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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2559 นับเป็ นปี แห่งความท้ าทายของคนไทยที่ต้องก้ าวผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและความโศกเศร้ าจาก
การเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รั ช กาลที่ 9 ผู้ท รงเป็ น ที่รักยิ่งของปวงชน
ชาวไทย ผมในฐานะตัวแทนของ บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอน้ อมเกล้ าถวายความอาลัย ส่งเสด็จ
สูส่ วรรคาลัย ด้ วยจักราลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ หาที่สดุ มิได้
สาหรับ บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ในปี 2559 แม้ ท่ามกลางสภาวการณ์ ที่ท้าทาย บริ ษัท
ยังคงสร้ างผลงานการดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ เนื่องจากการทางานอย่างทุ่มเทของผู้บริ หารและพนักงาน ทาให้ บริ ษัทฯ
มีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 56.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จานวน 14.34 ล้ านบาท ซึง่ แสดงให้ เห็นถึง
การพัฒนาที่ดีในภาพรวม
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างองค์กรให้ เข้ มแข็ง บนพื ้นฐานการทางานที่เป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
ยิ่ งขึ น้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ของการท างานเป็ น ที ม และมื อ อาชี พ เพื่ อ ผลัก ดัน วิ สัย ทัศ น์ ข องบริ ษั ท ที่ จ ะเป็ น บริ ษัท ฯ
ที่ให้ บริ การทางด้ านการเงินหนึ่งในใจลูกค้ า โดยการให้ บริ การอย่างเหมาะสม และรวดเร็ ว เพื่อสนองตอบในสิ่งที่ลกู ค้ า
ต้ อ งการ โดยจะมุ่ง สร้ างองค์ ก รให้ มี ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการบริ ก ารทางการเงิ น มุ่ง มั่น พัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์
ให้ ตอบสนองกับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายและพัฒนาบุคลากรตลอดจนดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน่ การดาเนินงานบนพื ้นฐานของการกากับดูแลที่ดีและโปร่ งใส เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ได้ และขอให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ จะกากับ
ดูแลกิจการให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ เสียทุกด้ านเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรในระยะยาว
ท้ ายที่สดุ นี ้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทใคร่ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกท่านที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ และสนับสนุนบริ ษัท ฯ ด้ วยดีเสมอมา นอกจากนี ้ ขอขอบคุณทีมผู้บริ หารและพนักงานทุกท่ าน สาหรั บความ
ทุ่มเทที่ให้ บริ ษัทฯ นาพาซึง่ ความสาเร็ จในภาพรวมขององค์กรในปั จจุบนั

(นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ ษัทฯ จะมุ่งมั่นเพื่ อเป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การทางด้ านการเงิ นหนึ่งในใจลูกค้ า โดยการให้ บริ การอย่าง
เหมาะสม และรวดเร็ ว เพื่อสนองตอบในสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการ

พันธกิจ (Mission)
- สร้ างองค์กรให้ มีความน่าเชื่อถือ ในการให้ บริ การทางการเงิน
- พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ตอบสนองกับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
- พัฒนาบุคลากรและดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ / เป้ าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective Term Goal)
บริ ษัทฯ ตังเป้
้ าหมายที่จะเป็ นบริ ษัท ฯ ที่ให้ บริ การทางด้ านการเงินหนึ่งในใจลูกค้ า โดยการให้ บริ การ
อย่างเหมาะสม รวดเร็ ว เพื่อสนองตอบในสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยบริ ษัทฯ มุ่งสร้ างองค์กรให้ มีความน่าเชื่อถือ ในการ
ให้ บริ การทางการเงิน และมุง่ พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ตอบสนองกับลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก
ออกเป็ น 7 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ลูกค้ าเก่าของบริ ษัทฯ โดยการขยายวงเงินสินเชื่อให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าเก่าที่มีศกั ยภาพ
2. กลุ่มลูกค้ าเก่าแนะนาลูกค้ าใหม่ โดยมุ่งหวังให้ เกิดการแนะนา Suppliers และการแนะนาลูกค้ าใน
ธุรกิจเดียวกันให้ กบั บริ ษัทฯ
3. กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท ฯ จะสนับสนุนในการให้ สินเชื่อโครงการ, Asset
Finance และ Factoring ผู้รับเหมาและสินเชื่อเพื่อเสริ มสภาพคล่องตามความเหมาะสม
4. กลุม่ พนักงานโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวชันน
้ า อาทิ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ โดยประสานงานผ่าน
ผู้บริ หารโรงแรมระดับต้ นของจังหวัด สมาคมโรงแรมของจังหวัด โดยให้ สินเชื่อบุคคล ที่มีการค ้า
ประกันไขว้ กนั ของพนักงาน และทางโรงแรมเป็ นผู้หกั ค่างวดชาระคืนจากเงินเดือน
5. กลุม่ ผู้ประกอบการเรื อ โดยให้ สินเชื่อแก่ผ้ ปู ระกอบการเรื อนาเที่ยว โดยให้ สินเชื่อ Hire Purchase
เพื่อนาไปลงทุนในธุรกิจ
6. กลุม่ นักธุรกิจที่เป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น เรื อ และรถยนต์ โดยในการให้ สินเชื่อแก่นกั ธุรกิจ
เหล่านัน้ โดยแนะนาให้ ใช้ สินเชื่อจานาทะเบียนเรื อและรถยนต์ เพื่อนาเงินไปเสริ มสภาพคล่อง
7. กลุม่ อื่นๆ อาทิ กลุม่ บริ ษัทที่มีผลการดาเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ จะสนับสนุนใน
การให้ สินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อเสริ มสภาพคล่องและเพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอผลอนุมตั ิ
สินเชื่อจากธนาคาร
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมุง่ เน้ นการพัฒนาบุคลากรและดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน ดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวต่อไป

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปดังนี ้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,988,065,522
1,120,573,294
867,492,228
1,988,065,522

989,904,932
165,956,335
823,948,597
989,904,932

เพิ่ม (ลด)
จานวนเงิน

%

998,160,590

100.83

954,616,959

575.22

43,543,631

51.87

998,160,590

100.83

สินทรั พย์
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ พบว่ามีสินทรัพย์ทงหมด
ั้
ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ

1,988,065,522 ล้ านบาท โดยการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2559 นัน้ มีสาเหตุสาคัญคือ ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวที่เพิ่มมากขึ ้น
หนีส้ ิน
ณ สิน้ ปี 2558 และ 2559 งบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ แสดงหนี ส้ ิน รวมจานวน 165.95 ล้ านบาท และ

1,120.57 ล้ านบาท ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2559 นันมี
้ ปัจจัยหลักคือ การเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จานวน 570 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้เงินกู้ จานวน 479 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2559 งบการเงินรวมของบริ ษทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 867.49 ล้ านบาท เพิ่มขึน้

43.54 ล้ านบาท จากสิ ้นปี 2558 โดยมีเหตุผลหลักมาจากกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร จานวน 31.68 ล้ านบาท
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2. งบกาไรขาดทุน
รายการ

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558

รายได้
ค่าใช้ จ่าย
กาไร

195,266,457
122,818,420
56,438,719

125,284,997
64,813,702
42,097,131

เพิ่ม (ลด)
จานวนเงิน

%

69,981,460

55.85

58,004,718

89.49

14,341,588

34.06

บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 56.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จานวน

14.34 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.06 ของกาไรในปี 2558
รายได้
รายได้ จ ากการดาเนิ น งานรวม 195.26 ล้ านบาท เกิ ดจากรายได้ หลัก คือ ดอกเบี ย้ รั บ จากการซือ้ สิทธิ
เรี ยกร้ อง จานวน 38.17 ล้ านบาท, ดอกเบี ้ยรับจากเงินกู้ยืม จานวน 84.24 ล้ านบาทและกาไรจากการขายทรัพย์สิน
รอการขาย จานวน 45.97 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายหลักจากการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้ จ่ายบริ หาร จานวน 88.27
ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน จานวน 32.08 ล้ านบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เป็ นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ดาเนินธุรกิจ
ให้ บริ การทางด้ านการเงินมากว่า 25 ปี โดยให้ บริ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่ผ้ ปู ระกอบการทังขนาดกลางและขนาด
้
ย่อม โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ าให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การสินเชื่อ ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น สินเชื่อการรั บโอนสิทธิ เรี ยกร้ อง (Factoring) สินเชื่อ
สัญญาเช่าซื ้อ (Hire Purchase) สินเชื่อเงินกู้ยืม (Loan) และสินเชื่อสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) ซึ่งในปั จจุบัน
รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทางบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ พัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น ให้ มี ค วาม
หลากหลายเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยเพิ่มการให้ บริ การสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อราย
ย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NCAP”) เดิมแรกเริ่ มชื่อ บริ ษัท นครหลวง-โชวา ลีสซิ่ง จากัด
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2533 ด้ วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ านบาท และเรี ยกชาระเต็มมูลค่า
กลุม่ ผู้ร่วมก่อตังประกอบด้
้
วย ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70 ธนาคาร
อาซาฮี จากัด (เดิมชื่อธนาคารเคียววา) และบริ ษัท โชวา ลิสซิง่ จากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 6 และร้ อยละ 24
ตามลาดับ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 บริ ษัท ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัทมหาชน จากัด และเพิ่มทุนเป็ น 175 ล้ านบาท
ในเดือน ธันวาคม 2539 บริ ษัท ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80.50 ล้ านบาท รวมเป็ น 255.50 ล้ านบาท
ในเดือน ธันวาคม 2545 ธนาคารอาซาฮี จากัด และบริ ษัท โชวา ลิสซิ่ง จากัด ได้ ลดสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทย
จึงจาหน่ายหุ้นทังหมดที
้
่ถือในบริ ษัท
วันที่ 20 มกราคม 2546 บริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็ กเตอริ ง จากัด (มหาชน)”
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริ ษัท เค.ดี. โฮลดิ ้ง จากัด ได้ เข้ ามาซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และกลายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 73.63 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จุดทะเบียนและชาระแล้ วรวม 455.00 ล้ านบาท
วันที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษัท ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) “ NCAP ”
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอส เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชันที
้ ่ 18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทร : (66) 02-000-7888 โทรสาร : (66) 02-046-5189-90
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ภาวะการแข่ งขัน
1. การดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทเป็ นการให้ สินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น แฟ็ กเตอริ ง, เงินกู้ระยะสัน,
้ เงินกู้
ระยะยาว และ H/P เป็ นต้ น ปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวข้ างต้ นมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ๆ เข้ าสู่ตลาดการ ให้ บริ การเพิ่มขึ ้น
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะสินเชื่อแฟ็ กตอริ ง เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟ็ กเตอริ งได้ รับความนิยมมากขึ ้น การแข่งขันจึงมี
ความรุ นแรงขึ ้น โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็ นกลุ่มธนาคาร หรื อบริ ษัทย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้ ความสนใจการ
บริ การด้ านสินเชื่อประเภทนี ้มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ เน้ นการรักษาฐานลูกค้ าเก่าของตนเอง รวมถึงการ
ขยายฐานลูกค้ าใหม่อย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้ นกลุ่มธุรกิ จรั บเหมาก่อสร้ างที่ มีแนวโน้ มที่ ดีเป็ นหลัก โดยปั จจุบัน
ผู้ประกอบการแฟ็ กเตอริ ง สามารถแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจได้ ดังนี ้
1.1

กลุ่มผู้ประกอบการแฟ็ กเตอริ งที่เป็ นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็ นผู้ถือหุ้น การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้มีความได้ เปรี ยบในด้ านเครื อข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้ าถึงลูกค้ า ต้ นทุนทางการเงินที่ต่า
แต่ขาดความคล่องตัวหรื อมีข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อประเภทแฟ็ กเตอริ งเนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
1.2

กลุ่ ม ผู้ ประกอบการแฟ็ กเตอริ ง มี ก ลุ่ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ หรื อ

อุตสาหกรรม ชันน
้ าการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุม่ นี ้จะมีข้อได้ เปรี ยบในการเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่ เป็ นซัพพลายเออร์
ของธุรกิจค้ าปลีกหรื ออุตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึง่ ก็มีอยู่จานวนหนึง่ กลุม่ ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้จะมีตลาดลูกค้ าเฉพาะของตนเอง
1.3

กลุ่มผู้ประกอบการแฟ็ กตอริ งทัว่ ไป กลุ่มนี ้มีผ้ ปู ระกอบการจานวนมากกว่ากลุม่ อื่น การแข่งขัน

ผู้ประกอบการกลุ่มนี ม้ ีความหลากหลายในรู ปแบบของการแข่งขัน เน้ นที มสินเชื่ อและการตลาดที่ มีประสิทธิ ภาพ
สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยื ดหยุ่นสูงในการให้ บริ การและหลักเกณฑ์ ด้านสินเชื่ อ แต่มี
ข้ อจากัดที่สาคัญคือ เงินทุน บุคลากรที่มีประสบการณ์
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน อุตสาหกรรมธุรกิจสินเชื่อ สภาวะและแนวโน้ มสินเชื่อในไตรมาสที่ 4
ปี 2559 ความต้ องการสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยรวมเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากธุรกิจ SMEs เป็ นสาคัญ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ขณะที่ความต้ องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง ส่วนหนึง่ จาก
การใช้ เงินทุนภายในของบริ ษัทและการระดมทุนโดยการออกตราสารหนีม้ ากขึน้ และสถาบันการเงินยังคงเข้ มงวด
มาตรฐานการให้ สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีความกังวลด้ านคุณภาพสินเชื่อ สอดคล้ องกับอัตรา
การอนุมัติสินเชื่ อให้ กับธุรกิ จ SMEs ที่ ปรั บลดลง สาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถาบันการเงิ นคาดการณ์ ว่าความ
ต้ องการสินเชื่อจากธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs จะปรับตัวเพิ่มขึ ้น สถาบันการเงินจะมีความระมัดระวังการปล่อย
สิ น เชื่ อแก่ ภ าคธุ รกิ จอย่ างต่อเนื่ อง ตามความกั งวลเกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งของธุ รกิ จ ในบางอุตสาหกรรม และภาวะ
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เศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ความต้ องการสินเชื่อภาคครัวเรื อนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น ตามความต้ องการ
บริ โภคที่ปรั บเพิ่มขึน้ และสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อทุกประเภทมากขึน้ ตามความกั งวล
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตของผู้ก้ ู ยกเว้ นสินเชื่อเช่าซื ้อ รถยนต์ สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถาบันการเงิน
คาดการณ์ ว่าความต้ องการสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จ ะปรับลดลง หลังจากที่เพิ่มขึน้ ไปมากในช่วงก่อนหน้ า อย่างไรก็ดี
ความต้ องการสินเชื่ อภาคครั วเรื อนประเภทอื่น ๆ คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และสถาบัน
การเงินจะเพิ่มความเข้ มงวดการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริ โภคอื่นมากขึน้ อันมี
ปั จจัยหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัวช้ าและแนวโน้ มตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคตที่มีความต้ องการชะลอตัว

อ้ ำงอิงที่มำของข้ อมูลจำก : รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝ่ ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
สายนโยบาย การเงิน วันที่ 31 มกราคม 2560
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โครงสร้ างกลุ่มบริษัท
ผู้ถือหุ้นหลักของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เค.ดี.โฮลดิ ้ง จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 73.63 และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในสัดส่วนร้ อยละ 26.37 โดยบริ ษัทได้ ลงทุนในกิจการบริ ษัท ซุปเปอร์ ริช
เคอเรนซี่ เอ็กเชนจ์ (1965) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 55
นายเทอดศักดิ์ บุญทศ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.นางสาวพรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์
2.นางเพทาย วัชรรัคคาวงศ์
3.บริษัท พีรธร จากัด
4.บริษัท หลานปู่ จากัด
5.นางพัชรี ริว้ ตระกูล
รวม

ถือหุ้น 74%
ถือหุ้น 70%

บจ.เค.ดี.แอสเซท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้ นท์
ถือหุ้น 30%
บจ. เค.ดี.โฮลดิ ้ง
ถือหุ้น 73.63%
บมจ.นครหลวง แคปปิ ตอล
(NCAP)

ถือหุ้น 26.37%
อื่นๆ

ถือหุ้น 55%
บจ.ซุปเปอร์ ริช เคอเรนซี่
เอ็กเชนจ์ (1965) (SPE)

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559
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ร้ อยละ
24.00
0.67
0.50
0.50
0.33
26.00
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ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ย้ ในตลาดการเงิ นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ
กล่าวคือ หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเพิ่มสูงขึน้ จะส่งผลให้ ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนของบริ ษัทฯ สูงขึน้ ด้ วยเช่นกัน
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี ้ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
โดยจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว (สกุลเงินบาท) ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา หรื อในกรณีที่เป็ นเงินกู้ระยะยาว
(สกุลเงินบาท) อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว บริ ษัทฯ จะทาสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี ้ยให้ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่
2. ความเสี่ยงจากด้ านสภาพคล่ อง
บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินทุนในการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยการออกตัว๋
B/E และออกหุ้นกู้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัท ฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุ นแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกิ นไป
บริ ษัทฯ ยังจัดหาเงินทุนหมุนเวียนโดยการระดมทุนจากนักลงทุนโดยตรง ได้ แก่ การออกหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน และยังมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนให้ เพียงพอกับการขยายตัวของการให้ สินเชื่อ โดยการเพิ่มความ
หลากหลายในการจัดหาเงินทุนในระยะยาวด้ วยการออกหุ้นกู้ เป็ นต้ น
3. ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความสามารถในการช าระหนี ข้ องลูก ค้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาอัน
เนื่องมาจากปั จจัยความเสี่ยงในด้ านต่างๆ เช่น
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืนหนี ้
ของลูกค้ าโดยตรง
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ ง ฯลฯ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระคืนหนี ้ของลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีการกาหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อ ตังแต่
้ กระบวนการเริ่ มต้ นจนถึงกระบวนการ
สุดท้ าย โดยในการพิจารณาและการอนุมตั ิสินเชื่อ เน้ นการตัดสินใจจากข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั โปร่ งใส และได้ มาตรฐาน
มีก ารก าหนดเกณฑ์ ใ นการพิ จารณาสิ นเชื่ อ กระบวนการพิ จารณาสิ นเชื่ อ ตลอดจนขัน้ ตอนการพิ จ ารณาสินเชื่ อ
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมีการประเมินความเสี่ยงของลูกค้ าและลูกหนี ้
การค้ าทุกราย ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทุกประเภทวงเงิน ทังการขออนุ
้
มตั ิวงเงินสินเชื่อใหม่และ
การทบทวนวงเงินสินเชื่อ หลังจากการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ มีการควบคุมทังในเรื
้ ่ องเอกสารสัญญา การจัดทานิติกรรม
สัญญา การตังวงเงิ
้ น การเบิกใช้ วงเงิน การเก็บรักษาเอกสาร อย่างถูกต้ องเหมาะสม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการจัดโครงสร้ างองค์กรด้ านสินเชื่อให้ มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยแยก
หน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมตั ิสิ นเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิสินเชื่อตามเกณฑ์การ
พิจารณาวงเงินสินเชื่อโดยคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นต้ น
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การติดตามคุณภาพหนี ้ เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อจะติดตามคุณภาพเครดิตของลูกค้ า ก่อนที่จะเป็ นหนี ้มีปัญหา โดยมีการ
ทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อทุกปี ประเมินสถานะของลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด
4. ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินร้ อยละ 50
ปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทคือ บริ ษัท เค.ดี. โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ ถือหุ้นจานวน 33,502,059 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
73.63% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการหรื
้
อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่เกี่ยวกับข้ อกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เป็ นประจา โดยมีการจัดประชุมการบริ หารความ
เสี่ยง ซึ่งการประชุมในแต่ละครั ง้ จะมีกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่ อสารวจการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม และประเมินว่าจะมีผลกระทบเพี ยงใด และจะต้ องปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ และหรื อ
เป้าหมายหรื อไม่ และบริ ษัทฯ ยังติดตามความเสี่ยงด้ วยการประเมินปั จจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้สามารถมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ จะดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามหลักธรรมมาภิบาล

นโยบายการจ่ ายปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงิน
ของบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริ ษัท ฯ
อาจพิจารณาจ่ายปั นผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กาหนดไว้ หรื องดจ่ายปั นผล โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ
สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจาเป็ นในการใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริ หารกิจการและการ
ขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่ อนุมัติให้ จ่ายปั นผล จะต้ องถูกนาเสนอเพื่ อขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
และคณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิ จารณาอนุมัติการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น ได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ
มีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป

นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing )
บริ ษัทฯ ตระหนักและมุ่งมัน่ ในการบริ หารงานภายใต้ หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ยึดมัน่ การดาเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้ อง น่าเชื่อถือ โปร่ งใส ยุติธรรม มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริ ษัทฯ
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เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการ
กระทาผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง เพื่อให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่ วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยบริ ษัทฯ กาหนดช่องทางแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางที่บริ ษัทฯ กาหนด ดังนี ้
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ : ncap.office@sclf.co.th
ทางไปรษณีย์ :

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
หรื อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
Call Center ของบริ ษัท : หมายเลข 0-2000-7888 ต่อ 801, 804
ส าหรั บ พนัก งาน บริ ษัท ฯ ก าหนดให้ พ นัก งานต้ องไม่ล ะเลยหรื อเพิ ก เฉย เมื่อพบเห็ น หรื อทราบว่ามีก าร
ปฏิบตั ิงานที่ขดั แย้ งต่อระเบียบคาสัง่ ของบริ ษัทหรื อเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายหรื อเพียงแต่สงสัยว่าเป็ นการกระทาทุจริ ต
การคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท พนักงานต้ องแจ้ งผ่านช่องทางที่บริ ษัทฯ กาหนดหรื อแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนตามขันตอนการรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยน โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ ง
เบาะแส รวมทังด
้ าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ ตลอดจนมีแนวทางเพื่อคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่ให้ ได้ รับความเดือดร้ อนหรื ออันตรายหรื อไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาทุจริ ต (Fraud) หรื อการกระทาผิดจริ ยธรรม
หรื อ เกิดกรณี เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไ ม่มี
กรณีพิพาททางกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน สิทธิของผู้บริ โภค และการดาเนินธุรกิจแต่ประการใด
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โครงสร้ างการบริหารองค์ กร

หมายเหตุ : โครงสร้ างองค์กร ณ 20 ธันวาคม 2559
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คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 7 ท่าน และเลขานุการบริ ษัท โดยมีรายนามดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพยุงศักดิ์
นายวิเชียร
ดร.ธนวรรธน์
ดร.ศุภกร
นายสมพงษ์
นายเทอดศักดิ์
นายตะวัน
นายดารงศักดิ์

ชาติสทุ ธิผล
ศิริเวชวราวุธ
พลวิชยั
สุนทรกิจ
สงวนวนชาติ
บุญทศ
พันธาวงศ์
ถุงเงิน

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริ ษัท

ขอบเขต อานาจหน้ าที่
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในเรื่ องที่ต้องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ เช่น การทารายการที่ เกี่ยวโยงกันและการซื ้อ หรื อ ขาย
สินทรัพย์ ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ
กาหนด เป็ นต้ น
2. กากับดูแลกิจการให้ มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริ ยธรรม เช่น จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ส าหรั บกรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานของบริ ษัท ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยให้ รั บทราบ
กาหนดให้ ปฏิบตั ิตามและติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
3. พิ จารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินเงิน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจาปี ของบริ ษัท
4. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ในกรณีที่
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับ
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ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการบริ ห าร โดยเลื อ กจากกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ หรื อ
บุคคลภายนอกพร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
8. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
10. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจ
มอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อภายในเวลาตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
11. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มา หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่า วจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ใ้ นการพิ จารณาอนุมัติ ดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และ/หรื อ
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
14. ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่คณะกรรมการ
พิ จารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรอง
ประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับ ในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
ของบริ ษัท จะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ทังนี
้ ้การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ น
เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้

เลขานุการบริษัท
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ นายดารงศักดิ์
ถุงเงิน เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices)
แจ้ งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นให้ ผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ องทราบและติดตามการปฏิบตั ิ
ตามมติและนโยบาย
ให้ คาปรึกษาและข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในประเด็นที่
เกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการและติดตามให้
มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการบริ ษัท
บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับดูแลให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริ ษัทฯ
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรื อ ผู้บริ หารและเอกสารสาคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียน
กรรมการบริ ษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ดูแ ลให้ ห น่วยงานเลขานุก ารบริ ษัทเป็ นศูนย์ กลางของข้ อมูลองค์ ก ร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ
จดทะเบียนนิติบคุ คล บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาในการเข้ ารับตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษัทและดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ตามที่ กฎหมายกาหนด หรื อ ตามที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน
เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจและประสบการณ์ เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ
เป็ นผู้ที่มีความเข้ าใจในการธุรกิจด้ านการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีกรรมการร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประกอบ และต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และเรื่ องอื่นๆ ตามอานาจหน้ าที่ รายนามคณะกรรมการมีดงั นี ้
1. ดร.ธนวรรธน์
2. นายตะวัน
3. นายสมพงษ์

พลวิชยั
พันธาวงศ์
สงวนวนชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจ
1. อานาจในการเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทมาร่ วมประชุมชี ้แจง ให้ ความเห็น หรื อจัดส่ง
เอกสารที่ร้องขอตามความจาเป็ น
2. พิจารณาคัดเลือก แต่งตังหรื
้ อเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี รวมทังพิ
้ จารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีเป็ นประจาทุกปี
3. รับทราบการปฏิบตั ิงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้ อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้
ผู้สอบบัญชีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริ หารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน หรื อมีข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
5. สอบทานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการกากับดูแล รายการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
6. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ าง และพิจารณาความดี
ความชอบของผู้บริ หารสูงสุด ตรวจสอบตามที่กรรมการผู้จดั การใหญ่เสนอ
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และหารื อฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริ หารความเสี่ยง
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ คาแนะนา ปรึกษาหรื อให้ ความเห็นได้
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
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9. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขในรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รายการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อรายการที่มีความบกพร่ องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่มีสาระสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานตามข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1. รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและพอเพียง และพิจารณาความครบถ้ วนของ
ข้ อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ ในการ
รายงานทางการเงิน
สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสาคัญ รวมทังรายการที
้
่มีความ
ซับซ้ อนหรื อผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสิน
สอบถามฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สาคัญเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงินและแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
สอบทานให้ บริ ษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทารายงาน
ทางการเงิน
2. การควบคุมภายใน
สอบทานว่าฝ่ ายบริ หารได้ กาหนดให้ มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of Tread way Commission) และแนวทางการสื่อสารความสาคัญของการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังบริ
้ ษัท
สอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีเสนอนัน้ ฝ่ ายบริ หารได้ นาไปปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว
3. การตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนงานประจาปี ตลอดจนบุคลากรและ
ทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ หน่วยงานตรวจสอบสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
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สอบทานประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
จัดให้ มีการสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก
องค์กร หรื อภายในองค์กรที่มีความรู้ ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้ อยทุก 5 ปี
4. การกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
ที่นาเสนอ โดยหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานกากับดูแลกิจการและตรวจสอบภายในอย่าง
สม่าเสมอ
สอบทานข้ อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้ าที่ในการกากับบริ ษัท และผลการติดตามการแก้ ไข รวมถึง
รายงานให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตาม
การแก้ ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
5. การบริ หารความเสี่ยง
สอบทานให้ บริ ษัทและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของบริ ษัทมีมาตรการและระบบบริ หารความเสี่ยง และ
หารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงด้ านต่างๆ
6. การปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน
สอบทานให้ มนั่ ใจว่าหลักจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน และนโยบายในการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผู้บริ หารและพนักงานทุก
คนรับทราบ
ส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
7. ความรับผิดชอบอื่นๆ
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย
สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อมีการแก้ ไข
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประชุมประกอบด้ วยอย่างน้ อยกึง่ หนึ่ง และต้ องมีประธานคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยทุกครัง้ กรณี
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ให้ ประธานคณะกรรมการแต่งตังท่
้ านใดท่านหนึง่ ทาหน้ าที่ประธานการ
ประชุ ม จึ ง ถื อ ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม โดยก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อยเดื อ นละ 1 ครั ง้ หรื อ ตามที่ ป ระธาน
คณะกรรมการกาหนด โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิเชียร
นายเทอดศักดิ์
นายหรั่ง
นางสาวบุญญตา
นางสาวนุชา

ศิริเวชวราวุธ
บุญทศ
คงพลัง
รักษาเจริ ญ
เกิดสมบุญ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ การพิจารณาความ
เสี่ยงของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินงานตามนโยบายที่บริ ษัทกาหนดและสอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กรใน
ปั จจุบนั โดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
วางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง และดูแลให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
รายงานต่อคณะกรรมการต่างๆ อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ หรื อเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความ
เสี่ยงต่างๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีนยั สาคัญ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
โครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 ท่าน ที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หาร และให้ ผ้ ูบริ หารสูงสุดของฝ่ าย
บริ หารค่าจ้ างผลตอบแทนและกิจการค่าจ้ าง หรื อผู้ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
การประชุมกาหนดให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั ง้ ต่อปี หรื อวันที่ ประธานคณะกรรมการกาหนด และ
กรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการ และจะต้ องมีประธานกรรมการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
จึงจะครบองค์ ประชุม รวมถึงต้ องนาส่งเอกสารการประชุมให้ กรรมการล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันประชุม อีกทัง้ ต้ อง
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ดาเนิ นการส่งร่ างรายงานการประชุมให้ กรรมการตรวจสอบความถูกต้ องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยมี
รายนามคณะกรรมการดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายวิเชียร
ดร.ธนวรรธน์
นายตะวัน
นายหรั่ง

ศิริเวชวราวุธ
พลวิชยั
พันธาวงศ์
คงพลัง

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยเสนอแนะนโยบาย รู ปแบบ
และหลักเกณฑ์ การสรรหาและจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึง
คณะกรรมการชุด ย่ อยต่างๆ เพื่ อให้ การสรรหาและจ่ายค่าตอบแทน เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องต่างๆ อี กทัง้
สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่
1. กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธี การคัดเลือกกรรมการ และ/หรื อตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัท ตัง้ แต่
2.

3.
4.
5.
6.

กรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป เมื่อครบวาระหรื อมีตาแหน่งว่างลง หรื อเพิ่มเติม
คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี ้ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท
2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบวาระ)
2.2 ผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
้ ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทางานของกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางในการประเมินผลของกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัท
เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงโบนัสประจาปี ให้ แก่คณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมถึงกาหนด
ผลตอบแทนและโบนัสสาหรับการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยคานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษัท
พิจารณากรอบการดาเนินการของโครงสร้ างค่าตอบแทน การขึ ้นเงินเดือนประจาปี โบนัสประจาปี
ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี ้
6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการดาเนินการของโครงสร้ างค่าตอบแทน การขึ ้นเงินเดือนประจาปี
และโบนัสประจาปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานบริ ษัท ตาม
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ข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและตามที่คาดหวัง มีความเป็ นธรรมและเป็ นการ
ตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จก่อให้ เกิดผลงาน
6.2 พิจารณางบประมาณการขึ ้นเงินเดือนประจาปี และโบนัสประจาปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษ
อื่นๆ ที่บริ ษัทกาหนดให้ พนักงาน
7. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง เพื่อความต่อเนื่องในการบริ หารที่
เหมาะสมและอย่างเป็ นระบบสาหรับตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
้ ผ้ อู านวยการฝ่ าย/สานักขึ ้นไป
8. พิจารณากรอบนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรู ปแบบลักษณะการจ้ างงานที่มีลกั ษณะพิเศษ
9. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์
10. เปิ ดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท1
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูล (Disclosure)
1. กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานและนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายใน

แต่ละปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบ
2. เปิ ดเผยหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. เปิ ดเผยจานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละครัง้ เข้ าร่ วมประชุม
4. เปิ ดเผยรู ปแบบหรื อลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
หมายเหตุ : 1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แต่งตังตามมติ
้
คณะคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 15/2559 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดังนัน้ ในปี 2559 จึงยังไม่มีรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและมอบหมาย รวมทัง้ สร้ างความมัน่ คงและยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ควบคุม ดูแ ลและ
รับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
การสรรหากรรมการบริ หารนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
หารโดยเลือกจากกรรมการ
บริ ษัท ฯ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริ ห ารจะต้ องมีค วามรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ที่ เหมาะสม สามารถอุทิ ศเวลาให้ กับ บริ ษัท ฯ มีความรู้ ความเข้ าใจถึงคุณ สมบัติ หน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการ 6 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ท่าน โดยมีรายนามดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเทอดศักดิ์
นายวิเชียร
นายหรั่ง
นางสาวบุญญตา
นายชานน
นายนิพนธ์
นายดารงศักดิ์

บุญทศ
ศิริเวชวราวุธ
คงพลัง
รักษาเจริ ญ
รังสีเสนีย์พิทกั ษ์
คงแก้ ว
ถุงเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่
1. เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับการอนุมตั ิ
2. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ สินเชื่อ และการลงทุนแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมถึงการจัดทาธุรกรรม
ทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิ ดบัญชี กู้ยืม จานา จานอง ค ้าประกัน และการอื่นใด เพื่อการทา
ธุรกรรมตามปกติของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
3. พิจารณาอนุมตั ิการให้ สินเชื่อภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
กลัน่ กรองการให้ สินเชื่อก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
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4. กาหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เรื่ องการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างพนักงานของบริ ษัทฯ ที่เป็ นคณะผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยอาจ
มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้มีอานาจแทนบริ ษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้ างแรงงาน
5. กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และอาจแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะกรรมการบริ ห ารและกล ยุ ท ธ์ ต ามที่
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริ หารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรื อ แก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
6. พิจารณากลัน่ กรองงานต่าง ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
7. บริ หารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ
8. มอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริ หารระดับล่างลงมา ควบคุมการปฏิบตั ิ งานให้ เป็ นไปตามแผนงานที่
วางไว้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ อให้ ผลงานมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้ วิเคราะห์ ผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อหาข้ อดี ข้ อเสีย และแนวทางในการแก้ ไข
9. รายงานเรื่ องที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ทัง้ นีใ้ นกรณี ที่กรรมการบริ หารท่านใด หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการบริ หารท่านนันไม่
้ มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการดังกล่าวกับบริ ษัท ตามข้ อบังคับของบริ ษัทและ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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ประวัตกิ รรมการ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ)
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง -ไม่มีคูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
-

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมการศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Management Development Program, North Western University
ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่ นที่ 2
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 1
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(หลักสูตร วตท. ) รุ่ น 11
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ น 1
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่ นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้ า
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประสบการณ์ การทางาน
-

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ดารงตาแหน่ง 2 วาระ)
กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย และประธานคณะกรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
กรรมการรองผู้จดั การ บริ ษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
ผู้จดั การบริ หารโครงการ บริ ษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)

รายงานประจาปี 2559 (Annual Report 2016)

26

บริษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
Nakhonluang Capital Public Company Limited

-

คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
คณะกรรมการร่ วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ า
คณะกรรมการบริ หารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คณะกรรมการอานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
คณะกรรมการสถาบันไทย – เยอรมันสภาบัณฑิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มีนายเทอดศักดิ์ บุญทศ (ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ )
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง -ไม่มีคูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : นางสาวพรทิพย์ วัชรรัคคาวงศ์ (ภรรยา) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.44
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัตกิ ารอบรม
-

Real Estate Management (ABAC)
กลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่ นที่ 43
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 105-IOD
Certified International Property Specialist (CIPS)
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม นมธ.5
หลักสูตรการลงทุนธุรกิจด้ านโรงแรมและรี สอร์ ท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่ นที่ 5
ประกาศนียบัตร Strategic Innovation Management Training Program, The University of
Technology, Sydney Australia
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ประสบการณ์ การทางาน
- กรรมการบริ ษัท สหทรัพย์สนิ เดินรถ จากัด (ขนส่งและบริ การ)
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ก. ทวีทรัพย์ค้าไม้ จากัด (สัมปทานป่ าไม้ )
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
โรมแรมทรัพย์มกุ ดา
โรงแรมทรัพย์มกุ ดาแกรนด์ โฮเทล
โรงแรมทรัพย์มกุ ดา ภูมิ เพลส
โฮเทล เดอ ลัดดา
โรงแรม ดา เดอ บลู
โรงแรมภาพยนตร์ ทรัพย์มกุ ดาราม่า
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เค.ดี.แอสเซท จากัด (พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
- ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เค.ดี. แอสเซท ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด
(พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
- ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เค.ดี. แอสเซท โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด
(โรงแรมและรี สอร์ ท)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มีนายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ (กรรมการอิสระ)
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง ร้ อยละ 0.001 (ไม่มีนยั สาคัญ)
คูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- Advance Management Program : Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- Director Accreditation Program (DAP) : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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ประสบการณ์ การทางาน
-

ผู้ช่วยกรรมผู้จดั การ SME Lending Group ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษัท เนเชอรัล ปาร์ ค จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สยามซิตี ้ ซินดิเคท จากัด
ประธานกรรมการ Thai German Product Plc.
กรรมการ National Trouble Debt Restructuring Office of Prime Minister

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มีดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (กรรมการอิสระ)
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง -ไม่มีคูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- Doctor of Philosophy, Applied Statistic and Research Methods, University of Northern Colorado, USA
ประสบการณ์ การทางาน
-

ผู้อานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ และวิชาการ หอการค้ าไทย
กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้ าไทย
กรรมการในคณะกรรมการการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาทางด้ านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้ าไทย
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายวิจยั และวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จากัด
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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- อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- เศรษฐกรฝ่ ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- เศรษฐกรฝ่ ายวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มีดร.ศุภกร สุนทรกิจ (กรรมการอิสระ)
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง -ไม่มีคูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท MBA University of Central Oklahoma
- ปริ ญญาตรี วศ.บ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
-

กรรมการบริ หาร สายงานมัน่ คง และสายงานบริ หารการลงทุนส่วนบุคคล บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บลจ.เกียรตินาคิน จากัด
รองกรรมการผู้จดั การ สายจัดการกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส สายวิจยั และกลยุทธ์ บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายวิจยั และกลยุทธ์ บลจ.เอ็ม เอฟซี จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการฝ่ ายวิจยั ศูนย์ซื ้อ-ขายตราสารหนี ้ไทย

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-
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นายตะวัน พันธาวงศ์ (กรรมการอิสระ)
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง -ไม่มีคูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- 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
ประสบการณ์ การทางาน
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

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

รายงานประจาปี 2559 (Annual Report 2016)

31

บริษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
Nakhonluang Capital Public Company Limited

นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ (กรรมการอิสระ)
ดารงตาแหน่ งกรรมการ : เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของตนเอง -ไม่มีคูส่ มรส / บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ) มศว. (บางเขน)
ประสบการณ์ การทางาน
- สรรพากรภาค 12 กากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบตั ิงานของสานักงานสรรพากรพื ้นที่ สงขลา 1,
สงขลา 2, ตรัง, พัทลุง, สตูล, ปั ตตานี, ยะลาและนราธิวาส
- สรรพาภรภาค 10 กากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบตั ิงานของสานักงานสรรพากรพื ้นที่ อุดรธานี,
ขอนแก่น, หนองคาย, สกลนคร, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, ร้ อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, เลย,
หนองบัวลาภูและบึงกาฬ
- รองอธิบดี กรมสรรพากร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-
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หลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะกาหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน
และจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิและได้ มีการเปิ ดเผยให้ เป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไป
ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนประจาเดือน (Retainer) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กบั กรรมการเป็ นรายเดือน ไม่ ว่าจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการหรื อไม่ก็ตาม
2. ค่าเบี ย้ ประชุม (Attendance Fee) เป็ นค่าตอบแทนที่ จ่ายให้ กับกรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หาร ที่ เข้ าร่ วม
ประชุมในแต่ละครั ง้ โดยจ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมเท่านัน้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ กรรมการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการเข้ าประชุมอย่างสม่าเสมอ
โดยในปี 2559 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
ค่ าตอบแทนและค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน)
1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง,ประธานกรรมการบริ หาร,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
2. เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุมรายเดือน)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษัท
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นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
กาหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เป็ นไป
อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และสมเหตุสสมผล โปร่ งใส เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ที่
ต้ องปฏิบตั ิและผลการดาเนินงานของแต่ละท่าน ให้ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแล
รักษาให้ บคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการอยู่กบั องค์กร
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 15/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้ มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร ส่วนตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ลงมา
ให้ นาเสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผลตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามลักษณะ
งานที่ได้ รับมอบหมายและสอดคล้ องกับอัตราตลาด
ทังนี
้ ้ในส่วนของการประเมินผลงานและการให้ ค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่โดยจะคานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีตอ่ บริ ษัท และในส่วนของ
ผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาภาพรวมและกรอบ
การดาเนินงานของโครงสร้ างค่าตอบแทน ตามข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและตามที่คาดหวัง มีความ
เป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้ การดาเนินงานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จ
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การเปิ ดเผยข้ อมูลจานวนครั ง้ และการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้น 15 ครัง้ , คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ และ
คณะกรรมการบริ หาร 31 ครัง้ โดยสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
ลาดับ

คณะกรรมการ
บริษัท
(BOD)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
(Excom)

15/15

-

-

2

นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล
นายเทอดศักดิ์ บุญทศ

15/15

-

31/31

3

นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

15/15

-

4

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั

14/15

7/7

31/31
-

5

นายตะวัน พันธาวงศ์

15/15

7/7

-

6

นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ

14/15

6/7

-

7

ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

13/15

-

-

8

นางสาวบุญญตา รักษาเจริ ญ1

-

-

21/31

9

นายกอบวัฒน์ ปิ ยะรัตน์2

-

-

14/31

10

นายนิพนธ์ คงแก้ ว3

-

-

17/31

11

นายหรั่ง คงพลัง4

-

-

5/31

12

นายชานน รังสีเสนีย์พิทกั ษ์ 4

-

-

5/31

1

รายชื่อ

หมายเหตุ : 1 น.ส.บุญญตาฯ แต่งตังเป็
้ น Excom ตามมติ BOD ครัง้ ที่ 6/59 วันที่ 28 เม.ย.59, 2 นายกอบวัฒน์ฯ (รักษาการสายงานบัญชี
และการเงิน) ตามมติ BOD ครัง้ ที่ 6/56 วันที่ 28 เม.ย.59 และเข้ าร่ วมประชุม Excom จนถึง พ.ย.59, 3 นายนิพนธ์ ฯ แต่งตังเป็
้ น Excom
ตามมติ Excom ครัง้ ที่ 16/59 วันที่ 26 ก.ค.59,4 นายหรั่งฯและนายชานนฯ แต่งตังเป็
้ น Excom ตามมติ BOD ครัง้ ที่ 13/59 วันที่ 27 ต.ค.
59 มีผล 1 พ.ย.59
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การเปิ ดเผยค่ าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
ในปี 2559 กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล

(หน่วย : บาท)
รวม

ค่ าตอบแทน
660,000

ค่ าบาเหน็จ
219,996

879,996

2

นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

600,000

200,004

800,004

3
4

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั
นายเทอดศักดิ์ บุญทศ

600,000
528,000

200,004

800,004

176,004

704,004

5

นายตะวัน พันธาวงศ์

396,000

132,000

528,000

6

นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ

396,000

132,000

528,000

7

ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

396,000

132,000

528,000

3,576,000

1,192,008

4,768,008

รวม

การเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการ
บริ ษัท ให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มให้ กรรมการได้ รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้ าร่ วม การ
อบรม สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องหรื อสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยในปี 2559 นายเทอดศักดิ์ บุญทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษัท เข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่ นที่ 24 ซึง่ เป็ นหลักสูตรที่มีวตั ถุประสงค์ม่งุ สร้ างผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน โดยมีวิสยั ทัศน์
อันเป็ นพลวัต และประกอบด้ วยภาวะผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรม สามารถทาให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายทังด้
้ านภารกิจขององค์กร
และบทบาทในสังคม ซึ่งถือเป็ นหลักสูตรที่ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อนามาพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติ
หน้ าที่กรรมการ รวมถึงสร้ างสัมพันธภาพและเครื อข่ายที่ดีต่อการต่อยอดทางธุรกิจ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป
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รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผ่าน โดยสามารถสรุ ปรายการได้ ดงั นี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บจก. เค.ดี. แอสเซท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้ นท์
(ธุรกิจหลัก พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์)

เป็ นบริ ษัทในการควบคุมของ - เงินกู้ระยะสัน้
กรรมการบริษัท
(Revolving) ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ู
- เลขที่สญ
ั ญา
LNHO160002

บจก. เค.ดี. แอสเซท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้ นท์
(ธุรกิจหลัก พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์)

เป็ นบริ ษัทในการควบคุมของ - เงินกู้ระยะสัน้
กรรมการบริษัท
- เลขที่สญ
ั ญา
LNHO160007

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
80

100

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริ ษัท แม้ ในช่วงเวลาที่อนุมตั ิ
จะไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยและ
ค่าธรรมเนียมต่ากว่าลูกค้ ารายอื่นที่
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ในช่วงเดียวกัน แต่เป็ น
อัตราดอกเบี ้ยในอัตราเดิมที่เคยได้ รับ
เงิน ซึง่ ในขณะนันเป็
้ นอัตราดอกเบี ้ย
ปกติที่ให้ กบั ลูกค้ ารายอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
เห็นชอบการทารายการธุรกรรม
ดังกล่าว
พิจารณเห็นว่า ในช่วงเวลาที่อนุมตั ิ
อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมจะต่า
กว่าลูกค้ ารายอื่นที่ได้ รับอนุมตั ิใน
ช่วงเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจาก บจก.
เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์
ได้ มีการทาธุรกรรมกับบริ ษัท มาตังแต่
้
ปลายปี 2558 ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยที่ทาง
บจก. เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลล็อป
เม้ นท์ ได้ รับยังเท่ากับอัตราดอกเบี ้ย
ทัว่ ไปที่ทางบริษัทคิดให้ กบั ลูกค้ าราย
อื่นๆ ทัว่ ไปในช่วงปลายปี 2558 และใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเห็นชอบการทารายการ
ธุรกรรมดังกล่าว

ทังนี
้ ้ในการทารายการระหว่างกันของ บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) กับนิตบิ คุ คลและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน มีจานวนทังสิ
้ ้น 2 สัญญา ได้ ทาการชาระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยทังหมดและอนุ
้
มตั ิปิดสัญญา ในวันที่
23 ธันวาคม 2559 เรี ยบร้ อยแล้ ว
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นโยบายหรื อแนวโน้ วการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ มีนโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต ภายใต้ กรอบการกากับดูแลกิจการที่ ดี
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการพิจารณา
รายการต่างๆ อย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ กล่าวคือ บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และ
บริ ษัทย่อยในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้ าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใน
อนาคต
หากในอนาคตบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยมีความจาเป็ นที่จะต้ องรั บความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ
บริ ษัทเพื่ อเสริ มสภาพคล่องในอนาคตและรวมถึงการท ารายการค้ าอื่น ๆ ร่ วมกัน บริ ษัทฯ มีนโยบายที่ จะส่ง เรื่ อง
ดังกล่าวเข้ าที่ประชุมกรรมการบริ ษัท และแจ้ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ ทราบถึงรายการดังกล่าวตามเงื่ อนไขการ
ท ารายการระหว่างกันเพื่ อพิ จารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการโดยที่ จ ะไม่ก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ

การกาหนดนโยบายให้ กรรมการเปิ ดเผย / รายงานการซือ้ -ขายหุ้น / ถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการต้ องรายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยให้
รายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับตาแหน่ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจากรายงานที่
ได้ รายงานครั ง้ ล่าสุด และให้ ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ เลขานุการบริ ษัทเพื่อจัดเก็บ และส่งสาเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

การเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงโดยแสดง
จานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้ นปี สิน้ ปี และที่มีการซือ้ ขายระหว่ างปี
ด้ วยกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ไม่มีท่านใดที่ถือครองหุ้นของบริ ษัท ยกเว้ นนายวิเชียร
ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริ ษัท ที่ถือครองหุ้นของบริ ษัทซึง่ มีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 0.001 ซึง่ ไม่มีนยั สาคัญ และในปี 2559
หุ้นที่นายวิเชียรฯ ถือครองนันไม่
้ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริ ษัทแต่อย่างใด
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การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการ
บริ ษัท ฯ มุ่งมั่นดาเนิ นธุรกิ จโดยยึดหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โปร่ งใส มีความน่าเชื่ อถื อ และสามารถ
ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลมิให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้ มีการบริ หารจัดการ
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความมัง่ คงและการเจริ ญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
ดัง นั น้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ก าหนดให้ กรรมการต้ อ งมี ก ารรายงานการมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยให้ รายงานการมีส่วนได้ สว่ นเสียภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับตาแหน่ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลจากรายงานที่ได้ รายงานครัง้ ล่าสุด และให้ ส่งแบบรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ให้ เลขานุการบริ ษัทเพื่อจัดเก็บ
และส่งสาเนาให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสียในวาระใด ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ที่ประชุมทราบ รวมถึงจะไม่ให้ กรรมการ
ที่มีสว่ นได้ เสียนันเข้
้ าร่ วมการประชุม และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบโดยไม่ชกั ช้ าเมื่อมีส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัททาขึ ้น หรื อเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่ งใสตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

การรายงานว่ าจ้ างผู้สอบบัญชีท่ อี ิสระ และค่ าสอบบัญชีท่ จี ่ าย และค่ าบริการอื่นๆ ให้ กับผู้สอบบัญชี
หรือบริษัทสอบบัญชี
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 55 และ 56 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัททุกปี
ในปี 2559 ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับงบการเงินประจาปี 2559 และสอบทานงบการเงินสาหรับไตรมาส โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายบุญญฤทธิ์
2. นางเอกสิทธิ์
3. นายชาญชัย

ถนอมเจริ ญ
ชูธรรมสถิต
สกุลเกิดสิน
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827
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โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 จานวน 2,500,000 บาท ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณา
ตามเหตุผลดังนี ้
1. ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ได้ รับการขึ ้นทะเบียนรายชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทจดทะเบียนตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. มีประสบการณ์และความชานาญงานตรวจสอบในบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีความเป็ นอิสระ โดยมิได้ รับจ้ างงานอื่นให้ กบั บริ ษัทฯ ที่จะมีผลประโยชน์ตา่ งตอบแทน
4. เป็ นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานและอยู่ในสังกัดสานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
5. อัตราค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนที่เหมาะสม
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รายงานงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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