั 600,000 200,004 800,004 

4 นายเทอดศกัด์ิ บญุทศ 528,000 176,004 704,004 

5 นายตะวนั พนัธาวงศ์ 396,000 132,000 528,000 

6 นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ 396,000 132,000 528,000 

7 ดร.ศภุกร สนุทรกิจ 396,000 132,000 528,000 

รวม 3,576,000 1,192,008 4,768,008 

 

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ 

บริษัท ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วมการ

อบรม สมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องหรือสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2559 นายเทอดศกัด์ิ บญุทศ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

รุ่นท่ี  24  ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีมีวตัถปุระสงค์มุ่งสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทนุ โดยมีวิสยัทศัน์

อนัเป็นพลวตั และประกอบด้วยภาวะผู้น าท่ีมีคณุธรรม สามารถท าให้องค์กรบรรลเุป้าหมายทัง้ด้านภารกิจขององค์กร 

และบทบาทในสงัคม ซึ่งถือเป็นหลกัสูตรท่ีต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าท่ีกรรมการ รวมถึงสร้างสมัพนัธภาพและเครือข่ายท่ีดีต่อการต่อยอดทางธุรกิจ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันา

องค์กรให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป 
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รายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีผ่าน โดยสามารถสรุปรายการได้ดงันี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

บจก. เค.ดี. แอสเซท แอนด์  
ดีเวลลอ็ปเม้นท์  
(ธุรกิจหลกั พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์) 

เป็นบริษัทในการควบคมุของ
กรรมการบริษัท 

-  เงินกู้ระยะสัน้ 
(Revolving) ลกูหนีเ้งินให้กู้  
- เลขท่ีสญัญา 
LNHO160002 

80 พิจารณาเห็นวา่ รายการดงักลา่ว
เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัท แม้ในช่วงเวลาท่ีอนมุติั
จะไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้และ
คา่ธรรมเนียมต ่ากวา่ลกูค้ารายอื่นท่ี
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ในช่วงเดียวกนั แตเ่ป็น
อตัราดอกเบีย้ในอตัราเดิมท่ีเคยได้รับ
เงิน ซึง่ในขณะนัน้เป็นอตัราดอกเบีย้
ปกติท่ีให้กบัลกูค้ารายอื่นๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
เห็นชอบการท ารายการธุรกรรม
ดงักลา่ว 

บจก. เค.ดี. แอสเซท แอนด์ 
ดีเวลลอ็ปเม้นท์ 
(ธุรกิจหลกั พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์) 

เป็นบริษัทในการควบคมุของ
กรรมการบริษัท 

- เงินกู้ระยะสัน้ 
- เลขท่ีสญัญา 
LNHO160007 

100 พิจารณเห็นวา่ ในช่วงเวลาท่ีอนมุติั
อตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจะต ่า
กวา่ลกูค้ารายอื่นท่ีได้รับอนมุติัใน
ช่วงเวลาเดียวกนั แตเ่น่ืองจาก บจก. 
เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอ็ปเม้นท์ 
ได้มีการท าธุรกรรมกบับริษัท มาตัง้แต่
ปลายปี 2558 ซึง่อตัราดอกเบีย้ท่ีทาง 
บจก. เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอ็ป
เม้นท์ ได้รับยงัเท่ากบัอตัราดอกเบีย้
ทัว่ไปท่ีทางบริษัทคิดให้กบัลกูค้าราย
อื่นๆ ทัว่ไปในช่วงปลายปี 2558 และใน
ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาเห็นชอบการท ารายการ
ธุรกรรมดงักลา่ว 

 

ทัง้นีใ้นการท ารายการระหวา่งกนัของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) กบันิตบิคุคลและบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนั มีจ านวนทัง้สิน้ 2 สญัญา ได้ท าการช าระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้ทัง้หมดและอนมุตัิปิดสญัญา ในวนัท่ี 

23 ธนัวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 
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นโยบายหรือแนวโน้วการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 บริษัทฯ มีนโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพิจารณา

รายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นส าคญั กล่าวคือ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทย่อยในระดบัเดียวกัน อาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคต 

 หากในอนาคตบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ

บริษัทเพ่ือเสริมสภาพคล่องในอนาคตและรวมถึงการท ารายการค้าอื่นๆ ร่วมกัน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเร่ือง

ดงักลา่วเข้าท่ีประชุมกรรมการบริษัท และแจ้งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบถงึรายการดงักล่าวตามเง่ือนไขการ

ท ารายการระหว่างกันเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการโดยท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 

 

การก าหนดนโยบายให้กรรมการเปิดเผย / รายงานการซือ้-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีรับต าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูจากรายงานท่ี
ได้รายงานครัง้ล่าสุด และให้ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เลขานุการบริ ษัทเพ่ือจัดเก็บ และส่งส าเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
การเปิดเผยการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดง
จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ ต้นปี สิน้ปี และที่มีการซือ้ขายระหว่างปี 

ด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ไม่มีท่านใดท่ีถือครองหุ้นของบริษัท ยกเว้นนายวิเชียร      

ศิริเวชวราวธุ กรรมการบริษัท ท่ีถือครองหุ้นของบริษัทซึง่มีสดัส่วนเพียงร้อยละ 0.001 ซึง่ไมม่ีนยัส าคญั และในปี 2559 

หุ้นท่ีนายวิเชียรฯ ถือครองนัน้ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทแตอ่ย่างใด 
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การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส มีความน่าเช่ือถือ และสามารถ

ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกบัการดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือสนบัสนุนให้มีการบริหารจดัการ

ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความมัง่คงและการเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน  

ดังนัน้บริษัทฯ จึงก าหนดให้กรรมการต้องมีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยให้รายงานการมีส่วนได้สว่นเสียภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีรับต าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมลูจากรายงานท่ีได้รายงานครัง้ล่าสดุ และให้ส่งแบบรายงานการมีสว่นได้สว่นเสีย ให้เลขานุการบริษัทเพ่ือจดัเก็บ 

และสง่ส าเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ ถือหุ้น หากกรรมการผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้

เสียในวาระใด ให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ท่ีประชมุทราบ รวมถงึจะไมใ่ห้กรรมการ

ท่ีมีสว่นได้เสียนัน้เข้าร่วมการประชุม และจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว นอกจากนี ้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบโดยไม่ชกัช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ หรือเมื่อมีข้อสงสยัว่าอาจ

เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การรายงานว่าจ้างผู้สอบบัญชีท่ีอิสระ และค่าสอบบัญชีท่ีจ่าย และค่าบริการอ่ืนๆ ให้กับผู้สอบบัญชี
หรือบริษัทสอบบัญชี 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และข้อบงัคบั

บริษัท ข้อ 55 และ 56 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี

ของบริษัททกุปี 

 ในปี 2559 ผู้ ถือหุ้น มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2559 และสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชี

คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900 หรือ 

2. นางเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 หรือ 

3. นายชาญชยั  สกลุเกิดสิน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6827 
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โดยมีอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 จ านวน 2,500,000 บาท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา

ตามเหตผุลดงันี ้

1. ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ได้รับการขึน้ทะเบียนรายช่ือเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนตามท่ีตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

2. มีประสบการณ์และความช านาญงานตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความเป็นอิสระ โดยมิได้รับจ้างงานอื่นให้กบับริษัทฯ ท่ีจะมผีลประโยชน์ตา่งตอบแทน 

4. เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีมาตรฐานและอยู่ในสงักดัส านกังานสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

5. อตัราคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนท่ีเหมาะสม 
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รายงานงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 


