
                      บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( 56-1 ) 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
Aira Factoring Public Company Limited 

 
 
 
 



                      บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 
แบบ 56 – 1 

บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

สารบัญ  
 หนา 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สวนท่ี 1 หนาท่ี 1 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนท่ี 1 หนาท่ี 4 
3. ปจจยัความเสี่ยง สวนท่ี 1 หนาท่ี 24 
4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ สวนท่ี 1 หนาท่ี 28 
5. ขอพิพาททางกฎหมาย สวนท่ี 1 หนาท่ี 29 
6. ขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคัญอื่น สวนท่ี 1 หนาท่ี 30 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 7. ขอมูลหลักทรัพย และผูถือหุน สวนท่ี 2 หนาท่ี 1 
 8. โครงสรางการบริหารจัดการภายในบริษัท สวนท่ี 2 หนาท่ี 3 
 9. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี สวนท่ี 2 หนาท่ี 11 
 10. ความรับผิดชอบตอสังคม สวนท่ี 2 หนาท่ี 31 
 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สวนท่ี 2 หนาท่ี 32 
 12. รายการระหวางกัน สวนท่ี 2 หนาท่ี 33 

สวนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 13. สรุบรายงานการสอบบัญชีในป 2557-2555 สวนท่ี 3 หนาท่ี 1 
 14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนท่ี 3 หนาท่ี 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการ

 ปฏิบัติงานของบริษัท 
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สวนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน 
  วิสัยทัศน (Vision): 
  “มุงมั่นพัฒนาสูผูนําการใหบริการสินเชื่อแฟคตอร่ิง” 

  พันธกิจ (Mission): 
 “เสริมสรางผูประกอบการ ดวยบริการท่ีเปนเลิศ ระบบการทํางานภายในมีประสิทธิภาพ สามารถสราง

ผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน และพนักงานไดอยางย่ังยืน ภายใตการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และยึดมั่นในหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี” 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Goal): 
บริษัทต้ังเปาหมายท่ีจะเปนบริษัทชั้นนําดานแฟคตอร่ิงในประเทศ เปนกําลังสนับสนุนทางการเงินท่ีสําคัญแรง

หนึ่งในการเสริมสราง ผลักดันการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดับประเทศเพ่ิมขึ้น โดยการเสริมสราง
ศักยภาพและสนับสนุนผูประกอบการใหมีทางเลือกในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือสรางสภาพคลองไดงายข้ึน โดยเนน
กลุมลูกคาเปาหมายท่ีบริษัทมีความเขาใจถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจ และสงเสริมผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กให
เติบโตเปนผูประกอบการท่ีเขมแข็งตอไป ภายใตการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพ                 
มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพของลูกคาและลูกหนี้การคาอยางตอเนื่อง โดยมีความเขาใจธุรกิจลูกคา อยางใกลชิด
เสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ พรอมท้ังบริหารตนทุนทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากเปาหมายการดําเนินธุรกิจขางตนแลว บริษัทยังดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล และ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสามารถสรางกําไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุน และการเติบโตอยางมีคุณภาพได
อยางย่ังยืนในระยะยาวตอไป 

1.2 ประวัติความเปนมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

1.1.1 ประวัติความเปนมา 
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช

ชื่อวา บริษัทธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท โดยการรวมทุนระหวาง บริษัท เซ็นทรัล 
รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนรอยละ 50 กลุมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 38 และกลุมผูถือ
หุนอื่น ถือหุนรอยละ 12 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง เพ่ือดําเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง ตอมาเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 
กลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม กลาวคือ กลุมจิราธิวัฒน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญ
ของกิจการใหกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 11,470,200.00 หุน คิดเปนรอยละ 57.35 ของ
จํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกิจการ และตอมาบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 200 
ลานบาท และไดเปล่ียนชื่อบริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน)” 
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา 

ป 2554 กุมภาพันธ: กลุมผูถือหุนรายใหญ  2 กลุม กลาวคือ กลุมจิราธิวัฒน และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของกิจการใหกับ 
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 11,470,200.00 หุน คิดเปน
รอยละ 57.35 และภายหลังการทําคําเสนอซื้อ บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น 
จํากัด ซึ่งทําคําเสนอซื้อรวมกับบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)       
ไดซื้อหุนสามัญท้ังหมดจํานวน 4,543,400 หุน คิดเปนรอยละ 22.72 ของ
จํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกิจการ ซึ่งการซื้อขายหุน
ดังกลาวกลุมผูถือหุนเดิมยังคงใหการสนับสนุนทางธุรกิจในการดําเนินกิจการ
ระหวางบริษัทกับกลุมคูคาของกลุมผูถือหุนเดิมเชนท่ีเคยปฏิบัติมาภายใน
ระยะเวลา 3 ป นับแตวันทําการซื้อขายหุน 

 กันยายน: บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 200 ลานบาท และ
ไดเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)” เปน 
“บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)” 

ป 2556 กุมภาพันธ: ไดมีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยบริษัท 
ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด ไดขายหุนจํานวน 6,420,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 
16.05 ของทุนชําระแลวใหแกบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) สงผล
ใหบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 
29,607,617 คิดเปนรอยละ 74.019  

 เมษายน: ไดยายสถานประกอบการจาก เลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปยไทย        
ทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 เปลี่ ยนเปน เลขท่ี 319 อาคารจัตุ รัสจามจุ รี  ชั้น  20 ถนนพญาไท         
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

1.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

 ธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท เปนสวนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน     
ผูประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยถือหุนหลักในบริษัทรอยละ 74.019 ของทุนชําระแลว 
ซึ่งบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีบริษัท เจ อาร เค โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนหลักรอยละ 44.67 ของทุน
ชําระแลว โดยมีโครงสรางธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายใหบริษัทในเครือแตละแหงมีนโยบาย และการบริหารงาน
ของตัวเอง เนื่องจากบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) และไมมีการประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้รายไดสวนใหญจึงมาจากบริษัทยอย ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้

 บริษัท  ไอรา  แคปปตอล จํา กัด (มหาชน) เปนบริษัทแกน โดยกลุม ธุรกิจหลักของบริษัทประกอบดวย                 
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอรา อินเตอรเนชั่นแนล แอดไวเซอร่ี (สิงคโปร) จํากัด เปนบริษทัยอย 

 ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทแกนและบริษัทยอย จึงเปนท่ีมาของแหลงรายไดหลักของบริษัท ไอรา 
แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

 

AIRA Capital Plc. 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเปนหลัก 
(Domestic Factoring) บริษัทเปนผูใหบริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยการรับซื้อลดลูกหนี้การคาจากการรับโอน
สิทธิเรียกรองในการรับเงิน กลุมลูกคาหลักเปนธุรกิจท่ีอยูในภาคธุรกิจที่มีศักยภาพดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และขยายตัว
อยางตอเนื่อง ลูกคาของบริษัทดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิเชน ผูผลิต ผูจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ใหกับธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade), อุตสาหกรรมชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา, อิเลคทรอนิกส, โทรคมนาคม, สินคาอุปโภคบริโภค 
และธุรกิจเกี่ยวของกับสุขภาพความงามเปนตน เนื่องจากเปนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสําคัญของประเทศ มีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยูในเกณฑดี เปนภาคธุรกิจท่ีมีผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมจํานวนมาก
ประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ทําใหสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดวาจะเปนโอกาสในการ
เพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทไดเปนอยางดี  

จุดเดนของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ คือ บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง มานานกวา 18 ป  มีความรู          
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณเปนท่ียอมรับของวงการ นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูถือหุนเปนอยางดี   
ในสวนของการสอบทานมูลหนี้ ที่ลูกคามีธุรกรรมทางการคาท่ีเก่ียวของกับกิจการของผูถือหุน รวมท้ังสามารถลดความ
เสี่ยงในการอํานวยสินเชื่อจากการตอบรับการแจงโอนสิทธิ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง 
นอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทและธุรกิจของลูกคามีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงไดใช     
กลยุทธในการจัดใหมีขอมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับการบริหารการจัดการของลูกคา ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนตอลูกคา อาทิ การบริหารสินคาคงคลังและวัตถุดิบ การจัดหาแหลงวัตถุดิบ การบริหารลูกหนี้ รวมถึงการดูแล
และอํานวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพ่ือเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจใหแกลูกคา เปนตน  

สําหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดป 2557 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานลดลงจากปกอน 
โดยในป 2557 มีรายไดรวม 185.89 ลานบาท ลดลงจํานวน 28.54 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.31 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันกับปกอน โดยปจจัยที่ทําใหรายไดในป 2557 ลดลงกวาปกอนหนา เนื่องจากบริษัทมีมูลคาการรับซื้อเอกสาร
ท่ีลดลงจากปจจัยในหลายดาน โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณที่ไมแนนอน
ภายในประเทศ ยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่อง ทําใหการซื้อสินคาลดลง ประกอบกับนโยบายของบริษัทกําหนดใหเปน
ปแหงคณุภาพทําใหบริษัทเพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมคุณภาพของลูกคาเพ่ิมมากขึ้น 
 โครงสรางรายไดของบริษัท 

โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจที่ใหบริการ มีดังนี้ 
 

ประเภทบริการ ประเภทรายได แหลงท่ีมาของรายได 
แฟคตอร่ิงในประเทศ รายไดสวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง ดอกเบ้ียรับ 

คาธรรมเนียมและบริการ คาธรรมเนียมการเปดวงเงิน 
คาธรรมเนียมรับซื้อ 
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สวนที่ 1 หนาที่ 5 

โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2557 - 2555 เปนดังนี้ 
 

รายได  2557 2556 2555 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 147,824 79.52 171,448 79.95 139,644 79.90 
คาธรรมเนียมและบริการ 30,371 16.34 33,405 15.58 29,907 17.12 
รายไดอื่น 7,693 4.14 9,577 4.47 5,210 2.98 
รวม 185,889 100.00 214,430 100.00 174,761 100.00 

 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ใหบริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรองหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง 
2.1 ลักษณะบริการ 

บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกรองภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทเปนผูใหบริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้
การคาโดยการรับโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน กลุมลูกคาหลักของบริษัทเปนกลุมลูกคาในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ท่ีตองการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยสวนใหญเปนธุรกิจท่ีอยูในชวงเจริญเติบโต หรือชวงการ
ขยายตัวของกิจการ ชวยใหธุรกิจมีสภาพคลอง มีความแข็งแรงในการดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องเพ่ิมมากขึ้นอีก          
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ลูกคา”) ท้ังนี้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถลดความ
เสี่ยงท่ีเกิดอาจเกิดขึ้นได เชนการพิจารณาสัดสวนลูกคาในแตละภาคธุรกิจ เพ่ือการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ลูกคา
ของบริษัทเปนกิจการท่ีอยูในภาคธุรกิจท่ีมีการขยายตัวดี มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะปจจุบัน บริษัทพิจารณาลูกคาเปาหมาย
ไปยังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟา, อิเลคทรอนิกส, โทรคมนาคม, สินคาอุปโภคบริโภค และธุรกิจ
เกี่ยวของกับสุขภาพความงามเปนตน เนื่องจากเปนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสําคัญของประเทศ มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง จัดเปนอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยูในเกณฑดี เปนภาคธุรกิจท่ีมีผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมจํานวนมาก ประกอบ
กับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ทําใหสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดวาจะเปนโอกาสในการเพ่ิม
ปริมาณธุรกรรมของบริษัทไดเปนอยางด ี 

โดยปกติลูกคาจะใหเครดิตในการชําระเงินแกลูกหนี้ เมื่อลูกคาตองการเงินสดกอนถึงงวดการชําระเงินของ
ลูกหนี้ เพื่อนําไปใชเปนทุนหมุนเวียนหรือซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ลูกคาสามารถนําเอกสารการคา ไดแก ใบสงสินคา ใบสั่งซื้อ
สินคา ใบวางบิล มาขายลดพรอมกับโอนสิทธิการรับเงินใหแกบริษัท โดยบริษัทจะจายเงินสดใหแกลูกคาลวงหนากอน
ประมาณรอยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการคา และเมื่อถึงกําหนดชําระเงินซึ่งปกติจะมีระยะเวลาไมเกิน 180 วัน 
บริษัทจะเปนผูดําเนินการในการเรียกเก็บคาสินคาหรือบริการจากลูกหนี้ตามจํานวนเงินท่ีปรากฏในเอกสารการคา และ
ดําเนินการคืนเงินในจํานวนเทากับสวนตางของยอดรับซื้อกับยอดเงินท่ีไดรับจากการเรียกเก็บคาสินคาหรือบริการ 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการของบริษัท 

 
 

ประเภทของการแจงโอนสิทธิการรับเงิน 
บริษัทแบงประเภทของการแจงโอนสิทธิการรับเงิน ออกเปน 5 ประเภท ดังนี ้

ประเภท ลักษณะของการแจงโอนสิทธิการรับเงิน ความเสี่ยง 

ประเภทท่ี 1 หมายถึง การแจงโอนสิทธิที่ลูกหนี้ตอบรับการแจง
โอนสิทธิ และบริษัทสามารถตรวจสอบมูลหนี้กอน
การรับซื้อไดโดยการชําระหนี้การคา ลูกหนี้จะโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝาก หรือสั่งจายเช็คในนามบริษัท 

มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุด เนื่องจากบริษัทสามารถ
ตร วจสอบมูลหนี้กอนการ รับซื้อได  แล ะ
ลูกหนี้ชําระเงินคาสินคาใหแกบริษัทโดยตรง 
ความเสี่ยงจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้เปนสําคัญ 

ประเภทท่ี 2 แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 2.1 หมายถึง การแจงโอนสิทธิท่ีลูกหนี้
ตอบรับการแจงโอนสิทธิ แตไมสามารถตรวจสอบ
มูลหนี้กอนการรับซื้อได  โดยการชําระหนี้การคา 
ลูกหนี้จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก หรือสั่งจายเช็คใน
นามบริษัท 
ประเภทที่ 2.2 หมายถึง การแจงโอนสิทธิท่ีลูกหนี้
ตอบรับการแจงโอนสิทธิ แตไมสามารถตรวจสอบ
มูลหนี้กอนการรับซื้อได  โดยการชําระหนี้การคา 
ลูกหนี้จะสั่งจายเช็คในนาม “ลูกคาเพ่ือบริษัท” 

มีความ เสี่ยงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไมสามาร ถ
ตรวจสอบมูลหนี้กอนการรับซื้อได แตมีการ
สุมสอบถามมูลหนี้จากลูกหนี้ทางโทรศัพท 
และมีความเสี่ยงดานความสามารถในการ
ชํา ร ะ หนี้ เชน เดี ยว กับ การ แ จ ง โอ น สิ ท ธิ
ประเภทท่ี 1 

1. Delivery of goods/services 

2. Discount of invoice 4. Collect payment on due date 

Client  Customer 

 

3. Provide cash advance 5. Make payment 

6. Return difference amount 
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ประเภท ลักษณะของการแจงโอนสิทธิการรับเงิน ความเสี่ยง 

ประเภทท่ี 2.3 หมายถึง การรับซื้อเอกสารการคาของ
ลูกคา พรอมเช็คลงวันท่ีลวงหนาของลูกหนี้ (เช็คขีด
ครอมทั่วไป&CO) และลูกคาสลักหลังเช็ค เพ่ือชําระ
หนี้ใหแกบริษัท และไมจําเปนตองแจงโอนสิทธิให
ลูกหนี้รับทราบ 

ประเภทท่ี 3 หมายถึง การแจงโอนสิทธิที่ลูกหนี้ตอบรับการแจง
โอนสิทธิ โดยบริษัทตองจัดสงสําเนาเอกสารการคา
ประกอบการแจงโอนสิทธิ แตไมสามารถตรวจสอบ
มูลหนี้และเอกสารได และการชําระหนี้การคาลูกหนี้
จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในนามบริษัท 

มีความเสี่ยง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบ
มูลหนี้และเอกสารกอ นการรับซื้อได  แม
ลูกหนี้จะตอบรับการโอนสิทธิก็ตาม และ
ชําระคาสินคาใหแกบริษัทโดยตรง การโอน
สิทธิประเภทท่ี 3 ปจจุบันไมมีการจัดกลุม
ดังกลาวแลวเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงวิธี
ปฏิบัติในการแจงโอนสิทธิการรับเงิน 

ประเภทท่ี 4 หมายถึง การแจงโอ นสิทธิโดยการ สงจ ดหมา ย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังลูกหนี้  โดยการชําระหนี้
การคา ลูกหนี้จะจายในนามลูกคา มีอยู 2 ประเภทคือ 
ประเภทท่ี 4.1 ในกรณีท่ีลูกหนี้ชําระหนี้โดยการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากลูกคา บริษัทจะใหลูกคาเปด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย เพ่ือ
ใช รับเฉพาะเงินโอนจากลูกหนี้ เทานั้น  โดยมอบ
อํานาจใหบริษัทเปนผูลงนามเบิกเงินในบัญชี 
ประเภทท่ี 4.2 ในกรณีท่ีลูกหนี้ชําระหนี้โดยการสั่ง
จายเช็คในนามลูกคา บริษัทจะใหลูกคาทําหนังสือ
มอบอํานาจใหบริษัทเปนผูไปรับเช็ค (ถามี) หรือนํา
เอกสารท่ีลูกหนีกํ้าหนด โดยบริษัทเปนผูดําเนินการรับ
เช็ค เมื่อถึงกําหนดวันรับเช็ค และนําเช็คเขาบัญชี
ธนาคารของบริษัท เพ่ือเรียกชําระเงินตามเช็คตอไป 

มีความเสี่ยงจากการท่ีลูกหนี้ไมไดตอบรับการ
แจงโอนสิทธิการรับเงิน และทางดานความ 
ถูกตอง ครบถวนของเอกสาร ซึ่งไมสามารถ
ตรวจสอบมูลหนี้กอนการรับซื้อได  และมี
ความเสี่ยงทางดานการชําระเงิน ซึ่งการชําระ
หนี้การคา ลูกหนี้จะจายเช็คหรือโอนเงินใน
นามลูกคา ท้ังนี้ การแจงโอนสิทธิประเภทท่ี 4 
ก็เปนวิธีปฏิบัติโดยสวนใหญเชนเดียวกับแฟค
ตอร่ิงอ่ืนที่ไมไดรับความรวมมือในการตอบ
รับการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้การคา  

ประเภทท่ี 5 หมายถึง การไมแจงโอนสิทธิ โดยการสงจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือการแจงอ่ืนใดไปยังลูกหนี้ให
รับทราบ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ 
 
 
 

มีความเสี่ยงจากการท่ีลูกหนี้ไมไดตอบรับการ
แจงโอนสิทธิการรับเงิน และทางดานความ  
ถูกตอง ครบถวนของเอกสาร ซึ่งไมสามารถ
ตรวจสอบมูลหนี้กอนการรับซื้อได ท้ังนี้การ
แจงโอนสิทธิประเภทท่ี 5 ความเสี่ยงขอ ง
ประเภทการแจงโอนสิทธิการรับเงินประเภท
ท่ี  5  นี้  ก็ เ ป น วิ ธี ป ฏิ บั ติ โ ด ย ส ว น ใ ห ญ
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ประเภท ลักษณะของการแจงโอนสิทธิการรับเงิน ความเสี่ยง 

ประเภทท่ี 5.1 ดําเนินการเชนเดียวกับประเภทที่ 4.1 
ประเภทท่ี 5.2 ดําเนินการเชนเดียวกับประเภทที่ 4.2 
ประเภทท่ี 5.3 เปนการรับซื้อเอกสารการคาของลูกคา 
พรอมเช็คลงวันท่ีลวงหนาของลูกหนี้ 

เชนเดียวกับแฟคตอร่ิงอ่ืนที่ไมได รับความ
รวมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน
จากลูกหนี้การคา ท้ังนี้ลูกคา และ/หรือลูกหนี้
มีความประสงคที่จะไมใหมีการแจงโอนสิทธิ
การรับเงิน  และบริษัทยอมรับในเง่ือนไข
ดังกลาว 

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในป 2557 มีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยัง
ไมกระเตื้องข้ึน แมรัฐบาล (คสช.) จะมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่องก็ตาม เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตและคาครองชีพยังปรับตัวสูงข้ึน เชน คาแรง ราคาพลังงาน ราคาน้ํามัน คาไฟฟา คาขนสง เปนตน สงผล
ใหการใชจายภาคครัวเรือนลดลง ผูบริโภคชะลอการใชจายจากสถานการณภาระหนี้ครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง  

โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สคอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) ภาพรวมตลอดป 2557 หดตัวรอยละ 4 แตมีการฟนตัวท่ีดีขึ้นในเดือนตุลาคม โดยหดตัวนอยลงรอยละ 2.9 ซึ่ง 
อุตสาหกรรมท่ีลดลง สงผลกระทบตอประเภทธุรกิจและปริมาณการรับซื้อเอกสารโดยรวมของบริษัท ไดแก  

- อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ซึ่งมีฐานที่สูงในปกอนหนา โดยภาวะอุตสาหกรรมรถยนตป 2557 ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาโดยคาดวา จะมีการผลิตรถยนตประมาณ 1,950,000 คัน ลดลงรอยละ 20.64 แบงเปนการ
ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศประมาณ 850,000 คัน ลดลงรอยละ 35.90 และการผลิตเพ่ือสงออกรถยนตประมาณ 
1,100,000 คัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.50 สวนป 2558 คาดวา การผลิตจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 10 หรือคิดเปนปริมาณ
การผลิตรถยนตประมาณ 2,150,000 คัน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและตลาดสงออกหลักมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น 

- ดานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภาวะการผลิตภาพรวมป 2557 คาดวาการผลิตจะปรับตัว
เพิ่มข้ึนรอยละ 1-2 โดยมาจากการขยายตัวในกลุมเคร่ืองปรับอากาศท่ีจะสงออกไปตลาดหลักที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะใน
ตลาดอาเซียน ดานแนวโนมป 2558 คาดวาการผลิตจะปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 2-4 เนื่องจากมีปจจัยบวกทางดานนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจท่ีออกมาอยางตอเนื่อง การขยายตัวของตลาดทีวีดิจิตอล ซึ่งจะสงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคในประเทศ
ฟนตัวไดในป 2558 

- ดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ภาพรวมในป 2557 คาดวาจะยังขยายตัวไดโดยเฉพาะกลุม
เสื้อผาสําเร็จรูป โดยผูผลิตเสื้อผากีฬาอาจไดรับอานิสงฆจากคําสั่งซือ้ในลีกกีฬาประเภทตางๆ สงผลใหมูลคาการสงออก
ขยายตัว สําหรับการผลิตเสนใยสิ่งทอฯ และผาผืนอาจหดตัว สวนแนวโนมป 2558 คาดวาการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม
ในภาพรวมจะยังขยายตัวไดทั้งภาคการผลิตและสงออก โดยในกลุมสิ่งทอจะเปนการผลิตเพ่ือปอนสูตลาดอาเซียนเปน
สวนใหญ 

 
 



                      บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 9 

 
- ดานอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมการผลิตในป 2557 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 1-3 จาก

แนวโนมเศรษฐกิจในประเทศทีเริ่มฟนตัวขึ้น สวนภาพรวมในป 2558 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 0-5 จาก
แนวโนมเศรษฐกิจในประเทศที่เร่ิมฟนตัวและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผูบริโภคท่ีปรับตัวดีข้ึน 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และขอมูลกลุมสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จากภาพรวมอุตสาหกรรมไทยขางตน ในป 2558 ซึ่งบริษัทคาดวาจะมีการขยายตัวที่ดีข้ึน แผนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ในป 2558 บริษัทยังคงดําเนินนโยบายเชิงรุกตอไป โดยบริษัทต้ังเปาในอนาคตท่ีจะเติบโตจากป 
2557 ประมาณรอยละ 30 และบริษัทยังคงมุงเนนกลุมผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีมีศักยภาพ
ดี ท่ีเปนนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจภายในประเทศ ในกลุมคาปลีก (Modern Trade) และอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนยานยนต รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการอ่ืน เชน เครื่องใชไฟฟา อาหาร เคร่ืองดื่ม กระดาษบรรจุภัณฑ ชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิกส และการบริการ (จัดหางาน รักษาความปลอดภัย บันเทิงและนันทนาการ) โดยกลุมลูกคาดังกลาวตองมี
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจและสอดคลองกับนโยบายการใหสินเชื่อของบริษัท รวมทั้งมีศักยภาพในการ
เจริญเติบโต ภายใตการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

คูแขงขัน 

เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟคตอร่ิงไดรับความนิยมมากขึ้น การแขงขันจึงมีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะ
คูแขงที่เปนกลุมธนาคาร หรือบริษัทยอยตางๆ ของกลุมธนาคารหันมาใหความสนใจการบริการดานสินเชื่อประเภทนี้
มากข้ึน อยางไรก็ตามบริษัทยังคงมุงเนนการรักษาฐานลูกคาเกาของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกคาใหมอยางสม่ําเสมอ
โดยมุงเนนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมท่ีดีเปนหลัก อีกทั้งมุงเนนการใหบริการกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ซึ่งมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพิ่มความคลองตัวทางกระแสเงินสดและเพ่ือการขยายกิจการ       
ดวยทีมงานท่ีมีประสบการณดานสินเชื่อแฟคตอร่ิงมากวา 18 ป ประกอบกับความรวดเร็วและความยืดหยุน ในการ
อํานวยสินเชื่อ บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวาจะเปนหนึ่งในบริษัทผูนําดานธุรกิจสินเชื่อแฟคตอร่ิงได 

โดยปจจุบันมีผูประกอบการแฟคตอริ่งอยูประมาณ 15 ราย สามารถแบงเปน 3 กลุมตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจได ดังนี ้

1. กลุมผูประกอบการแฟคตอริ่งที่เปนธนาคารพาณิชยและธนาคารเปนผู ถือหุน การแขงขันของ
ผูประกอบการกลุมนี้ มีความไดเปรียบในดานเครื่อขายของธนาคารพาณิชยในการเขาถึงลูกคา ตนทุนทางการเงินที่ตํ่า    
แตขาดความคลองตัวหรือมีขอจํากัดในการพิจารณาสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่งเนื่องจากเปนสินเชื่อท่ีไมมีหลักประกัน 

2. กลุมผูประกอบการแฟคตอร่ิงมีกลุมผูถือหุนเปนเจาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ หรืออุตสาหกรรมชั้น
นํา การแขงขันของผูประกอบการกลุมนี้จะมีขอไดเปรียบในการเขาถึงกลุมลูกคาที่เปนซัพพลายเออรของธุรกิจคาปลีก 
หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งก็มีอยูจํานวนหนึ่ง กลุมผูประกอบการกลุมนี้จะมีตลาดลูกคาเฉพาะของตนเอง  

3. กลุมผูประกอบการแฟคตอร่ิงท่ัวไป กลุมนี้มีผูประกอบการจํานวนมากกวากลุมอ่ืน การแขงขันของ
ผูประกอบการกลุมนี้มีความหลากหลายในรูปแบบของการแขงขัน เนนทีมสินเชื่อและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายตางๆ ได มคีวามยืดหยุนสูงในการใหบริการและหลักเกณฑดานสินเชื่อ แตมีขอจํากัดท่ีสําคัญ
คือ เงินทุน บุคลากรท่ีมีประสบการณ 
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2.2.2 กลยุทธในการแขงขัน 

บริษัทมีกลยุทธในการแขงขันโดยเนนฐานธุรกิจท่ีลูกหนี้ใหความรวมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ
การรับเงิน โดยบริษัทเปนผูรับซื้อเอกสารการคา ซึ่งมีการแจงโอนสิทธิและใหลูกหนี้ตอบรับการโอนสิทธิเรียกรอง
ดังกลาว โดยบริษัทสามารถตรวจสอบมูลหนี้ไดกอนการรับซื้อ ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบรวมท้ังมีความเสี่ยงต่ํากวา
คูแขงรายอ่ืนๆ สงผลดีใหบริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายชัดเจน โดยจะเนนกลุมลูกคาท่ีมีความเสี่ยงต่ํา ท่ีสามารถสอบทาน
ความถูกตอง ตลอดจนใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับลูกหนี้ท่ีมีความนาเชื่อถือ และสามารถโอนสิทธิการรับเงินให
บริษัทได 

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลูกคาท้ังท่ีเปน Supplier ของกลุมหางสรรพสินคาเดิมและกลุม
ลูกคาซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งมีโอกาสในการขยายตัวท่ีดี โดยใชบริการแฟคตอร่ิงเปนเครื่องมือทางการเงินใน
การสนับส นุนผูประกอบการใหมีโอกาสในการ ขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้ง ก ลุมผู ถือหุน  ในการแนะนํากลุ ม
ผูประกอบการในหลายธุรกิจที่มีความตองการใชสินเชื ่อแฟคตอริ่ง นอกจากนั้นบริษัทยังเนนการประชาสัมพันธ
เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยการจัดทําเอกสารเผยแพรบริการแฟคตอริ่ง เนื่องจากยังมีผูประกอบการอีก
จํานวนมากท่ียังไมรูจักหรือไมเขาใจบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง รวมถึงการจัดใหมีขอมูลท่ีเพียงพอ เก่ียวกับการบริหารการ
จัดการของลูกคา ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอลูกคา รวมถึงการดูแลและอํานวยความสะดวกในการ 
ขยายวงเงิน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทําธุรกิจใหแกลูกคา รวมท้ังบริษัทยังเนนการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานเพ่ือให
สามารถขยายธุรกิจได โดยคํานึงถึงตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานดวย  

ท้ังนี้ จุดเดนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีดังนี้ 
1. บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 18 ป มีประสบการณ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของธุรกิจแฟคตอริ่ง  
2. บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงในประเทศ โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายชัดเจน เนนลูกคาที่มีความ

เสี่ยงตํ่า ท่ีสามารถสอบทานความถูกตอง ตลอดจนใหความสําคัญกับลูกหนี้ที่มีความนาเชื่อถือ และ
โอนสิทธิการรับเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ตํ่า 

3. บริษัทมีกลุมผูถือหุนท่ีมีความมั่นคงสูง สามารถใหการสนับสนุนทั้งในเร่ืองฐานธุรกิจและแหลง
เงินทุน และนอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

4. บริษัทมีระบบอํานวยสินเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือได มีกระบวนการกล่ันกรอง พิจารณาความเสี่ยง
อยางเปนระบบ รวมท้ังมีการติดตามสถานะลูกคาอยางตอเนื่อง สามารถลดความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจได 

5. บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอเก่ียวกับการบริหารการจัดการของลูกคา โดยใหคําปรึกษา หรือ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอลูกคา และเนนการใหบริการลูกคาท่ีสะดวก รวดเร็ว ใกลชิด           
มีความยืดหยุนในการพิจารณาประเด็นตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาภายใตเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสม 
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2.2.3 นโยบายดานราคา 

รายไดหลักของบริษัทประกอบดวย รายไดสวนลดรับจากการรับโ อนสิท ธิเรียกรอง รายได
คาธรรมเนียมและบริการ (คาธรรมเนียมในการเปดวงเงินและรายไดจากคาธรรมเนียมรับซื้อ) ทั้งนี้การกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน บริษัทจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี ้

1. คุณสมบัติและฐานะการเงินของลูกคาและผูคํ้าประกัน ขนาดของกิจการ/ประเภทของธุรกิจ ฐานะการเงิน
ของลูกคา ประสบการณในการดําเนินกิจการ และในธุรกิจของผูบริหาร 

2. คุณสมบัติของลูกหนี้การคา ระยะเวลาท่ีลูกหนี้การคาไดรับเครดิตจากลูกคา ฐานะการเงินของลูกหนี ้
3. ตนทุนการดําเนินงานอ่ืนๆ เชน ตนทุนในการบริหารจัดการรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคา การจัดทํา

รายงานตางๆ เปนตน 
4. ตนทุนทางการเงินของบริษัท 
หลักเกณฑขางตนจะนํามาประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด และภาวะการแขงขันในตลาด รวมท้ังความ

เสี่ยงในการรับชําระหนี้ รวมทั้งความยากงายในการบริหารจัดการเก็บหนี้  เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมท่ี
เหมาะสมเสนอใหกับลูกคาตอไป 

2.2.4 การตลาด 

ลูกคาสามารถติดตอขอใชบริการแฟคตอริ่งของบริษัทไดหลายชองทาง อาทิ ลูกคาติดตอเขามายังบริษัท
โดยตรงตามคําแนะนํา โดยการบอกตอกันของกลุมลูกคาเดิมของบริษัท จากความรวมมือของสมาคมธุรกิจ ตาง ๆ        
และกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทแนะนํา หรือจากการท่ีเจาหนาที่ของบริษัทไปเสนอบริการแกลูกคาโดยตรง 

2.2.5 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท่ีขาดแหลงเงินทุน
สนับสนุน ซึ่งอยูในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และธุรกิจบริการท่ีมีแนวโนมธุรกิจดี มีศักยภาพในการเจริญเติบโต 
และมีการขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจ โดยลูกคากวารอยละ 45 จะเปนผูจัดจําหนายสินคาของกลุมคาปลีกสมัยใหม 
(Modern Trade) และรอยละ 35 เปนกลุมลูกคาธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต สวนท่ีเหลือจะเปนลูกคาที่จัดจําหนายสินคา
ใหแกกลุมองคกรธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขามชาติ ทั้งนี้ลูกคาแฟคตอร่ิงของบริษัทโดยสวนใหญจะเปนผูจัดจําหนาย
สินคาประเภท ชิ้นสวนยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา สิ่งทอและเครื่องนุงหม และอาหารและเคร่ืองด่ืม เปนตน 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
2.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน 
แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 – 2555 เปนดังนี ้
         (หนวย: พันบาท) 

หนวย : พันบาท 2557 2556 2555 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 2,165,749 82.97 2,356,672 81.83 2,116,531 81.12 
หนี้สินหมุนเวียน 81,501 3.12 153,925 5.34 138,311 5.30 
หนี้สินไมหมุนเวียน 11,401 0.44 15,041 0.52 12,747 0.49 
รวมหน้ีสิน 2,258,651 86.53 2,525,639 87.69 2,267,588 86.91 
สวนของผูถือหุน 351,453 13.47 354,407 12.31 341,574 13.09 

รวม 2,610,104 100.00 2,880,046 100.00 2,609,162 100.00 

แหลงท่ีมาของเงินทุนในป 2557 มีสัดสวนมาจากสวนของผูถือหุนรอยละ 13.47 และมาจากสวนของ
หนี้สินรอยละ 86.53 โดยแหลงเงินทุนของบริษัทมาจากเงินกูจากสถาบันการเงินในประเทศ 9 แหง ซึ่งเปนวงเงิน
เบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะสั้น รวม 2,260 ลานบาท และจากการกูยืมเงินจากบริษัทท่ีมีความเก่ียวโยงกันวงเงิน 
1,200 ลานบาท (รายละเอียดปรากฏตามรายการระหวางกัน หัวขอ 12 สวนท่ี 2 หนา 33) 

สําหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายจัดหาเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใช
เงิน โดยคํานึงถึงตนทุนของเงินทุนที่ระดมได และระยะเวลาการชําระคืนท่ีสอดคลองกับระยะเวลาการใหสิน เชื่อ        
แฟคตอริ่ง 

2.3.2 นโยบายการใหสินเชื่อ 
2.3.2.1 บริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อโดยเนนคุณภาพของลูกคาและลูกหนี้เปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทได

กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ในการใหสินเชื่อ ดังนี้ 
การกําหนดวงเงินสินเชื่อ 
บริษัทมีการพิจารณากําหนดวงเงินสินเชื่อใน 2 ลักษณะ ไดแก 
 วงเงินลูกคา (Client Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสุดที่กําหนดใหผูกูแตละราย สามารถกูยืมได 

และเมื่อภาระหนี้ลดลงแลว ผูกูสามารถกลับมาใชใหมได ทั้งนี้ในการกําหนดวงเงินดังกลาว บริษัทจะพิจารณาจาก
ยอดขายของลูกคา ระยะเวลา เครดิตการคา คุณภาพของผลการติดตอระหวางลูกคาและลูกหนี้ เอกสารท่ีรับซื้อ           
ฐานะกิจการของลูกคา และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาและลูกหนี้ ท้ังนี้บริษัทไดใชระบบ Credit Rating เปน
เคร่ืองมือในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและการอํานวยสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการกําหนด Single Lending Limit และ Single Lending Group สําหรับลูกคา และไดนําไป
ปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการกระจายฐานลูกคาที่มีความเหมาะสมกับโครงสราง
เงินทุนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงแลวแตกรณี โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทเปน       
ผูพิจารณา ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางทบทวนนโยบายดังกลาวใหสอดคลองกับสัดสวนลูกคารายใหญ และปริมาณการรับซื้อ
ท่ีเพ่ิมขึ้นในชวง 1-2 ปท่ีผานมา 
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 วงเงินลูกหนี้ (Customer Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสุดของลูกหนี้ แตละรายท่ีผูกูรายเดียวหรือ

หลายราย สามารถนําสิทธิในการรับชําระเงินคาสินคาและบริการมาขายลดได ทั้งนี้ในการพิจารณาวงเงินของลูกหนี้ บริษัทจะ
วิเคราะหจากฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของลูกหนี้รวมท้ังประวัติการชําระหนี้ และเนื่องจากกลุมลูกหนี้สวน
ใหญเปนกลุมธุรกิจขนาดใหญ ในขณะท่ีวงเงินลูกหนี้ตอรายและตอกลุม ในปจจุบันยังอยูในระดับที่ไมสูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับฐานะกิจการของลูกหนี้แตละราย ประกอบกับบริษัทไมไดมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อที่เนนลูกหนี้ราย
ใดรายหนึ่งเปนสําคัญ ดังนั้นการกําหนดวงเงินลูกหนี้ตอรายและตอกลุม จึงกําหนดเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง
เทานั้น โดยบริษัทไมมีนโยบายในการกําหนด Single Lending Limit และ Single Lending Group สําหรับลูกหนี้  

การกําหนดอํานาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 

การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อตองผานการพิจารณาแลอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปนไป
ตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทที่กําหนดไว โดยกําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อป 2557 ไวดังนี้ 

 

         (หนวย: บาท) 

 วงเงินลูกคาตอราย 
 

คณะกรรมการบริษัท ไมจํากัดจํานวน 

คณะกรรมการบริหาร 100,000,000 
คณะกรรมการสินเชื่อ 25,000,000 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 5,000,000 
กรรมการผูจัดการ 3,000,000 
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ระเบียบการเรียกเก็บคาธรรมเนียม / อัตรารับซ้ือเอกสาร (ปรับปรุง ณ 30 พ.ค.2556)  

เพื่อใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียม / อัตรารับซื้อเอกสาร จากลูกคาเปนไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยให
พิจารณาดําเนินการดังตอไปนี ้

 
ประเภท 

อัตราคาธรรมเนียม /  
อัตรารับซื้อเอกสาร 

(ข้ันตํ่า) 
1. คาธรรมเนียมการเปดวงเงิน: คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเมื่อมีการเปดวงเงินครั้งแรก และ

จะเรียกเก็บเพ่ิมเมื่อมีการเพิ่มวงเงินในภายหลัง (เฉพาะวงเงินสวนที่เพ่ิม) ซึ่งจะคิด
คาธรรมเนียมเปนอัตรารอยละของวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

คร้ังแรกขั้นตํ่า 5,000 บาท   เพ่ิม
วงเงินขั้นตํ่า  2,500 บาท 

 กรณีการเพ่ิมรายชื่อลูกหนี้ ข้ันต่ํา 1,000 บาท/ราย 
2. คาธรรมเนียมในการรับซื้อ: คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการรับซื้อเอกสารทางการคา

ในแตละครั้ง โดยจะพิจารณาจากปริมาณและมูลคาเอกสารท่ีรับซื้อรวมถึงความยาก
งายในการบริหารและจัดเก็บหนี้ ซึ่งจะคิดคาธรรมเนียมเปนอัตรารอยละของมูลคา
เอกสารท่ีรับซื้อในแตละคร้ัง / งวดการชําระเงิน / รายลูกหนี ้

ขั้นตํ่า 300 บาท / งวดการชําระเงิน 
/ รายหนี้ 

 2.1 กรณีการจัดเก็บโดยลูกหนี้โอนเงินเขาบัญชีลูกคา (โอนสิทธิประเภท 4.1 / 5.1) ข้ันต่ํา 500 บาท/ 
งวดการชําระเงิน/รายหนี้  

 2.2 กรณีการจัดเก็บเช็ค (โอนสิทธิประเภท 4.2 / 5.2)  
- เขตกรุงเทพฯ  
- เขตปริมณฑล : นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร  
- เขตตางจังหวัด  

 
ข้ันตํ่า 1,000 บาท  
ข้ันตํ่า 2,000 บาท  
ข้ันตํ่า 3,000 บาท  

ตองวดการชําระเงิน/รายหนี้ 
3. คาธรรมเนียมในการโอนเงินคืนลูกคา: คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ ในกรณีท่ีลูกคาไมได

นําเอกสารทางการคามาขายโอนสิทธิและบริษัทเปนผู ดําเนินการจัดเก็บเงินตาม
เอกสารทางการคาดังกลาวแทนลูกคา ซึ่งบริษัทจะตองโอนเงินดังกลาวคืนใหแกลูกคา
ทั้งจํานวน ใหพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเงินท่ีไดรับโอนจากลูกหนี้ดังนี ้

 

 3.1 กรณีลูกคามีการแจงโอนสิทธิลูกหนี้มากกวา 1 ราย และลูกคามีการขายเอกสาร
โอนสิทธิจากลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง 

ไมเก็บคาธรรมเนียม 

 3.2 กรณีลูกคามีการแจงโอนสิทธิลูกหนี้มากกวา 1 ราย หรือรายเดียว แตลูกคาไมมี
การขายโอนสิทธิจากลูกหนี ้

300 บาท / คร้ัง 

4. คาธรรมเนียมการไถถอนเงินคํ้าประกัน: คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ ในกรณีท่ีลูกคา     
ไถถอนเงินคํ้าประกันคืนบางสวนหรือท้ังจํานวน กอนครบกําหนด 

ข้ันต่ํา 1,500 บาท / ครั้ง 

5. อัตรารับซื้อเอกสาร 80% 
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ท้ังนี้ถือเปนขอกําหนดท่ีตองเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดสําหรับลูกคาทุกราย หากมีกรณีการยกเวนไม

เก็บคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน เจาหนาท่ีสินเชื่อตองขออนุมัติผอนผันโดยใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจอนุมัติ  
การกําหนดเง่ือนไขหลักประกัน 

บริษัทกําหนดใหบุคคลหรือนิติบุคคลหรือกําหนดเงินประกันวงเงินสินเชื่อเปนหลักประกัน ท้ังนี้การ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อและหลักประกันท่ีเกินอํานาจของกรรมการผูจัดการ ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจอนุมัติ
ได ทั้งนี้ตองไมมีผลทําใหบริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน 

2.3.2.2 ยอดลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 

(1) ยอดลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ คือ การที่ลูกคาโอนสิทธิเรียกรองในการรับ
ชําระหนี้จากลูกหนี้ใหแกบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดหนี้รวมท้ังสิ้น 2,919 ลานบาท โดยลูกคารายใหญ 
10 อันดับแรกตามยอดหนี้คงคางมีจํานวน 998 ลานบาท หรือรอยละ 34.19 โดยสัดสวนลูกคารายใหญ 10 อันดับแรกตาม
ยอดหนี้คงคาง ในระหวางป 2557 ถึงป 2555 มีดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 

ลูกคา 2557 2556 2555 
ยอดหนี้คงคาง รอยละ ยอดหนี้คงคาง รอยละ ยอดหนี้คงคาง รอยละ 

10 อันดับแรก 998 34.19 1,086 34.43 942 32.34 

สวนท่ีเหลือ  1,921 65.81 2,069 65.57 1,972 67.66 

ณ 31 ธันวาคม 2,919 100.00 3,155 100.00 2,914 100.00 

จํานวนราย 387 387 410 
 

(2) การกระจุกตัวของยอดลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้แตละประเภทธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดยการทบทวน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการติดตามผลการติดตอระหวางลูกคาและลูกหนี้อยางใกลชิด 
เพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนเง่ือนไขการใหสินเชื่อไดทันทวงที โดยประเภทธุรกิจ 3 อันดับแรก ไดแก กลุมอุปกรณ
ชิ้นสวนรถยนตและชิ้นสวนโลหะ กลุมสิ่งทอและเครื่องนุมหม และกลุมเคร่ืองใชไฟฟา สําหรับรายละเอียดยอดหนี้คง
คางของลูกคาแยกตามประเภทธรุกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2555 มีดังนี้ 
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ประเภทธุรกิจ 2557 2556 2555 
รอยละ รอยละ รอยละ 

1. เครื่องใชไฟฟา 9.64 12.82 16.85 

2. สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 17.39 18.69 19.37 

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.91 8.50 3.13 

4. สินคาอุปโภคบริโภค 7.06 7.99 8.80 

5. ธุรกิจบริการ 16.65 9.06 8.73 

6. กระดาษและสิ่งพิมพ 6.31 4.76 3.79 

7. เคมีภัณฑและพลาสติก 5.29 2.87 3.41 

8. อุปกรณกีฬา 0.92 1.27 1.14 

9. วัสดุกอสรางและของตกแตง 1.88 0.41 1.39 

10. รับเหมากอสราง 1.43 2.84 2.59 

11. จําหนายเฟอรนิเจอร 2.12 2.11 1.67 

12. อุปกรณชิ้นสวนรถยนตและชิ้นสวนโลหะ 26.62 27.01 26.91 

13. ธุรกิจการเกษตร 0.72 0.91 0.65 

14. ธุรกิจสื่อสาร 2.18 0.75 1.57 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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2.3.2.2 ยอดลูกหนี้เงินใหกูยืม 

บริษัทมียอดลูกหนี้เงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 115 ลานบาท 
หนวย: ลานบาท 

 2557 2556 2555 
ลูกหนี้เงินใหกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50.82 34.57 - 

ลูกหนี้เงินใหกูยืม - สุทธิ 64.10 73.55 - 

รวม 114.92 108.12 - 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองรายหนึ่ง ซึ่งมียอด
คงเหลือตามบัญชีกอนการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการรับชําระหนี้จํานวน 73 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการชําระหนี้
ประมาณ 7 ป อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระหนี้ไมสงผลกระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ในระหวาง
ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไดรับชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 3 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ 
(2556: บริษัทฯไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยจํานวน 7 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ) 
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ระเบียบปฏิบัติการติดตามสินเชื่อท่ีมีปญหา และการบังคับคด ี
 

 การติดตามสินเชื่อท่ีมีปญหา 
1. เจาหนาที่สินเชื่อผูรับผิดชอบ จะตองรายงานปญหาและสาเหตุของปญหาใหผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับ

ข้ัน โดยทันทีที่เกิดปญหา 
2. กําหนดมาตรการและวิธีการแกไขปญหาหนี้ เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้คืน เชน การชําระหนี้โดยการนํา

ลูกหนี้การคารายใหมมาโอนสิทธิการรับเงินใหแกบริษัทฯ หรือนําเงินจากการขายโอนสิทธิเรียกรองบางสวนมาทยอยตัด
ชําระหนี้ หรือการขยายเวลาชําระหนี้ หรือการลดดอกเบ้ีย หรือหาหลักประกันมาเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการและแนวทาง
อ่ืนๆตามความเหมาะสมโดยสรุปมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาหนี้ดังกลาวและเสนออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ
ตอไป 

3. อนึ่ง ในบางกรณีท่ีลูกคามีปญหาหนี้คางชําระ ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นชั่วคราวและไม
สงผลกระทบตอการจัดเก็บหนี้ หรือความสามารถในการชําระหนี้ และไดประเมินแลววาบริษัทฯ มีโอกาสไดรับชําระคืน
หนี้อยางครบถวน บริษัทฯ อาจพิจารณาผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ โดยการดําเนินการดังกลาวไมถือเปนการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ ทั้งนี้หากลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดรับการผอนปรนได  บริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตอไป 

4. หากการแกไขปญหาหนี้ จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใหดําเนินการตามนโยบายการปรับปรุง
โครงสรางหนี ้

5. ใหติดตามดูแลบัญชีลูกคาอยางใกลชิด ใหเปนไปตามเงื่อนไขการแกไขหนี้หรือเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ ตามที่ไดรับอนุมัติ 

6. ในกรณีลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใหดําเนินการแกไขปญหา โดยหา
สาเหตุและวิเคราะหความเปนไปไดในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม 

7. หากไมสามารถแกไขปญหานี้ไดหรือไมมีแนวทางในการชําระหนี้ หรือคาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ หรือไม
สามารถติดตอลูกคา หรือลูกคาไมใหความรวมมือในการแกไขปญหาหนี้ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติดําเนินคดีตอ
กรรมการผูจัดการและสงเรื่องใหกลุมนิติกร ฝายบริหารงานกลาง ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

8. ถาหากตองมีการแจงความดําเนินคดีอาญา หรือดําเนินคดีอาญากับลูกคาเองเพื่อรักษาอายุความในคดีอาญาให
เจาหนาที่สินเชื่อดําเนินการขออนุมัติจากกรรมการผูจัดการทันที และสงเร่ืองใหกลุมนิติกร ฝายบริหารงานกลาง เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

9. เจาหนาที่สินเชื่อจะเปนผูจัดทําบันทึกการติดตามหนี้ท่ีมีปญหาไวทุกครั้ง และตอเนื่องกันทุกข้ันตอนท่ีมีการ
ทวงถามหรือเจรจา โดยจัดทําบันทึกผลของการติดตามเพ่ือเปนประวัติในการติดตามคร้ังตอ ๆ ไป พรอมจัดเก็บบันทึก
การติดตามหนี้ท่ีมีปญหาไวในแฟมสินเชื่อรายตัว  

10. เจาหนาท่ีสินเชื่อตองทํารายงานการติดตามหนี้ของลูกคาทุกรายในแตละสายสินเชื่อทุกสิ้นเดือน เพ่ือรายงาน
เสนอใหกรรมการผูจัดการทราบ  
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ระเบียบปฏิบัติการระงับรับรูรายได และเกณฑการจัดชั้นสินทรัพย 
ลูกคาที่งดคิดดอกเบี้ยตองเขาเกณฑ ทั้ง 4 ขอดังนี้ 
1) ลูกคาคางชําระเกิน 6 เดือน 
2) คาดหมายไดแนนอนวาจะไมสามารถไดรับชําระหนี้ ซึ่งไดแก ลูกคาเลิกกิจการ หรืออยูระหวางการ

ชําระบัญชี  
3) ลูกคาหลบหนีหรือเสียชีวิตหรือเปนบุคคลสาบสูญ 
4) มีกรณีแสดงใหเห็นชัดเจนวาลูกคาไมมีเงินหรือทรัพยสินพอท่ีจะชําระหนี้ซึ่งไดแก ลูกคาท่ีบริษัทดําเนินคดี

แพง หรือลูกคาถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองคดีลมละลาย และศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยลูกคา 
 

นโยบายการจัดชั้นหนี้ และการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทไดกําหนดใหมีการชัดชั้นสินทรัพยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณไดกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาการจัดชั้น คือ พิจารณาระยะเวลาท่ีคางชําระ และหลักเกณฑเชิงคุณภาพ คือ พิจารณาปจจัย  
ตาง ๆ ท่ีมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ 

 

ระดับชั้นสินทรัพย คุณภาพของสินทรัพย 

สินทรัพยจัดชั้นปกติ ลูกคาท่ีคางชําระไมเกิน 1 เดือน 

สินทรัพยท่ีควรเอาใจใสเปนพิเศษ ใหพิจารณาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
1. ลูกคาที่คางชําระเกินกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 
2. ลูกคาประวิงการชําระหนี้หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับ

ชําระหนี ้
3. ลูกคา หรือเจาหนี้ไดย่ืนขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง และ

ลูกคายังทําการคาปกติ ตามแผนฟนฟูกิจการและคาดวาจะไมมีปญหา
ในการจัดเก็บหนี้ 

สินทรัพยจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน ใหพิจารณาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
1. ลูกคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 
2. ลูกคาท่ีถูกเจาหนี้ อ่ืนฟองดําเนินคดีซึ่งทําใหมีผลกระทบตอฐานะ

กิจการอยางมีนัยสําคัญ 
3. ติดตอลูกคาไมได หรือไมสามารถสืบหาตัวลูกคาได หรือลูกคาไปเสีย

จากภูมิลําเนาท่ีปรากฏตามสัญญา โดยไมแจงใหบริษัททราบ แตมี
โอกาสไดรับชําระคืน 
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ระดับชั้นสินทรัพย คุณภาพของสินทรัพย 

สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ ใหพิจารณาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
1. ลูกคาที่คางชําระเกินกวา 6 เดือนข้ึนไป 
2. ลูกคาหรือเจาหนี้อ่ืนไดยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง และ

ลูกคาไมสามารถทําการคาไดตามปกติ หรือคาดหมายวา ลูกคาจะไม
สามารถชําระหนี้ได 

3. ลูกคาที่ถูกเจาหนี้อ่ืนฟองคดีลมละลายและมีคําสั่งศาลใหพิทักษทรัพย
ลูกคา 

4. ลูกคาที่บริษัทกําลังดําเนินคดีแพง โดยเร่ิมจัดชั้นต้ังแตวันท่ีอนุมัติให
ดําเนินคดี 

5. มีเหตุประการอ่ืนท่ีแสดงวาสิทธิเรียกรองนั้นคาดวาจะเรียกคืนไมได 
6. ลูกคาไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ และ/หรือสัญญาประนีประนอมใน

ชั้นศาลกับบริษัท 

สินทรัพยจัดชั้นสูญ ใหพิจารณาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
1. หนี้ท่ีขาดอายุความ หรือหมดสิทธิเรียกรองใหชําระหนี้ หรือไมมี

หลักฐานจะฟองลูกคาได หรือไม สมควรฟอง เชน ยอดหนี้ไมคุม
คาใชจายในการดําเนินคดี เปนตน 

2. หนี้ไมสามารถสืบหาตัวลูกคา และทรัพยสินของลูกคาหรือผูค้ํ า
ประกัน 

3. ลูกคาถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญ
ไป และไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได 

4. ลูกคาเลิกกิจการและมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิน
ท้ังหมดของลูกคาอยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาสินทรัพยของ
ลูกคา 

5. ไดฟองลูกคาในคดีลมละลายหรือไดย่ืนคําขอรับชําระหนี้ในคดีท่ี
ลูกคาถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมี
การประนอมหนี้กับลูกคาโดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยการประนอม
หนี้นั้น หรือลูกคาถูกศาลพิจารณาใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมี
การแบงทรัพยสินของลูกคาคร้ังแรกแลว 
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หลักเกณฑการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1. บริษัทกําหนดใหมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังตอไปนี้ 

1.1. การตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญตอรายลูกคา (Specific Provision) มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ดังตอไปนี้ 

สินทรัพยจัดชั้นปกติ ใหตั้งสํารอง     0% 
สินทรัพยท่ีควรเอาใจใสเปนพิเศษ ใหตั้งสํารอง     0% 
สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหตั้งสํารอง   20% 
สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ ใหตั้งสํารอง 100% 
สินทรัพยจัดชั้นสูญ ใหตั้งสํารอง 100% 

1.2. การตั้งสํารองทั่วไป (General Provision) นอกเหนือจากการต้ังสํารองตอรายลูกคา (Specific 
Provision) บริษัทมีนโยบายใหมีการต้ังสํารองท่ัวไป ทั้งนี้เพ่ือรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย
จากวัฏจักรเศรษฐกิจ และจากปจจัยอื่นๆ 

1.3. อัตราการต้ังสํารองตอรายลูกคา (Specific Provision) รวมกับอัตราการตั้งสํารองท่ัวไป (General 
Provision) ตองไมนอยกวา 2.5% ของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง และลูกหนี้เงินใหกูยืม 

1.4. ในกรณีเกิดปญหาหนี้คางชําระและจัดอยูในเกณฑการต้ังสํารองตอรายลูกคา (Specific Provision) 
บริษัทตองดําเนินการต้ังสํารองตอรายลูกคาตามเกณฑ ขอ 1.1 

1.5. บริษัทจะดําเนินการทยอยตั้งสํารองทั่วไป (General Provision) เปนรายไตรมาส ในอัตรารอยละ 
0.1 โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป 2557 เปนตนไป ทั้งนี้เมื่อรวมกับขอ 1.4. ตองเปนไปตามเกณฑขอ 1.3 

1.6.กรณีท่ีบริษัทไดดําเนินการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอรายลูกคา (Specific Provision) ตาม
เกณฑขอ 1.1 แลว และตอมาไดมีการรับชําระหนี้คืนจากลูกคา บริษัทสามารถโอนกลับการต้ังสํารองตอรายลูกคา 
(Specific Provision) ได ท้ังนี้ยอดต้ังสํารองตองไมต่ํากวาอัตราที่กําหนดในขอ 1.3 

1.7. บริษัทสามารถดําเนินการปรับเพิ่ม/ลด อัตราการตั้งสํารองตามขอ 1.3. ตามความเหมาะสมได 
เพื่อใหสามารถรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในการดําเนิน
ธุรกิจและการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา 

 

 

 

 

 
 



                      บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 22 

 

2. ในกรณีท่ีมีหลักประกัน จะตองนํายอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง และลูกหนี้เงินใหกูยืม หักดวย
มูลคาหลักประกัน โดยมีหลักเกณฑการนับหลักประกันตามนโยบายหลักประกัน ดังนี้ 

 

ประเภทหลักประกัน มูลคาท่ีให 
1. เงินสด เงินค้ําประกัน 100% 
2. การอาวัล การรับรอง หรือหนังสือคํ้าประกัน การคํ้าประกัน 95% ของวงเงินอาวัล วงเงินรับรอ ง 

หรือ 
LG 100% ของวงเงินคํ้าประกัน 

3. หลักประกันท่ีใกลเคียงเงินสด 
- หลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดท้ังหลักทรัพยประเภททุน และ
ประเภทหนี้ เชนหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ หุนกู ตราสารหนี้ พันธบัตร ท่ีมีการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
- หนวยลงทุน 

95% ของราคาตลาด 

4. อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง  
5. สิทธิการเชาท่ีสามารถเปล่ียนมือได 90% ของราคาประเมิน 
6. เคร่ืองจักร  
7. ยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เคร่ืองบิน เปนตน 
8. สินทรัพยทางปญญา ตองสามารถจดจํานําหรือนํามาเปนหลักประกันได
ถูกตองตามกฎหมาย มีการประเมินมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และสามารถยึดได
ตามกฎหมาย 

90% ของราคาตลาด 

9. สินคาคงคลัง ตองมีแนวทางการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือปองกันไมใหลูกคา
นําสินคาคงคลังที่จํานําไวกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ มาใชเปนหลักประกันซ้ํา 

60% ของราคาตลาด/ประเมิน 

 

นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
บริษัทมีนโยบายดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกคาที่ประสบปญหาจากการโอนสิทธิเรียกรอง

และไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได หรือลูกคาท่ีใชบริการดานการเงินอ่ืน ๆ และประสบปญหาจากการดําเนินงานและไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด เพ่ือใหบริษัทและลูกคาไดรับประโยชนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

อนึ่ง ในบางกรณีท่ีลูกคามีปญหาหนี้คางชําระ ซึ่งบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นชั่วคราว
และไมสงผลกระทบตอการจัดเก็บหนี้ หรือความสามารถในการชําระหนี้ และไดประเมินแลววาบริษัทมีโอกาสไดรับ
ชําระหนี้คืนอยางครบถวน บริษัทอาจพิจารณาผอนปรนเง่ือนไขการชําระหนี้ โดยการดําเนินการดังกลาวไมถือเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท้ังนี้หากลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดรับการผอนปรนได บริษัทอาจพิจ ารณา
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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หลักเกณฑในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
ลูกคาสําหรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หมายถึง ลูกคาท่ีไดโอนสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้การคาและไม

สามารถจัดเก็บหนี้ไดหรือลูกคาท่ีใชบริการดานการเงินอื่นๆ ท่ีคางเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป          
โดยบริษัทไดตกลงรวมกันกับลูกคาท่ีจะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ พรอมกับจัดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทั้งนี้ 
บริษัทอาจใชวิธีการดังตอไปนี ้

1. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระหนี้ ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ หรือใหระยะเวลาปลอดหนี้ การลด
อัตราดอกเบี้ย การตั้งพักดอกเบ้ียเดิม และ/หรือดอกเบ้ียใหม การยกหนี้ดอกเบี้ยใหบางสวนหรือทั้งหมด การยกหนี้เงินตน
ใหบางสวน 

2. การแปลงหนี้เปนทุน 
3. การโอนสินทรัพย จํานอง จํานํา หรือทรัพยสินอ่ืนใดของลูกคาหรือผูคํ้าประกัน หรือของบุคคลอ่ืนที่

ใหความยินยอมชําระหนี้ 
4. แนวทางหรือมาตรการอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนวัตถุประสงคของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

อํานาจอนุมัติแนวทางการปรับปรุงโครงสรางหนี ้

เปนไปตามอํานาจอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ  

การจัดชั้นหนี้และกันเงินสํารองสําหรับลูกคาที่ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

การจัดชั้นหนี้ใหเปนไปตามนโยบายการจัดชั้นหนี้และการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   
1. ในกรณีที่ลูกคาสามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับโครงสรางหนี้ ไดติดตอกันไมนอยกวา          

3 เดือน ใหจัดชั้นหนี้เปนสินทรัพยที่ควรเอาใจใสเปนพิเศษ หรือจะคงไวเปนสินทรัพยจัดชั้นตามเดิมก็ได โดยใหคณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา 

2. ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง 

วิธีการปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผยเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

การปฏิบัติการบัญชีและการเปดเผยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

2.3.3 การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดคงคางสําหรับเงินเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ี

เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ จํานวน 1,200 ลานบาท 

2.3.4 เงินลงทุน 
ไมมี 
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3. ปจจัยความเส่ียง 
การดําเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง เปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ความสามารถในการ

บริหารความเสี่ยงจึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
ในป 2555 บริษัทไดจัดต้ังสํานักบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะหและ

ติดตามดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามนโยบาย
สินเช่ือ เพื่อชวยใหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุมใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได  

นอกจากบริหารความเสี่ยงทางดานสินเช่ือแลว บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
ภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และจะตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ 
และถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงหลักท่ีเกิดจากลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ท้ังนี้ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่ง
บริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือเปนความเสี่ยงท่ีบริษัทพิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจาณาอยางรอบคอบ โดยปจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ 
ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 

3.1 ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 
ในการดําเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง จะมีผูท่ีเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ  
3.1.1. บริษัทในฐานะบริษัทแฟคเตอรซึ่งเปนผูรับซื้อบัญชีลูกหนี้ 
3.1.2. ลูกคา (CLIENT) ซึ่งเปนผูขายบัญชีลูกหนี้ และ 
3.1.3. บริษัทลูกหนี้ (CUSTOMER) ซึ่งเปนผูซื้อสินคาเงินเช่ือ  
โดยลูกคาจะทําการโอนสิทธิการรับชําระเงินในหนี้ใหแกบริษัทแฟคเตอร ดังนั้นในการวิเคราะหความเสี่ยง

ทางดานสินเช่ือของบริษัทจึงตองพิจารณาท้ังความเสี่ยงดานของลูกหนี้ และลูกคา ท้ังนี้ ความเสี่ยงดานสินเช่ือของ
ธุรกิจแฟคตอริ่ง ประกอบดวย 

ก. ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา/ลูกหนี้ บริษัทแฟคเตอรในฐานะผูรับโอนสิทธิรับเงินคาสินคา
จากลูกคา (ผูขายสินคา) เม่ือถึงกําหนดระยะเวลาชําระคาสินคา หากไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ (ผูซื้อสินคา) 
ได บริษัทแฟคเตอรสามารถเรียกรองใหลูกคาชําระหนี้แทนได ยกเวนในบางกรณีท่ีมีการรับแจงโอนสิทธิเรียกรอง
แบบมีเง่ือนไข เชน การรับโอนสิทธิเรียกรองแบบไมมีสิทธิไลเบ้ียจากลูกคา (Without Recourse) ดังนั้นบริษัท     
แฟคเตอร จึงตองพิจารณาฐานะกิจการของท้ังลูกคาและลูกหนี้เปนสําคัญ ซึ่งบริษัทมีระบบขอมูลการบริหารสินเช่ือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถดูแลทบทวนสถานะของลูกคาและลูกหนี้ไดอยางรวดเร็ว โดยมีการติดตามรายงาน
หนี้คงคางอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถทราบปญหา และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีลูกคาผิด
นัดชําระหนี้ นอกจากนี้บริษัทยังเนนการใหสินเช่ือแกลูกหนี้ท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคง และใหความรวมมือในการ
ตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกหนี้ในกลุมหางสรรพสินคา และธุรกิจคาปลีกท่ีมีเครดิตดี และใหความ
รวมมือในการตรวจสอบมูลหนี้กอนการรับซื้อได ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงดานสินเช่ือลงไดอยางมาก ในอดีตท่ีผาน
มาในป 2555-2556 และในป 2557 บริษัทมีหนี้สินท่ีจัดช้ันสงสัยสูญ (คางชําระมากกวา 6 เดือน) จํานวนเพียงรอยละ 
2.17, 1.62 และ 3.17 ของจํานวนลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการชําระหนี้ท้ังหมดตามลําดับ 
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ข. ความเสี่ยงอันเกิดจากการหักลดหนี้ระหวางลูกคา และลูกหนี้ หรือผูขายและผูซื้อสินคา เนื่องจาก

เปนไปตามขอตกลงการคาระหวางกัน ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีสินคามีตําหนิ สินคาลาสมัย การหักคาใชจายทาง
การคา เชน คาขนสงสินคา ผลตอบแทนจากการขายสินคา เปนตน ทําใหผูซื้อสินคามีสิทธิจะหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ดังกลาวได กอนจะชําระเงินคาสินคาใหแกผูขายสินคา ซึ่งเปนความเสี่ยงของธุรกิจแฟคตอริ่ง เนื่องจากบริษัท      
แฟคเตอรจะเปนผูชําระเงินคาสินคาลวงหนาแทนผูซื้อสินคา (ลูกหนี้) ใหแกผูขายสินคา (ลูกคา) ไปกอน ทําใหมี
โอกาสท่ีบริษัทแฟคเตอรไดรับชําระหนี้ไมครบตามจํานวนในกรณีท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทมี
นโยบายปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยการตรวจสอบผลการติดตอระหวางลูกคา และลูกหนี้ยอนหลังอยางนอย         
6 เดือน การพิจารณาประเภทขอสินคา เชน ตองไมเปนสินคาท่ีลาสมัยงาย หรือมีโอกาสในการคืนสินคามาก         
การกําหนดใหมีอัตราสวนรับซื้อเอกสารทางการคา (มูลคารับซื้อคิดเปนรอยละเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาเอกสารทาง
การคา) ท่ีเหมาะสมเพื่อไมใหมีสวนเหลื่อม กรณีท่ีอาจมีการจายคาสินคาไมครบตามมูลคาเอกสาร รวมท้ังการ
กําหนดใหมีเงินประกันวงเงินสินเช่ือดวยในบางกรณี  

3.2 ความเส่ียงจากการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการขยายสินเช่ือ 

เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่งเปนการใหสินเช่ือระยะสั้นโดยเฉลี่ยระหวางไมเกิน 180 วัน ดังนั้นแหลงเงินทุน
สําหรับธุรกิจจึงควรเปนแหลงเงินทุนระยะสั้น ปจจุบันบริษัทมีสถาบันการเงินท่ีใหความสนับสนุนในดานการเงินหลาย
แหง โดยมีวงเงินรวมท้ังสินกวา 2,000 ลานบาท ท้ังนี้วงเงินดังกลาวประกอบดวยวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงิน
กูยืมระยะสั้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกใหชําระคืนเงินกอนการไดรับชําระหนี้คืนได อยางไรก็ตามบริษัท
ไดมีการบริหารสภาพคลองเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยการกูยืมเงินใหมีระยะเวลาท่ีสอดคลองกับระยะเวลา
ในการรับซื้อลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เกือบท้ังหมดเปนกลุม Modern Trade และกลุมธุรกิจช้ินสวนยานยนตขนาด
ใหญซึ่งมีวันกําหนดชําระเงินท่ีแนนอน ทําใหบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ความยืดหยุนมากข้ึนในเรื่องของแหลงเงินทุนในการปลอยสินเช่ือในอนาคต ณ สิ้นป 2555-2556 และ 2557   
บริษัทมีสัดสวนหนี้สินตอผูถือหุน เทากับ 6.64, 7.13 และ 6.43 เทา ตามลําดับ 

3.3 ความเส่ียงจากการพึง่พิงกลุมผูถือหุนเดิม 

เนื่องจากเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยของบริษัท จากผูขายซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญเดิมของบริษัท อันไดแก กลุมจิราธิวัฒน โดยมีเง่ือนไขใน
บันทึกความเขาใจระหวางบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) และผูขายวา ผูขายจะใหการสนับสนุนทางธุรกิจใน
การดําเนินกิจการระหวางบริษัท กับกลุมลูกคาของบริษัทตามรายช่ือท่ีปรากฎในสัญญาเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี
ทําการซื้อขายหุนตามสัญญา ดังนั้นหลังจากวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรักษาลูกคา
จากการไมไดรับการสนับสนุนดังกลาวจากผูถือหุนเดิม และอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท 

อยางไรก็ตามความเสี่ยงดังกลาวไมนาจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทมากนัก เนื่องจากสัดสวน
ของลูกหนี้ในกลุมดังกลาว (ผูถือหุนรายใหญหรือกลุมจิราธิวัฒน) มีเพียงรอยละ 12 และสวนใหญเปนลูกคาท่ีมีการ
ติดตอกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน ถึงแมวาอาจจะไมไดรับความรวมมือภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทก็ยังมี
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และมีความเขาใจธุรกิจและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 
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3.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา และลูกหนี้รายใหญ 
 สําหรับการพึ่งพิงลูกคารายใหญ ในป 2556 และในป 2557 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากลูกคา 10 รายแรก   

คิดเปนรอยละ 31.95 และ 30.17 ของรายไดรวมของบริษัทตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีการพึ่งพิงกลุมลูกคาใน
อุตสาหกรรมอุปกรณช้ินสวนยานยนต และช้ินสวนโลหะเปนหลัก ซึ่งเปนผลมาจากการขยายฐานลูกคา เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดย ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีมูลคายอดคงคาง
ของลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว (4 รายจากลูกคา 10 รายแรก) ท้ังสิ้น 482.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
15.31 ของสัดสวนยอดลูกคาคงคาง และมีมูลคายอดคงคางของลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว (4 รายจากลูกคา 
10 รายแรก) ท้ังสิ้น 486.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.68 ของสัดสวนลูกคาคงคางสําหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2557 

สําหรับการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญ ในป 2556 และในป 2557 บริษัทมีมูลคายอดคงคางของลูกหนี้ 10 ราย
แรกคิดเปนรอยละ 65.24 และ 55.20 ของยอดคงคางของลูกหนี้รวม ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี้ดังกลาวสวนใหญมาจาก
กลุมลูกหนี้ในอุตสาหกรรมคาปลีก โดยบริษัทมีมูลคายอดคงคางของลูกหนี้กลุมดังกลาว (6 รายจากลูกหนี้ 10 ราย
แรก) ท้ังสิ้น 1,682.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53.32 ของสัดสวนลูกหนี้คงคางสําหรับสิ้นสุดป 2556 และมี
มูลคา (5 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) 1,196.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.00 ของสัดสวนยอดหนี้คงคางสําหรับ
สิ้นสุดป 2557 และบริษัทมีการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญรายหนึ่งซึ่งอยูในธุรกิจคาปลีก ซึ่งมียอดคงคางคิดเปนรอยละ 
39.48 และ 26.87 ของยอดคงคางของลูกหนี้ ณ สิ้นสุดป 2556 และสิ้นสุดป 2557 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดลูกคากลุมเปาหมายท่ีมีขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กใหเพิ่มมากข้ึน สําหรับกลุมลูกหนี้บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญกับกลุมลูกหนี้ท่ีมี
ฐานะการเงินท่ีม่ังคง หรือมีประวัติการชําระหนี้ท่ีดี ตลอดจนใหความรวมมือในการตอบรับการโอนสิทธิเรียกรอง 
ซึ่งเปนฐานธุรกิจท่ีสําคัญ ทําใหยังคงมีการกระจุกตัวของลูกหนี้อยูในอนาคต 

3.5 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูซึ่งเปนตนทุนหลักของบริษัทแปรผันตามภาวะอัตราดอกเบ้ียในตลาด และมีผล
ตอการกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกคาและความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันในตลาด การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ียจึงอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีมาตรการใน
การลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมกับเงินใหกูจากการโอนสิทธิเรียกรองใหมีความสอดคลองกัน 
เพื่อใหบริษัทสามารถรักษาสวนตาง (Spread) เฉลี่ยสะสมของอัตราดอกเบ้ียไวไดตามนโยบายของบริษัท รวมถึง
วิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียของลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้และเงินกูยืมประเภท
เผื่อเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน และบริษัทยังสามารถปรับอัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกหนี้ไดใน
กรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการปรับตัวในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียมีความผัน
ผวน ดังนั้นความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบ้ียจึงไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยางเปนสาระสําคัญ 
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3.6 ความเส่ียงจากภาวะการแขงขัน 

ปจจุบันมีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งและธุรกิจใกลเคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดยแตละ
บริษัทตางมุงเนนกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน ซึ่งการแขงขันมีผลตอสวนตาง (Spread) ของอัตราดอกเบ้ียบางแตสงผลให
อัตราการขยายตัวของสินเช่ือเพิ่มข้ึน เนื่องจากทําใหผูประกอบการรูจักและเขาใจธุรกิจแฟคเตอริ่งและสนใจเขามาใช
บริการมากข้ึน สําหรับบริษัทมุงเนนการใหบริการแฟคตอริ่งภายในประเทศเพียงอยางเดียว โดยเนนกลุมลูกค า
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปน Supplier ของกลุมลูกหนี้ในระบบคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
และกลุมบริษัทช้ินสวนยานยนต ซึ ่งบริษ ัทมีความชํานาญเปนหลัก ไดแก กลุ มหางสรรพสินคารายใหญ      
ซุปเปอรมารเก็ต รวมท้ังรานสะดวกซื้อตาง ๆ และกลุมลูกคาธุรกิจผลิตช้ินสวนยานยนต เปนตน ซึ่งสวนใหญเปน
ลูกหนี้ท่ีใหความรวมมือในการตอบรับการแจงโอนสิทธิการรับเงินและใหความรวมมือในการตรวจสอบมูลหนี้
กอนท่ีบริษัทจะรับซื้อ อันเปนการชวยลดความเสี่ยงใหแกบริษัท ปจจัยดังกลาวขางตนทําใหบริษัทมีจุดเดนในการ
ใหบริการ ประกอบกับบริษัทมีความใกลชิดกับลูกคา มีสัมพันธภาพท่ีดี มีขอมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใหคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจของลูกคา มีระบบขอมูลการบริหารสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ มีตนทุนการ
ดําเนินงานท่ีตํ่า ทําใหบริษัทมีความโดดเดนในดานความสามารถในการแขงขัน 

3.7 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนมากกวา 50% ของทุนจดทะเบียน 

เนื่องจากบริษัทมีผูถือหุนรายใหญคือ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัท จํานวน 
29,607,617 หุน หรือคิดเปนรอยละ 74.019 ของทุนชําระแลวของบริษัท และ บริษัท ซัมมิท คอรปอรปอเรช่ัน จํากัด  
ซึ่งมีผูถือหุนกลุมเดียวกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) คือ ตระกูลจุฬางกูร ซึ่งถือหุนในบริษัทจํานวน 
1,166,800 หุน คิดเปนรอยละ 2.917 ของทุนชําระแลวของบริษัท ทําใหสามารถท่ีจะควบคุมการลงมติผูถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในเรื่องสําคัญตางๆ ได เชน การแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ี
ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน  
ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นๆ อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลกับผูถือหุนรายใหญได (ขอมูลรายช่ือผูถือ
หุนจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดแตงต้ังกรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งท้ัง 3 ทานเปนกรรมการ
ตรวจสอบดวย โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีตรวจสอบ และพิจารณาเพื่อใหรายการท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล 
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท อีกท้ังยังทําใหการบริหารของบริษัทมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557            
มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1. สัญญาเชา (อาคาร) 

รายการ คูสัญญา ระยะเวลาการเชา มูลคาตามบัญชีสุทธิ 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

สัญญาเชาพื้นท่ี 
และสาธารณูปโภค  

สํานักงานจัดการทรัพยสิน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน) 

9 ป 
ต้ังแต 

1 พฤษภาคม 2556 
ถึง 

30 เมษายน 2565 

- -ไมมี- 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคารท้ังหมด 540 ตารางเมตร ระยะเวลา 
9 ป โดยบอกเลิกไมได นอกจากนี้ผูใหเชาไดใหสิทธิตอสัญญาเชาอีก 3 ป รวมระยะเวลาเชาท้ังสิ้น 12 ป (อัตราคาเชา
พื้นท่ีและคาบริการสวนกลางสําหรับป 2557 จํานวน 326,354 บาท/เดือน) 

4.2. อุปกรณ - สํานักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพยอุปกรณ ประกอบดวยรายการ ดังนี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชีสุทธิ 
(พันบาท) 

ภาระผูกพัน 
(พันบาท) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร เปนเจาของ 808 - 

2. เครื่องตกแตงและติดต้ัง และอุปกรณ
สํานักงาน 

เปนเจาของ 6,305 - 

3. ยานพาหนะ เปนเจาของ 5,533 - 

รวม 12,646 - 

4.3 ยอดลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้
(รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอ 2.3.2.2 อยูในสวนท่ี 1 หนา 15) 

 
4.4 ยอดลูกหนีเ้งินใหกูยืม 

(รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอ 2.3.2.3 อยูในสวนท่ี 1 หนา 17) 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 สําหรับคดีพิพาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบดาน

ลบตอสินทรัพยของบริษัทท่ีมีจํานวนทุนทรัพยสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุนสุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นป
บัญชี 2557 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 
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6. ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญอื่น 
 6.1. ขอมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  

   ช่ือภาษาอังกฤษ “AIRA Factoring Public Company Limited” ช่ือยอ “AF” 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลด 

  ลูกหนี้การคา โดยการรับโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000141 (เดิมเลขท่ี 0107574700141)  
Web Site : www.airafactoring.co.th 
โทรศัพท : 02-657-6222 
โทรสาร : 02-657-6244, 02-657-6245 
หลักทรัพยของบริษัท : ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีออกและชําระเต็มมูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

  จํานวน 200 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท 
บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2229-2800 และ 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259 

ผูสอบบัญชี : นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 
  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ 
  นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ 
  นายชยพล ศุลเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 

 

  บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 
  (เดิมช่ือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 
  เลขท่ี 193/136 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 
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สวนที่ 2: การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพย และผูถือหุน 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท เรียกชําระแลว 200 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 40,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท 

7.2 ผูถือหุน 
รายช่ือกลุมผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 

 

ลําดับ รายช่ือ จํานวนหุนท่ีถือ (หุน) 
รอยละ 

( % ของจํานวนหุนท้ังหมด ) 

1 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 29,607,617 74.019 

2 นายวิวัฒน คงคาสัย 1,600,000 4.00 

3 นางปยะพร วิชิตพันธุ 1,565,700 3.914 

4 นายกุลวุฒิ วิรัตนมาล ี 1,351,100 3.378 

5 บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด 1,166,800 2.917 

6 นายปรัชญา มงคลกุล 765,100 1.913 

7 นายคุณากร เมฆใจดี 500,000 1.250 

8 นางนิดา แซลี ้ 425,100 1.063 

9 นายรุงกาล ไพสิฐพานิชตระกูล 300,000 0.750 

10. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน 286,000 0.715 

 

7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

 -ไมมี- 
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังจากหัก
เงินสํารองตาง ๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย และหากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดท่ีการ
จายเงินปนผลนั้น มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

 
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

 

   วันที่มีมติ    วันที่ข้ึนเคร่ืองหมาย    วันที่จายปนผล    ประเภทเงินปนผล 
   เงินปนผล 

   (บาท/หุน) 
   รอบผลประกอบการ 

20/4/58             28/04/58         13/05/58           เงินปนผล        0.50     01/01/57-31/12/57 
28/4/57              8/05/57        21/05/57           เงินปนผล        0.70     01/01/56-31/12/56 
3/05/56             17/05/56           31/5/56      เงินปนผลระหวางกาล        0.30     01/01/56-31/3/56 

10/04/56            22/04/56        08/05/56           เงินปนผล        1.00     01/01/55-31/12/55 

18/04/55            26/04/55        09/05/55           เงินปนผล        1.00     01/01/54-31/12/54 

10/08/54           24/08/54        08/09/54      เงินปนผลระหวางกาล        0.75      01/01/54-30/06/54 
           1.25     01/01/53-31/12/53 
  29/04/54                  -                            -           งดจาย        -     01/01/53-31/12/53 
  26/02/53           06/05/53        17/05/53           เงินปนผล        1.25     01/01/52-31/12/52 
  08/04/52           21/04/52        07/05/52           เงินปนผล        1.20     01/01/51-31/12/51 
  23/04/51           07/05/51        14/05/51           เงินปนผล        1.00     01/01/50-31/12/50 

 



                                 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)  แบบ 56-1                                                         

สวนที่ 2 หนาที่ 3 
 

8. โครงสรางการบริหารจัดการภายในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

 
คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน 
Nominating and Remuneration 

คณะกรรมการสินเช่ือ 
Credit Committee 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Committee 

 
เลขานุการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
สํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 

Internal Audit and Compliance 

 

 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
Chief Executive Officer  

 
สํานักบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
Board of Directors 

กรรมการผูจัดการ 
Managing Director 

สายงานสินเช่ือและการตลาด 2 
Credit and Marketing 

Group 

สายงานปฏิบัติการ 
Operation Group 

สายงานสินเช่ือและการตลาด 1 
Credit and Marketing 

Group 

สายงานสนับสนุน 
Supporting Group 

 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 3 พ.ค.56 
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8.1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย  
รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม 
1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ* ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 
2 2/2 

2. นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ กรรมการ 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
กรรมการอิสระ 

7 1/7 

3. นางลดาวัลย  ธนะธนิต กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

7 6/7 

4. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ กรรมการ 
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

7 6/7 

5. นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

7 7/7 

6. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต** กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการอิสระ 

2 2/2 

7. นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
และกรรมการอิสระ 

7 7/7 

8. นายคุณากร  เมฆใจดี กรรมการ 7 7/7 
9. นายวิศิษฐ  วงศรวมลาภ กรรมการ 7 7/7 
10. นายวิวัฒน  คงคาสัย กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ 

7 7/7 

* นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เขารับตําแหนงแทน นายชัชวาล พรรณลาภ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 

*นางญาใจ พัฒนสุขวสันต เขารับตําแหนงแทน นายสุวัฒน เหลาภราดรชัย ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 

โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ในสวนของคุณสมบัติ
ของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1 
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8.2 คณะผูบริหาร (Management) 

คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
 

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายกนกกิต  นวสิร ิ กรรมการผูจัดการ และรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นางพรพิไล  บุราสัย ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายสินเช่ือและการตลาด 
3. นายจิระศักด์ิ  อรรควัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ 

4. นางไพศรี  ฝกเจริญผล ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน 
5. นายสมเกียรติ  วจนะเศรษฐ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารงานกลาง 

6. นางสาวสมใจ  อมรชัยนพคุณ ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 
7. นายเพิ่มศักด์ิ  พูลเพิ่ม หัวหนาสํานักบริหารความเสี่ยง 

 

8.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางสาวกฤษติกานต ผาคํา ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ
บริษัท ต้ังแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อพิจารณา 

กําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ไวอยางชัดเจนและมีความโปรงใส และอยูในระดับท่ีเหมาะสมเทียบไดกับ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน ท้ังนี้คาตอบแทนกรรมการจะตองผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ี
ประชุมผูถือหุน โดยคาตอบแทนกรรมการจะอยูในรูปของเบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการ  

คาตอบแทนผูบริหาร  
บริษัทไดกําหนดนโยบายการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการ  และนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละ
ทาน โดยจะอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ  
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การจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียด ดังนี ้
- คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 รายละเอียดดังนี้ 
   (หนวย: บาท) 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ รวมคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ

สรรหา 
คณะกรรมการ

สินเชื่อ 
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

1. นายชัชวาล พรรณลาภ* ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ  

25,000 150,000 - - - - - - - - - 180,000 25,000 330,000 

2. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการ  105,000 90,000 - - - - - - - - - 105,000 105,000 195,000 

3. นายสุวัฒน เหลาภราดรชัย* กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

60,000 75,000 15,000 60,000 - - 15,000 30,000 - - - 105,000 90,000 270,000 

4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาฯ 

105,000 75,000 75,000 75,000 - - 40,000 30,000 - - - 105,000 220,000 289,000 

5. นายวิวัฒน คงคาสัย** กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสินเชื่อ 

75,000 37,500 - - 80,000 - - - 80,000 - - 105,000 235,000 142,500 

6. นางลดาวัลย ธนะธนิต กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

90,000 75,000 - - 225,000 180,000 - - - - - 140,000 315,000 395,000 

7. 
 

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ 
 

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

15,000 75,000 150,000 150,000 - - - - - - - 130,000 165,000 355,000 
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ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ รวมคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ

สรรหา 
คณะกรรมการ

สินเชื่อ 
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ*** กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาฯ 

90,000 75,000 - - - - 40,000 30,000 - - - 105,000 130,000 210,000 

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 105,000 60,000 - - 120,000 90,000 - - - - - 105,000 225,000 255,000 

10
. 

นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ กรรมการ/ 
ประธานคณะกรรมการ
สินเชื่อ 

105,000 75,000 - - - - - - 200,000 90,000 - 105,000 305,000 270,000 

11
. 

นางนภาภรณ ลัญฉนดี**** กรรมการบริหาร - - - - 130,000 40,000 - - - - - - 130,000 40,000 

12
. 

นายสามชัย  
เบญจปฐมรงค***** 

กรรมการบริหาร - - - - 70,000 - - - - - - - 70,000 - 

13
. 

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ***** ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

50,000 - - - - - - - - - - - 50,000 
 

- 

14
. 

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต***** กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

30,000 - 30,000 - - - 30,000 - - - - - 90,000 - 

15
. 

นางกรองแกว  
เปยมดวยธรรม****** 

กรรมการสินเชื่อ - - - - - - - - 20,000 - - - 20,000  

  รวมท้ังสิ้น             2,175,000 2,747,500 
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หมายเหตุ: *ลาออกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 
 ** นายวิวัฒน คงคาสัย เดิมเปนประธานเจาหนาที่บริหาร ไดรับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทคร่ึงหนึ่ง และไมไดรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารตามที่ไดรับอนุมัติตอผูถือหุน  
                       ตอมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทานไดเกษียณอายุ และไดรับเบี้ยประชุมเต็มจํานวนเชนเดียวกับกรรมการทานอื่น 
 ***  นางนลินี งามเศรษฐมาศ แจงความประสงคไมขอรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร เนื่องจากเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญ 
 ****นางนภาภรณ ลัญฉนดี ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
 ***** ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
 ******ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
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- คาตอบแทนรวม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของคณะผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
รายละเอียดดังนี้   (หนวย: บาท) 

ประเภทคาตอบแทน จํานวนเงิน 
2557 2556 

เงินเดือน และโบนัส 13,937,871.10 18,522,313.75 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,049,488.71 1,169,791.75 

สวัสดิการอื่น ๆ 1,329,546 1,242,557 

รวม 16,316,905.81 20,934,662.50 
จํานวนผูบริหาร 8 8 

 

8.5 บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนท้ังสิ้น 50 คน โดยในป 2557 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแก
พนักงานจํานวนท้ังสิ้น 21,322,394.55 บาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ       
เงินโบนัสเงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้บริษัทยัง
ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ โดยแบงพนักงานตามสายงานตาง ๆ ไดดังนี้ 

 

ฝาย จํานวนพนักงานประจํา (คน) 
ป 2557 ป 2556 ป 2555 

1. ฝายสินเช่ือและการตลาด 13 10 14 

2. ฝายปฏิบัติการ 19 19 14 

3. ฝายบริหารงานกลาง 7 9 7 

4. ฝายบัญชีและการเงิน 7 6 6 

5. สํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 1 1 1 

6. สํานักบริหารความเสี่ยง 3 2 - 

 รวม 50 47 42 

ท้ังนี้ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไมมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
จํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาทดานแรงงาน  
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ผลตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ 

บรษิัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) มีการจายคาตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา (ป 2557-
2555) ดังนี ้

    (หนวย: บาท) 

คาตอบแทน (บาท) ป 2557 ป 2556 ป 2555 
จํานวน (คน) 50 47 42 
- เงินเดือน และโบนัส 19,070,322.42 18,714,688.02 16,240,612.79 

- สวัสดิการอื่น ๆ  2,252,072.13 4,347,036.57 4,511,399.69 

รวม 21,322,394.55 23,061,724.59 20,752,012.48 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลไดถูกนํามาเช่ือมโยงกับกลยุทธ
และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทเช่ือม่ันวา การเจริญเติบโตขององคกรข้ึนอยูกับพนักงานท่ีมี
คุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะมุงเนนท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนา
บุคลากรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อท่ีจะเสริมสรางและพัฒนา
ใหพนักงาน เปนท้ังคนดี และคนเกง ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนน
ใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาใหบริษัทกาวไปสูองคกรแหงความสําเร็จ และเพื่อเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ในป 2557 บริษัทฯ ไดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับ
ข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุนท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนท่ี 199/2558 ของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัท

ไทย 
 หลักสูตรงบกระแสเงินสด การจัดทําและวิเคราะห ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท จํากัด 
 หลักสูตรสรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

เปนตน 
 

นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับตําแหนงใหกับพนักงานท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคลองกับแผนการ
เจริญเติบโตความกาวหนาในสายอาชีพ โดยในป 2557 บริษัทไดนําตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs)    
มาใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคลรวมท้ังปรับปรุงการ
ประเมินขีดความสามารถของพนักงานใหสอดคลองกับองคกรและมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 



                                 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

สวนที่ 2 หนาที่ 11 

9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณท่ีมุงม่ันดําเนินธุรกิจภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี        
(Good Corporate Governance) โดยนําหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาเปนปจจัยในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดยในป 2557 บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูในระดับ 3 ดาว ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดี และนับต้ังแต    
แปรสภาพเปน บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) และตอมาเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตปลายป 2547 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสรางการกํากับดูแล ซึ่งรวมถึง
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย สิทธิของผูมีสวนไดเสีย การประชุมผูถือหุน จริยธรรม
ทางธุรกิจสําหรับคณะกรรมการ การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูล  

โดยในป 2557 บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยดังนี้ 

 การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 คณะกรรมการบริษัท มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน เปนองคกรโปรงใสและมี      

ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม โดยเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 บริษัทไดเขารวมประกาศเจตนารมณ
เขาเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยการแนวรวม
นี้บริษัทจะรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาดประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยหลักการในการตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

แผนการดําเนินงานในป 2558:  
 1.1 จะจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนํานโยบายการ
ตอตาน การทุจริตและแผนการกํากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดใหมีคูมือ/แนวทางในการดําเนินธุรกิจแก
ผูบริหารและพนักงาน 
 1.2 จัดทําและประกาศใชนโยบายการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption Policy) 
 1.3 สื่อสารความเขาใจกับผูบริหาร และพนักงาน ใหเขาใจถึงเหตุผลและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะการปองกัน
การจายสินบนในรูปแบบตางๆ 
 นอกจากนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ไดแกหมวดสิทธิของ
ผูถือหุน หมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน หมวดบทบาทผูมีสวนไดเสีย หมวดการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

1. หมวดสิทธิของผูถือหุน 
 บริษัทตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของบริษัท สิ่งท่ีจะทําใหผูถือหุนไววางใจ และ

ม่ันใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท ก็คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการท่ีรักษาสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีผูถือหุนพึง
ไดรับอยางเปนธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือกวานั้น รวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เปนท่ียอมรับจากผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายอยูเสมอวาเปนกิจการท่ีมีการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี 
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(1) การจัดการประชุมผูถือหุน 

 บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบปของบริษัท ท้ังนี้ในป 2557 บริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.      
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ หองบุษบา ช้ัน 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โดยในการประชุมมีกรรมการ และผูบริหารระดับสูง รวมท้ังผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง
กัน ซึ่งในการประชุมประธานกรรมการไดดําเนินการประชุมอยางครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และผลประชุมมี
มติอนุมัติในทุกวาระ 

(2) การสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 
 บริษัท ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัท เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม/ขอมูลประกอบท่ี
สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ/รายงานการประชุมท่ีผานมามีรายละเอียด
ครบถวน/รายงานประจําปพรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุม/หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และเอกสารท่ีตองใช
ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีใชไวชัดเจน โดยจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือ
หุน และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันตอเนื่อง 3 วันกอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม 

 ท้ังนี้ในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซต
ของบริษัทท่ี www.airafactoring.co.th ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีเวลา
ในการศึกษาขอมูลอยางละเอียดและเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทําหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข.เพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะได พรอมกับเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบ
ฉันทะในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองไวบนเว็บไซตอีกดวย 

(3) การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน 
 ในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย 
ดวยการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแล ตอนรับ และใหความสะดวกอยางเพียงพอ โดยวันประชุม บริษัทไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนลงทะเบียนไดต้ังแตเวลา 08.30 น. ซึ่งเปนเวลาลวงหนากอนการประชุมประมาณหนึ่งช่ัวโมงครึ่ง โดยมี
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมาย ทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความ
ถูกตองของการมอบฉันทะ การนับองคประชุม การไมลงคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระตาง ๆ 
และดูแลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระตลอดการประชุมดวย  

(4) การดําเนินการประชุมผูถือหุน 
กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานท่ีประชุมและ/หรือเลขานุการบริษัทซึ่งประธาน

มอบหมายจะช้ีแจงกติกาท้ังหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ
บริษัท รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน และเม่ือมีการใหขอมูลตามระเบียบวาระ
แลว ประธานฯจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ถามคําถามในแตละวาระ 
และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และคณะกรรมการจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน 
ตรงประเด็น และใหความสําคัญกับทุกคําถาม 
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 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงให
ผูถือหุนทราบลวงหนา สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการจะดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคล อนึ่งในการ
ประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติพรอมกับนับ
คะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ท้ังนี้ในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2557 ไดกําหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และเลิกประชุม
ประมาณ 11.10 น. 

(5) การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 
 หลังจากเสร็จการประชุมผูถือหุน ในวันเดียวกันบริษัทจะสรุปผลการประชุมสามัญผูถือหุน และมติ
การลงคะแนนผานชองทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยฯ ใหกับนักลงทุนและผูถือหุนทราบท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และนําสงรายงานการประชุม รวมท้ังขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียดใหกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน 
นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น รวมถึงเผยแพรรายงานภาพบรรยากาศวันประชุมสามัญผูถือหุนผานทางเว็บไซทของ
บริษัทท่ี www.airafactoring.co.th  

2. หมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 แมวาผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนไมเทากัน มีสิทธิออกเสียงไมเทากัน (ตามจํานวนหุนท่ีถือ) 
แตมิไดหมายความวาการมีสิทธิข้ันพื้นฐานในฐานะผูถือหุนจะแตกตางกัน เนื่องจากบริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ และแมผูถือหุนจะไมสามารถเขารวมประชุมดวยเหตุ
ไมสะดวกประการใด ผูถือหุนยอมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนได 
 (1) การใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระ รายช่ือกรรมการและคําถามตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา 
  เพื่อใหผูถือหุนรายยอยมีสวนรวมในการดําเนินงาน และตรวจสอบอยางแทจริง กอปรกับการท่ี
บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยใหความสําคัญกับผูถือหุนมีสิทธิในการ
เสนอเรื่องท่ีเห็นวาสําคัญและเปนประโยชนเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนากอนวันประชุมผานชองทางตางๆ ท่ีหลากหลาย ไดแก จดหมาย อีเมลท่ี www.airafactoring.co.th และ
เว็บไซตของบริษัท  
  โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน 2557 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุมลวงหนา และสงคําถามท่ีเกี่ยวของกับวาระการ รวมท้ังเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2557 โดยแจงใหผูถือหุน
ทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังประกาศหลักเกณฑและระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนไวในเว็บไซตของ
บริษัท ท่ี www.airafactoring.co.th หัวขอ “หมวดหมูนักลงทุน” เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา 
  ท้ังนี้ ในการประชุมผูถือหุนป 2557 ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือและวาระเขารวมในการประชุม
แตอยางใด 
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(2) ภาษาท่ีใชในการประชุม 
  เนื่องจากผูถือหุนสวนใหญท่ีเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเปนคนไทย 
ดังนั้นในการประชุมผูถือหุนจึงดําเนินการเปนภาษาไทย และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนชาวตางชาติ 
บริษัทจึงไดจัดสงเอกสารการประชุมเปนภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ รวมท้ังจัดทําเว็บไซตของบริษัท
เปน 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(3) การมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 
  เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
ผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ทานใดทานหนึ่งจากรรมการอิสระท่ีเขารวมการประชุมท้ังหมด ซึ่งบริษัทได
ระบุช่ือไวในหนังสือมอบฉันทะ พรอมใหขอมูลกรรมการอิสระอยางครบถวน อาทิ ประวัติ ท่ีอยู การศึกษา การดํารง
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ และการมี
สวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณา นอกจากนี้ในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทจัดสงใหแกผูถือหุนยังเปนแบบท่ีกําหนด
รายการตางๆ ท่ีมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนอยางเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือ
มอบฉันทะได 

(4) การใชบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน 
  บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง สวนในวาระเลือกต้ังกรรมการซึ่งออกตามวาระท่ีใหพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล บริษัทไดใหผูถือหุนในท่ีประชุมทุกราย (ท่ีออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง) 
ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรคะแนนเสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู เขาประชุมทุกรายเพื่อตรวจนับ
คะแนน 

(5) การควบคุมภายในเพื่อปองกันการใชขอมูลภายในของกรรมการและพนักงาน 
  บริษัทไดกําหนดใหมีการดําเนินการตางๆ เพื่อปองกันการทํารายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนและการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ ท้ังโดยการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนการกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน โดยไดจัดทําขอพึงปฏิบัติไวในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
และผูท่ีเกี่ยวของ สามารถใชเปนหลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมท่ีอาจเสี่ยงตอการกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีหลักการท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

5.1) กําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงิน โดยกําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 

5.2) การเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีจัดทําและรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพยของบริษัทภายใน 3 วันทําการหลักจากท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงมายังบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขานุการบริษัททํา
หนาท่ีรวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตอไป 

5.3) การพิจารณารายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทไดนําระเบียบ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปฏิบัติอยางเครงครัด โดยการกําหนดใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมี
ความเกี่ยวของกับรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจพิจารณา
รายการดังกลาว พรอมกันนี้เลขานุการบริษัทเปนผูจดรายงานการประชุมและความเกี่ยวของของกรรมการหรือ
ผูบริหารเปนลายลักษณอักษรไวในรายงานการประชุม 
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3. หมวดการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมควรไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนด คณะกรรมการจึง
สงเสริม และสนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางชัดเจนและเปนธรรม ดังนี้ 
 (1) กลุมลูกคาและลูกหนี้ บริษัทมุงหวังใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและความเปนธรรม โดยได
กําหนดใหมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

1.1) การจัดทําสัญญาท่ีเปนธรรม และสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของบริษัท ใหลูกคาเกิด
ความเขาใจท่ีถูกตอง 

1.2) การรักษาความลับของลูกคาและลูกหนี้อยางรัดกุม และไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับนั้น
แกบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกคาหรือลูกหนี้ หรือเปนการดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น 

1.3) การใหคําแนะนําโดยใชความระมัดระวังอยางสมเหตุผล เพื่อมุงใหลูกคาและลูกหนี้ไดรับ
ประโยชนและความพึงพอใจอยางเหมาะสม  
 (2) กลุมเจาหนี้และคูแขงขัน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุงสูความเจริญกาวหนารวมกันอยาง
ยั่งยืน และเหมาะสม โดยไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอเจาหนี้และคูแขงขันอยางเปนธรรม ตามเง่ือนไขและขอตกลง
ตามสัญญา หรือสิทธิท่ีพึ่งจะไดรับตามกฎหมาย และไมปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนการขัดตอจรรยาบรรณ และจริยธรรมใน
การปฏิบัติทางการคาตอเจาหนี้ และคูแขงขัน 
 (3) กลุมกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งทรัพยากรบุคคล คือ เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหองคกร
สามารถดําเนินธุรกิจ บรรลุเปาหมายท่ีวางไวได ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญและกําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

3.1) การสรางกระบวนการบริหารงาน เพื่อใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางระดับผูบริหารและ
พนักงาน 

3.2) บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหา  และคัดเลือกบุคลากรท่ีชัดเจน โดยนําขอมูลจาก                
Job Description มาเปนขอมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการ
ทดลองงานของพนักงานใหมทุกคน 

3.3) บริษัทไดสง เสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมอยางเทา เ ทียมและเหมาะสมเพื่อ
ความกาวหนาและความม่ันคง โดยไดจัดสรรงบประมาณดานการฝกอบรมและจัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงาน โดยมุงเนนการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหเกิดทักษะ เสริมสรางความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้ง
ปรับปรุงจุดออนอันเกิดจากการประเมินผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตกาวหนาในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดวางแผนการเจริญเติบโตความกาวหนาในสาย
อาชีพใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานตามความรูความสามารถและไดใช
ศักยภาพของแตละคนไดอยางเต็มท่ี  

3.4) การรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทถือวาการรักษาพนักงานไวกับ
องคกรเปนสิ่งท่ีสําคัญ จึงไดกําหนดใหมี 

 การจายผลตอบแทนในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานอยางเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถและประสบการณในการทํางาน รวมถึงการกําหนดใหมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานปละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทนําระบบ Key Performance Indicator 
(KPI) มาใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหนวยงาน  
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 การใหสวัสดิการดานตาง ๆ แกพนักงาน ไดแก ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกัน

สุขภาพ และคารักษาพยาบาล เพื่อใหพนักงานสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดนอกเหนือจากการเบิกจาก
ประกันสังคม และเพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพท่ีดี และการใหสวัสดิการดานอื่น ๆ ไดแก เงินสมรส เงินฌาปนากิจ 
การอบรมสัมมนาพนักงาน 

 การจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานท่ีมีอายุการปฏิบัติงานครบ 1 ป 
3.5) การเตรียมผูบริหาร บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการจัดเตรียมผูบริหารทดแทนอยางตอเนื่อง 

ใหเพียงพอกับการขยายธุรกิจรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร เพื่อเตรียมความพรอม และพัฒนาขีด
ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 (4) กลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
  ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ การรับทราบขอมูล การแจงขาวของบริษัท 
โดยผานชองทางตางๆ ไดดังนี ้

 โทรศัพท : ติดตอนักลงทุนสัมพันธ 0-2657-6222 
 ทางเว็บไซตบริษัท www.airafactoring.co.th 
 สงไปรษณียหรือยื่นเรื่องโดยตรงท่ีเลขานุการบริษัท บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 เล ขท่ี  31 9  อ าค า รจั ตุ รัส จา มจุรี  ช้ัน  2 0  ถ น นพ ญา ไ ท แ ขว งป ทุ มวั น  เ ขตป ทุมวั น 
 กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งคําถาม/ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะตางๆ จะสงตอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุง
ตอไป โดยในป 2557 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย 

4. หมวดการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการใหขาวสาร และเปดเผยขอมูลของบริษัทใหแกผูถือหุน
อยางเทาเทียม มีความถูกตองและทันกาล สามารถตรวจสอบได ท้ังนี้เพื่อใหการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัทกระทําบนพื้นฐานของขอมูลท่ีครบถวนและเทาเทียมกัน ขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยตอสาธารณะนั้นมีท้ังขอมูลทาง
การเงิน และขอมูลท่ีมิใชทางการเงิน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไดเปดเผยขอมูลไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซทของบริษัท ดังนี ้

 งบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน พรอมท้ังรายงานความรับผิดชอบของกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน แสดงคูไวกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 รายการระหวางกันและการควบคุมภายใน 
 นโยบายและการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 โครงสรางการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานและแผนธุรกิจประจําป 
 ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
 การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร ดังนี้ 
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1) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหา รวมถึงจํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 
2) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่งประกอบดวยนโยบายการจายคาตอบแทนและ

ผลตอบแทนอื่น ๆ และตัวเงินท่ีกรรมการและผูบริหาร 
3) การเปดเผยขอมูลของกรรมการและผูบริหาร ตอบริษัทเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของ

ตนและผูท่ีเกี่ยวของในบริษัทอื่นท้ังท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท ใหแกบริษัทไดรับทราบ       
โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร ผานการจัดสงขอมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนประจําเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 บริษัทใหความสําคัญในการแสดงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เชน การกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส ผานโครงสรางของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดังนี้ 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

1) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูท่ีหลากหลาย และมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจหลาย
ดาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการจํานวน 10 ทานโดยเปนตัวแทนของผูถือหุนจํานวน 5 ทาน และ
กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ช่ือ - นามสกุล 
ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สินเช่ือ 

1. นายสรสิทธิ์      สุนทรเกศ* ◙  ◙    

2. นางจันทิมา      สิริแสงทักษิณ ◙ ◙ ◙    

3. นางลดาวัลย     ธนะธนิต ◙    ◙  

4. นางนลินี          งามเศรษฐมาศ ◙   ◙ ◙  

5. นายวุฒิภูมิ       จุฬางกูร ◙    ◙  

6. นางญาใจ        พัฒนสุขวสันต* ◙ ◙ ◙ ◙   

7. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน ◙ ◙ ◙ ◙   

8. นายวิวัฒน คงคาสัย ◙    ◙ ◙ 

9. นายคุณากร      เมฆใจดี ◙      

10. นายวิศิษฐ      วงศรวมลาภ ◙     ◙ 

(หมายเหต*ุ : นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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2) คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการอิสระใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ และแยกจาก

ประธานกรรมการบริหาร เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 
3) บริษัทไดกําหนดระบบการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการบริหาร และระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนออกจากกัน 
4) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการ

กํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูถือหุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดีและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และ
มติประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
ผูถือหุนท้ังในปจจุบันและระยะยาว ท้ังนี้ รวมท้ังการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีจะจัดต้ังข้ึนตาม       
พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

3. ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูรับผิดชอบการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่อง
ดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท 
 จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมท้ังดูแลใหมีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน 
 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือ

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 
 ใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 
 ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ี

ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
กอนการดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอืน่ หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปน
ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ เปนตน  

 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับ
แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง  
 คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทได 
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 การเสนอแตงต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 
 การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทน

ประจําปของผูบริหารและพนักงาน 
 การกําหนดและเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติท่ีมอบใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 
 การมอบอํานาจหนาท่ีใหประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง 

รวมถงึการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาท่ีดังกลาว ท้ังนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

 การแตงต้ังและกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอย 
 การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
 การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน

ของบริษัท 
 กรรมการบริษัทมีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล

ภายในไมไดเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน  
 ในกรณีท่ีขอมูลรายงานประจํารอบระยะเวลาบัญชี ไดแก รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงิน 
 และรายงานประจําป กรรมการพึงละเวนการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทไมนอยกวา 30 วันกอนการ
 เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

 ในกรณีท่ีขอมูลเปนการรายงานตามเหตุการณการดําเนินงานของบริษัท ไดแก การไดมา จําหนาย
 ไปซึ่งสินทรัพย รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การรวม/ยกเลิกการรวมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกทรัพย
 ใหม การซื้อหุนคืน การจายหรือไมจายเงินปนผล หรือเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน ฯลฯ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความ
คาดหวังท่ีบริษัทมีตอบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนท้ังในดานการ
กํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขา
รับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนประโยชน ซึ่งจัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ
สถาบันท่ีมีช่ือเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตอนปลายป เพื่อ
ประเมินผลการทํางานในรอบปท่ีผานมาของกรรมการบริษัท 
 ต้ังแตป 2551 เปนตนมา คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเห็นชอบใหเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเสนอแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทได ตามหลักเกณฑการสรรหาของกรรมการบริษัท ซึ่งท่ีผานมาก็มี
บุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจเสนอช่ือเขามาคัดเลือกเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ท้ังนี้ รายละเอียดอยูในหัวขอ การกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน) 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 
จํานวน 3 ทาน ซึ่งท้ัง 3 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเช่ือถือ
ของงบการเงิน ดังนี้ 

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม 

1. นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6 6/6 
2. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต* กรรมการตรวจสอบ 2 2/2 
3. นายพูนศักด์ิ  เธียไพรัตน กรรมการตรวจสอบ 6 5/6 

(หมายเหต*ุ : นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายงานดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ และจัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
5 พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท 

ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
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3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (The Nomination, 

Compensation Committee) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 3 ทาน โดยมี

กรรมการอิสระเปนประธาน ประกอบดวย 
รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน 
จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม 

1. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต* ประธานกรรมการสรรหา  
และกรรมการอิสระ 

2 2/2 

2. นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน กรรมการสรรหา  
และกรรมการอิสระ 

5 4/5 

3. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ กรรมการสรรหา 5 4/5 

(หมายเหต*ุ : นางญาใจ พัฒนสุขวสนัต ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
1. กําหนดนโยบายตางๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้ 

 1.1. นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง 
 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอย 

2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้ 
 2.1 กรรมการ 
 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ีไดรับมอบอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท 
 2.3 ผูบริหารระดับสูง 

3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมท้ังการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. ดูแลใหกรรมการและผูบริหาร ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมาย 

5. พิจารณาคาตอบแทนท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

6. พิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
9. จัดการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝายจัดการ หรือผูบริหาร ท่ีเกี่ยวของ หรือผูท่ีเห็นสมควร

มารวมประชุมใหความเห็น หรือสงเอกสารขอมูลตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน 

4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม 

1. นางลดาวัลย  ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร 15 15/15 
2. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร 15 11/15 
3. นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร กรรมการบริหาร 15 12/15 
4. นายวิวัฒน  คงคาสัย กรรมการบริหาร 15 15/15 

5. นางนภาภรณ  ลัญฉนดี กรรมการบริหาร 15 13/15 
6. นายสามชัย  เบญจปฐมรงค* กรรมการบริหาร 7 7/7 

(หมายเหต*ุ : นายสามชัย เบญจปฐมรงค ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญได ดังนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด 
คําสั่ง และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน 
งบประมาณ เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังควบคุมกํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามท่ีฝายจัดการเสนอกอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ  

4. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท 
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว  
6. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การใหกูยืมเงินหรือการใหสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ภายใตหลักเกณฑอํานาจใน

การอนุมัติสินเช่ือของบรษิัท  



                                 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

สวนที่ 2 หนาที่ 23 

 
7. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการออกตรา

สารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท 
เพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

8. เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ดานการปฏิบัติการอื่น ๆ 

9. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป ท้ังนี้อํานาจ ตลอดจนการ
มอบอํานาจแกบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควรจะไมรวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

5) คณะกรรมการสินเช่ือของบริษัท (Credit Committee) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 5 ทาน 
ประกอบดวย 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ 
จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม 

1. นายวิศิษฐ  วงศรวมลาภ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ 16 16/16 
2. นายวิวัฒน  คงคาสัย กรรมการสินเชื่อ 16 16/16 
3. นายกนกกิต  นวสิริ กรรมการสินเชื่อ 16 16/16 
4. นางพรพิไล  บุราสัย กรรมการสินเชื่อ 16 16/16 

5. นางกองแกว  เปยมดวยธรรม* กรรมการสินเชื่อ 16 16/16 

(หมายเหต*ุ : นางกองแกว เปยมดวยธรรม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสินเช่ือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เดิมเปนที่ปรึกษา-
คณะกรรมการสินเช่ือ) 

โดยมี นายขวัญพงษ พุมสวาง เปนเลขานุการคณะกรรมการสินเช่ือ 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสินเช่ือ 

 1. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเช่ือตามขอบเขตอํานาจท่ีกรรมการบริษัทกําหนด 
 2. ดําเนินการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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5) คณะผูบริหาร (Management) 

คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
 

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายกนกกิต  นวสิร ิ กรรมการผูจัดการ และ 
รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นางพรพิไล  บุราสัย ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายสินเช่ือและการตลาด 
3. นายจิระศักด์ิ  อรรควัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ 

4. นางไพศรี  ฝกเจริญผล ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน 
5. นายสมเกียรติ  วจนะเศรษฐ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารงานกลาง 

6. นางสาวสมใจ  อมรชัยนพคุณ ผูอํานวยการอาวุโส กํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 
7. นายเพิ่มศักด์ิ  พูลเพิ่ม หัวหนาสํานักบริหารความเสี่ยง 

 

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง เปาหมาย นโยบายบริษัท เพื่อเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

และดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางเปาหมาย ตลอดจนนโยบายของ
บริษัทดังกลาวดวย รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม มีอํานาจพิจารณาวาจาง
พนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจากการเปน
พนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานท้ังหมดของ
บริษัท 

2. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

3. ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได   

โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจ
ตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว 
ท้ังนี้ อํานาจ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจ และ/หรือการ

มอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดขัดแยงกับบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว
จะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ี
ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1. จัดทําแผนงานและงบประมาณ และแผนปฏิบัติการเสนอประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
2. รวมกําหนดเปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ ในการดําเนินงานของบริษัท 
3. มอบหมายงานใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามแผนงาน 
4. ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ 
5. บริหารความเสี่ยงและควบคุมผลงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

 
การกําหนดอํานาจในการอนุมัติคาใชจายในรายการที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

           (หนวย:บาท) 
 วงเงินอนุมัติ (บาท/ตอครั้ง) 

กรรมการ
ผูจัดการ 

ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

คาใชจายท่ัวไป 100,000 200,000 1,000,000 ไมจํากัดวงเงิน 
คาใชจายท่ีมีสัญญาผูกพัน 500,000 1,000,000 5,000,000 ไมจํากัดวงเงิน 
การซื้อทรัพยสิน 500,000 1,000,000 3,000,000 ไมจํากัดวงเงิน 
คาใชจายท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  ตามท่ีไดรับอนุมัติ   

 

9.2 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

(1) กรรมการอิสระ 

บริษัทไดมีการจัดต้ัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ตามหลักเกณฑเรื่องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 กําหนด ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผ ู ขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ี
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ท้ังนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ี
ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน 
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพย
ท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ท้ังนี้การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้
ท่ีเกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํ านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่น
คําขออนุญาตตอสํานักงาน 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ   ผูขอ
อนุญาต ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
 ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนท่ีกําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขอ
อนุญาตในชวงสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตท่ียื่นตอสํานักงานต้ังแต
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป 
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 ในกรณี ท่ีบุคคลท่ีผูขออนุญาตแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตามขอ (4) หรือ ขอ (6) ใหผูขออนุญาต
ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว      
ก็ตอเม่ือผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา 
การแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการ

อิสระ 
 เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ ขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการ
ทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

โดยปจจุบันกรรมการอิสระมีจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทหรือจํานวนรอยละ 40 
ประกอบดวย 

1. นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ  กรรมการอิสระ 
2. นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ 
3. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต  กรรมการอิสระ 
4. นายพูนศักด์ิ  เธียไพรัตน  กรรมการอิสระ 

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อพิจารณา

คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี้ 

 การสรรหากรรมการบริษัท 
องคประกอบและการสรรหา เลือกต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้น      

ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน เลือกต้ัง

โดยท่ีประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน ท้ังนี้ 
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร  

2. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอหนึ่ง 1 เสียง  
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ัง เปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึง
เลือกต้ังในครั้งนั้น ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนง
ในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปให
กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง 
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

4. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการท้ังสิ้นจํานวน 10 ทาน โดยเปนกรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุน
ใหญ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย นางนลินี งามเศรษฐมาศ, นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร, นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ,           
นางลดาวัลย ธนะธนิต และนายวิวัฒน คงคาสัย 

 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองเปนกรรมการ ซึ่งไดรับการแตงต้ัง และประกอบดวย 

กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ในจํานวนนี้ตองมีกรรมการอยางนอย 1 ทานท่ีเปนผูมีความรู ความเขาใจหรือ
ประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน 
และไดรับการรอบรมหรือเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระ และกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระใน
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศขอบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยกําหนด กลาวคือ 

1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2 เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ี
เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

3 เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4 เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
5 เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท 

ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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6 สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทรวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

9.3 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดกําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรใน (เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และคูมือบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบใหแกกรรมการผูบริหาร และพนักงานเม่ือแรกเขา
ทํางาน) โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี้ 

1. บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเกี่ยวของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร มีหนาท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัท
รับทราบเพื่อจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล     
เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวดวย 

2. บริษัทมีขอกําหนดหามนําขอมูลงบการเงิน หรือขอมูลอื่นท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทท่ี
ทราบ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูท่ีมิไดมีสวนเกี่ยวของ และหามทําการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนท่ี
ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน และตองไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะท้ังหมดแลว 
การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ท่ี
ไดลวงรูขอมูลภายในท่ีสําคัญ คนใดกระทําผิดวินัยจะไดรับโทษต้ังแต ตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมได
รับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 

ท้ังนี้ แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

9.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
บริษัทจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ใหแก 
- ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) ในรอบป

บัญชี 2557 ท่ีผานมา เปนจํานวนเงิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหม่ืนบาทถวน) โดยไมรวมคาบริการอื่นๆ 
- ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชี 2556 ท่ีผานมา เปนจํานวนเงิน 

820,000 บาท (แปดแสนสองหม่ืนบาทถวน) โดยไมรวมคาบริการอื่นๆ 
- ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชี 2555 ท่ีผานมา เปนจํานวนเงิน 

800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) โดยไมรวมคาบริการอื่นๆ 
 

9.5 การปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งตามขอบังคับของ

บริษัท ไดกําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไวอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี 
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จําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการประชุมท่ี
ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถวนเพียงพอโดยจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุก
คนสามารถเสนอวาระ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูบริหารระดับสูง
ไดมีสวนรวมในการเขารวมประชุม เพื่อตอบขอซักถามสําหรับประเด็นท่ีคณะกรรมการบริษัทมีขอสงสัย โดยมี
ประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปท่ีไดจากการประชุม รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และหลังจากท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว เพื่อให
กรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ในป 2557 
และ 2556 มีดังนี ้

 

ช่ือ - นามสกุล 

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการสินเช่ือ 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
1. นายชัชวาล พรรณลาภ1 1/7 6/6 - - - - - - - - 

2. นายสรสิทธิ์      สุนทรเกศ2 2/2  - - - - - - - - 

3. นายคุณากร เมฆใจดี 7/7 6/6 - - - - - - - - 

4. นายสุวัฒน      เหลาภราดรชัย1 4/7 5/6 1/6 4/7 - - 1/5 2/3 - - 

5. นางญาใจ        พัฒนสุขวสันต2 2/2 - 2/2 - - - 2/2 - - - 

6. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน 7/7 5/6 5/6 6/7 - - 4/5 3/3 - - 

7. นายวิวัฒน คงคาสัย 7/7 6/6 - - 15/15 12/12 - - 16/16 18/18 

8. นางจันทิมา      สิริแสงทักษิณ 1/7 4/6 6/6 6/7 - - - - - - 

9. นางลดาวัลย    ธนะธนิต 6/7 5/6 - - 15/15 12/12 - - - - 

10. นางนลินี       งามเศรษฐมาศ 6/7 5/6 - - 11/15 10/12 4/5 3/3 - - 

11. นายวุฒิภูมิ     จุฬางกูร 7/7 4/6 - - 12/15 9/12 - - - - 

12. นายวิศิษฐ     วงศรวมลาภ 7/7 5/6 - - - - - - 16/16 18/18 

13. นางนภาภรณ  ลัญฉนดี - - - - 13/15 3/12 - - - - 

14. นายสามชัย  เบญจปฐมรงค3 - - - - 7/7 - - - - - 

15. นางกองแกว เปยมดวยธรรม4 - - - - - - - - 16/16 - 

หมายเหตุ 1 : ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 
หมายเหตุ 2 : ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
หมายเหตุ 3 : ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
หมายเหตุ 4 : ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสินเช่ือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เดิมเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเช่ือ 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
  การพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงม่ันท่ีจะใชความพยายามอยาง
ตอเนื่องท่ีจะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมใหดีข้ึน รักษากฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและ
ประพฤติตนตอทุกฝายดวยความถูกตองและเปนธรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน ในป 2557 บริษัทยังคง
เดินหนาในการดําเนินธุรกิจควบคูกับการพัฒนาสังคม โดยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัท เพื่อใช
ดําเนินกิจกรรมในดานนี้ ผานโครงการ และ/หรือ การรวมบริจาคผานองคกรการกุศลหรือมูลนิธิตางๆ เปนตน 
 โดยในป 2557 บริษัทไดจัดกิจกรรมสงเสริมพนักงานใหมีการแบงปนสูสังคม โดยรวมกันระดมทุน และ
รวมกันบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาใหแกนองๆ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัด
สิงหบุร ีซึ่งกิจกรรมดังกลาว บริษัทไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงานเปนอยางดี 
 

    
 

    
 

 แผนการดําเนินงานป 2558 

 บริษัทยังมุงเนนและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม และแบงปนความสุขใหแกชุมชนและสังคม         
โดยมุงเนนกิจกรรมสาธารณะประโยชน และกิจกรรมทําความดี อันเปนการสงเสริมศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมและชุมชนทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืนตอไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางมาก เพราะระบบการควบคุมภายในท่ีดีจะทําให

ระบบการทํางานของบริษัทมีความถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการปองกันความเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทฯ จึงไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งท้ัง 
3 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน และมี
คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับและ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการโดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน เขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ของบริษัทในดานตาง ๆ ไดแก การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ท้ังนี้ จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ทําใหการบริหารจัดการ และการดําเนินกิจการของบริษัทฯ มีความถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหสํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความ
เปนอิสระจากฝายบริหาร ทําหนาท่ีสอบทานการปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ และกําหนดใหทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหบรรลุผล และเปนท่ี
ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําในดานตาง ๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ครั้งท่ี 3/2549 ไดแตงต้ัง นางสาว สมใจ 
อมรชัยนพคุณ ใหดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแตวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2549 เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในและมีความเขาใจในกิจกรรม
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี ท้ังนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติ
ของผูดํารงตําแหนงหัวหนาตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหวางกัน (ถามี) 
ในชวงปลายป 2556 และป 2557 บริษัทมีรายการระหวางกันเกิดข้ึน โดยเปนไปตามหลักเกณฑและกระบวนการพิจารณาท่ีสมเหตุสมผล และมีราคาหรือเง่ือนไขของรายการท่ีเปนธรรมเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเสมือนรายการท่ีทํากับบุคคลอื่น เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
       หนวย: ลานบาท 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ ยอดคงคาง 
สุทธิ ณ 

31 ธ.ค. 2557 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 2556 2557 

บริษัทหลักทรัพย 
ไอรา จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ไอรา 
จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัทยอยท่ีมีผูถือหุน
รายใหญรวมกัน คือ 
บริษัท ไอรา แคปปตอล 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือ
หุนใน บริษัท ไอรา 
แฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) 74.019% 
และถือหุนในบริษัท 
หลักทรัพย ไอรา จํากัด 
(มหาชน) 100% 

วงเงินสนับสนุนทางการเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 
จํานวน 800 ลานบาท และไดมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนทาง
การเงินจากเดิม 800 ลานบาท เปน 1,200 ลานบาท โดยไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2557 

ดอกเบ้ียจายท่ีจายใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 

(B/E) ฉบับท่ี 1/2556 มีมูลคา 500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.65 % ตอป อายุ 58 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 10 เม.ย. 56 

เม่ือวันท่ี 10 เม.ย. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 2/2556 มีมูลคา 500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.85 % ตอป อายุ 92 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 11 ก.ค. 56 

เม่ือวันท่ี 6 มิ.ย. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 3/2556 มีมูลคา 285 ลานบาท และฉบับท่ี 
4/2556 มีมูลคา 15 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 3.60 % ตอป อายุ 
56 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 1 ส.ค. 56 
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1,195.75 
 

รายการดังกลาวถือ เปน
รายการท่ีเปนประโยชน
ตอบ ริษัท  โดยเป นกา ร
เสริมสภาพคลองในการ
ดําเนินงานของบรษิัท 
ด าน อัตรา ดอ กเ บ้ีย เป น
อั ต ร า ด อ ก เ บ้ี ย ป ก ติ ใ น
ต ล า ด ท่ี บ ริ ษั ท กู ยื ม กั บ
สถาบันการเงินอื่น 
เหตุผลและความจําเปนท่ี
ทํารายการดังกลาว เพื่อ
บริหารสภาพคลองในการ
ดําเนินธุรกิจ 



                     บรษิัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 สวนที่ 2 หนาที่ 34 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ ยอดคงคาง 
สุทธิ ณ 

31 ธ.ค. 2557 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 2556 2557 

เม่ือวันท่ี 11 ก.ค. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 5/2556 มีมูลคา 300 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.60 % ตอป อายุ 62 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 11 ก.ย. 56 

เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 6/2556 มีมูลคา 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.70 % ตอป อายุ 114 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 3 ม.ค. 57 

เม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 7/2556 มีมูลคา 300 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.60 % ตอป อายุ 53 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 3 ม.ค. 57 

เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. 56 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 8/2556 มีมูลคา 120 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 15 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 3 ม.ค. 57 

เม่ือวันท่ี 6 มิ.ย.  57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 1/2557 มีมูลคา 300 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 88 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 2 ก.ย. 57 

เม่ือวันท่ี 12 มิ.ย. 57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 2/2557 มีมูลคา 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 90 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 10 ก.ย. 57 
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                     บรษิัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 สวนที่ 2 หนาที่ 35 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ ยอดคงคาง 
สุทธิ ณ 

31 ธ.ค. 2557 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 2556 2557 

เม่ือวันท่ี 2 ก.ย.  57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 3/2557 มีมูลคา 300 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 90 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 1 ธ.ค. 57 

เม่ือวันท่ี 10 ก.ย. 57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 4/2557 มีมูลคา 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 92 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 9 ธ.ค. 57 

เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 5/2557 มีมูลคา 500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 53 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 6 ม.ค. 57 

เม่ือวันท่ี 1 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 6/2557 มีมูลคา 300 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 88 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 27 ก.พ. 58 

เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 7/2557 มีมูลคา 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 87 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 3 มี.ค. 58 

เม่ือวันท่ี 11 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ไดมีการออกต๋ัวแลกเงิน 
(B/E) ฉบับท่ี 8/2557 มีมูลคา 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 
3.40 % ตอป อายุ 89 วัน ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 10 มี.ค. 58 
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                     บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 สวนที่ 2 หนาที่ 36 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
ในกรณีท่ีบริษัทเขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทําสัญญา
นั้นๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ในกรณีท่ีบริษัทเขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ี

เกี่ยวของ บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
กําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และใหมีราคาและเง่ือนไข เสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณา
อนุมัติ 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจ
การคาปกติของบริษัท และบริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ และบริษัทจะ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

 สวนที่ 2 หนาที่ 37 

 
ในป 2557 และป 2556 บริษัทมีรายการระหวางกันเกิดข้ึน โดยบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแยง ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้  
 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 

(พันบาท)  
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง - - ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการ - - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจาย – กลุมผูถือหุนเดิม 
ดอกเบ้ียจาย – กลุมผูถือหุนใหม 

- 
13 

- 
18     

อัตราตลาด (Money market rate) 
อัตราตลาด (Money market rate) 

คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ
เอกสารการโอนสิทธ ิ

- - อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 

คาตอบแทนกรรมการ 2.18 2.75 ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยมติ
คณะกรรมการและผูถือหุน 

คาตอบแทนผูบริหาร 16.32 20.93 ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยมติ
คณะกรรมการ 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันในกลุมผูถือหุนมีการเคลื่อนไหว สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้

 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะส้ัน – ต๋ัวแลกเงิน   
กิจการอ่ืนที่เก่ียวของกัน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม  - 
เพิ่มข้ึน 
มูลคาตามต๋ัวแลกเงิน   
ดอกเบ้ียจายลวงหนา 

ต๋ัวแลกเงินสุทธ ิ

 
2,200,000 

(16,443) 

 
2,200,000
(15,170) 

2,204,830 2,183,557 

ลดลง 
มูลคาตามต๋ัวแลกเงิน 
ดอกเบ้ียจายลวงหนา 

 
(1,620,000) 

12,519 

 
(2,400,000) 

18,312 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,195,749 619,673 

 



                           บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

สวนที่ 3 หนาที่ 1 

สวนที่ 3: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สรุปรายงานการสอบบัญชี ในป 2557 – 2555 
ตารางสรุปงบแสดงฐานการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

     หนวย: พันบาท 
รายการ 2557 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม) 
สินทรัพย      
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 45,533 87,426 61,752 
  ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ - สุทธ ิ 2,419,327 2,662,276 2,409,204 
  ลูกหนี้เงินใหกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,816 34,567 102,338 
  ลูกหนี้อื่น 222 117 475 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 415 1,452 206 
  ลูกหนี้เงินใหกูยืม 64,100 73,547 22,980 
  อุปกรณสํานักงาน - สุทธ ิ 12,646 13,743 4,996 
  เงินมัดจําและเงินประกัน 1,153 1,193 1,941 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,742 5,725 5,270 
สินทรัพยรอการขาย 11,150 - - 
รวมทรัพยสิน 2,610,104 2,880,046 2,609,162 
หนี้สิน    
  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,165,749 2,356,673 2,116,531 
  เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 47,366 52,840 50,830 
  เจาหนี้อื่น 2,198 6,401 5,312 
  ภาษีเงินไดคางจาย 7,067 7,276 8,443 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24,870 87,408 73,725 
  หนี้สินไมหมุนเวียน 11,401 15,041 12,747 
รวมหนี้สิน 2,258,651 2,525,639 2,267,588 
สวนของผูถือหุน    
  หุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 200,000 200,000 200,000 
  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,845 35,845 35,845 
  สวนทุนจากบริษัทใหญ 246 103 - 
  กําไรสะสม - สํารองตามกฎหมาย 19,700 18,200 14,900 
  กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 95,662 100,259 90,829 
รวมสวนของผูถือหุน 351,453 354,407 341,574 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,610,104 2,880,046 2,609,162 



                           บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

สวนที่ 3 หนาที่ 2 

 
ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557, วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวันท่ี    

31 ธันวาคม 2555 
     หนวย: พันบาท 

รายการ 2557 2556 2555 
   (ปรับปรุงใหม) 
รายได    
  สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 147,824 171,448 139,644 
  คาธรรมเนียมและบริการ 30,371 33,405 29,907 
  รายไดอื่น 7,693 9,577 5,210 
รวมรายได 185,889 214,430 174,761 
คาใชจาย    
  คาใชจายทางการเงิน 53,028 65,663 48,546 
  คาใชจายในการบริหาร 67,096 70,975 62,440 
  หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 27,861 (2,605) 4,041 
รวมคาใชจาย 147,985 134,033 115,027 
ภาษีเงินได 13,002 15,667 14,488 
กําไรสุทธิ 24,903 64,730 45,246 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)  0.62 1.62 1.13 
ปริมาณการรับซ้ือสิทธ์ิเรียกรอง (ลานบาท) 17,904 20,291 16,246 

 



                           บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 

สวนที่ 3 หนาที่ 3 

 
ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนวย: พันบาท 

รายการ 2557 2556 2555 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรกอนภาษี 37,904 80,397 59,734 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปน    

เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 86,920 68,860 58,756 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

124,824 149,257 118,490 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 196,957 (233,402) (979,594) 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (72,164) 16,301 35,399 
ภาษีเงินได (12,227) (17,289)  (10,577) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 237,390 (85,133) (836,282) 
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,558) (12,279) (1,795) 
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (275,725) 123,085 876,453 
  เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ (41,893) 25,674 38,376 
  เงินสด ณ วันท่ี   1 มกราคม 87,426 61,752 23,376 
  เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 45,533 87,426 61,752 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

รายการ 2557 2556 2555 
   (ปรับปรุงใหม) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)    

อัตรากําไรข้ันตน ( % ) 64.13 61.70 65.24 
อัตรากําไรสุทธิ ( % ) 16.85 37.75 32.40 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ( % ) 7.09 18.26 13.25 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม ( % ) 0.95 2.25 1.73 
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (เทา) 0.06 0.06 0.05 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 1.11 1.10 1.14 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    
อัตราหนี้สินตอสวนของสินทรัพยรวม (เทา) 0.87 0.88 0.87 
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 6.43 7.13 6.64 
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (เทา) 1.71 2.22 2.23 
อัตราการจายเงินปนผล ( % ) 80.31 61.80 88.41 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
ผลการดําเนินงานในป 2557 ปรากฏวาบริษัทมีกําไรสุทธ ิเปนจํานวนเงิน 24.90 ลานบาท ลดลงจากป 2556 

เปนจํานวนเงิน 39.83 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 61.53 สาเหตุหลักคือ ในป 2557 บริษัทมีมูลคาการรับซื้อเอกสาร
การคาท่ีลดลง และมีการต้ังสํารองและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีเพิ่มข้ึน 

ดานอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยในป 2557 ลดลงจากป 2556 เปนจํานวน 1.30 เทา หรือลดลงรอยละ 
57.78 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของลดลงจากป 2556 เปนจํานวน 11.17 เทา หรือลดลงรอยละ 61.17 
ตามลําดับ 

รายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน 
รายได 

บริษัทมีรายไดรวมในป 2557 เปนจํานวนเงิน 185.89 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวนเงิน 28.54         
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.31 โดยปจจัยท่ีทําใหรายไดในป 2557 ลดลงกวาปกอนหนา เนื่องจากบริษัทมีมูลคา
การรับซื้อเอกสารการคาท่ีลดลงจากปจจัยลบหลายดาน โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณท่ีไม
แนนอนในประเทศ ยังสงผลกระทบอยางตอเนื่อง ทําใหการซื้อสินคาลดลง ประกอบกับป 2557 บริษัทมีนโยบายให
เปนปแหงคุณภาพ ทําใหบริษัทเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมคุณภาพของลูกคาเพิ่มมากข้ึน 

ในป 2557 บริษัทมีรายไดดอกเบ้ียจากการซื้อสิทธิเรียกรองจํานวนเงิน 147.82 ลานบาท ลดลงเปนจํานวนเงิน 
23.63 ลานบาท หรือรอยละ 13.78 และรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการจํานวนเงิน 30.37 ลานบาท ลดลงเปน
จํานวนเงิน 3.04 ลานบาท หรือรอยละ 9.10 ดานปริมาณการรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกคาในป 2557 จํานวน 17,904 
ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวน 2,387 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.76 นอกจากนี้บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 
7.69 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 1.89 ลานบาท หรือรอยละ 19.73 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
บริษัทมีคาใชจายรวมในป 2557 เปนจํานวนเงิน 160.97 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 เปนจํานวนเงิน 11.29 ลาน

บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 7.54 รายละเอียดของคาใชจายในการดําเนินงานมีดังนี้  
 คาใชจายดอกเบ้ียจาย: ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายดังกลาวเปนจํานวนเงิน 53.03 ลานบาท ลดลงจากป 

2556 จํานวน 12.63 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.24 โดยปจจัยหลักท่ีทําใหบริษัทมีคาใชจายดอกเบ้ียลดลง
เนื่องจากปริมาณการรับซื้อเอกสารการคาท่ีลดลง ทําใหบริษัทมีการกูยืมจากแหลงทุนตางๆ ลดนอยลง ประกอบกับมี
การกูยืมจากบริษัทในเครือ 

 คาใชจายในการบริหาร: ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายดังกลาวเปนจํานวนเงิน 67.10 ลานบาท ลดลงจากป 
2556 จํานวน 3.88 ลานบาท หรือรอยละ 5.47  

 การต้ังสํารองและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายดังกลาวเปนจํานวน 27.86 ลานบาท     
โดยเปนการเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงนโยบายการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนการต้ังสํารองท่ัวไปจํานวน 
2.61 ลานบาท การต้ังสํารองตามอายุของหนี้เปนจํานวน 21.50 ลานบาท และหนี้สูญเปนจํานวน 3.75 ลานบาท 
เปรียบเทียบกับปกอน ในป 2556 บริษัทมีหนี้สูญไดรับคืนเปนจํานวน 2.61 ลานบาท  
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    หนวย: พันบาท 
 รายไดและคาใชจาย 2557 2556 เปล่ียนแปลง 

จํานวน รอยละ 
รายไดรวม 185,889 214,430 (28,541) (13.31) 
 สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 147,824 171,448 (23,624) (13.78) 
 คาธรรมเนียมและบริการ 30,372 33,405 (3,033) (9.08) 
 รายไดอื่น 7,693 9,577 (1,884) (19.67) 
คาใชจายรวม 160,986 149,700 11,286 7.54 
 คาใชจายทางการเงิน 53,028 65,663 (12,635) (19.24) 
 คาใชจายในการบริหาร 67,096 70,975 (3,879) (5.47) 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 27,861 (2,605) 30,466 1,169.52 
 ภาษีนิติบุคคล 13,001 15,667 (2,666) (17.02) 
 กําไรสุทธิ 24,903 64,730 (39,827) (61.53) 

ฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 2,610.10 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปน

จํานวนเงิน 269.95 ลานบาท หรือรอยละ 9.37 สาเหตุมาจาก 
 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 2,419.33 ลาน

บาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวนเงิน 242.95 ลานบาท หรือรอยละ 9.13 เนื่องจากลูกคาเขามาใชบริการสินเช่ือแฟค
ตอริ่งลดลง ทําใหบริษัทมีปริมาณการรับซื้อเอกสารลดลงตามไปดวย และปริมาณการรับซื้อเอกสาร ณ 31 ธันวาคม 
2557 จํานวนเงิน 17,903.77 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวนเงิน 2,387.70 ลานบาท หรือรอยละ 11.77 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอุปกรณ – สุทธิ จํานวนเงิน 12.65 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปน
จํานวนเงิน 1.09 ลานบาท หรือรอยละ 7.98  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเปนจํานวนเงิน 2,258.65 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวน
เงิน 266.99 ลานบาท หรือรอยละ 10.57 ดวยบริษัทมีลูกคามาใชสินเช่ือแฟคตอริ่งลดลง และเจาหนี้เงินประกันจาก
การซื้อสิทธิเรียกรอง ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 47.37 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปนจํานวนเงิน 5.47. ลาน
บาท หรือรอยละ 10.36 และมีการต้ังคาใชจายคางจายเกี่ยวกับการต้ังผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐาน 
TAS19 เปนจํานวนเงิน 11.01 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวนเงิน 351.45 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เปน
จํานวนเงิน 2.96 ลานบาท หรือรอยละ 0.83  
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 หนวย: พันบาท 

 สินทรัพยและหนี้สิน 2557 2556 เปล่ียนแปลง 
จํานวน รอยละ 

สินทรัพยรวม 2,610,104 2,880,046 (269,942) (9.37) 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 45,533 87,426 (41,893) (47.92) 
  ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ - สุทธ ิ 2,419,327 2,662,276 (242,949) (9.13) 
  ลูกหนี้เงินใหกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,816 34,567 16,249 47.01 
  ลูกหนี้อื่น 222 117 105 89.74 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 415 1,452 (1,037) (71.42) 
  ลูกหนี้เงินใหกูยืม 64,100 73,547 (9,447) (12.84) 
  อุปกรณสํานักงาน – สุทธ ิ 12,646 13,743 (1,097) (7.98) 
  เงินมัดจําและเงินประกัน 
  สินทรัพยรอการขาย 

1,153 
11,150 

1,193 
- 

(40) 
11,150 

(3.35) 
1,115,000 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,742 5,725 (983) (17.17) 
หนี้สินรวม 2,258,651 2,525,639 (266,988) (10.57) 
  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,165,749 2,356,673 (190,924) (8.10) 
  เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 47,366 52,840 (5,474) (10.36) 
  เจาหนี้อื่น 2,198 6,401 (4,203) (65.66) 
  ภาษีเงินไดคางจาย 7,067 7,276 (209) (2.87) 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24,870 87,408 (62,538) (71.55) 
  หนี้สินไมหมุนเวียน 11,401 15,041 (3,640) (24.20) 
สวนของผูถือหุนรวม 351,453 354,407 (2,954) (0.83) 
  หุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 200,000 200,000 - - 
  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,845 35,845 - - 
  สวนทุนจากบริษัทใหญ 246 103 143 138.83 
  กําไรสะสม - สํารองตามกฎหมาย 19,700 18,200 1,500 8.24 
  กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 95,662 100,259 (4,597) (4.59) 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,610,104 2,880,046 (269,942) (9.37) 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนั้น ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท* ลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมท้ังมอบอํานาจให
บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ 
รับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจ ง                 
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
  (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2558 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทํา
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายวิวัฒน คงคาสัย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ช่ือของ นายวิวัฒน คงคาสัย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน” 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1.นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม _________________________ 

1. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการผูมีอํานาจลงนาม _________________________ 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ นายกนกกิต นวสิร ิ กรรมการผูจัดการ และ _________________________ 
  รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 
 
 
 
             
* ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้เปนขอมูลที่สําคัญที่ผูลงทุนใชประกอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทจึงควรเสนอใหคณะกรรมกมรบริษัทพิจารณากอนที่จะสงใหสํานักงาน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี 
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