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ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

❖ วิสัยทัศน์ (Vision): 
เป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจ มุ่งเน้นความเป็นผู้น าในธุรกิจให้บริการสนิเชื่อประเภทสถาบนัการเงินที่ไม่ใช่

ธนาคารอย่างยัง่ยืน 

❖ พันธกิจ (Mission): 
ตัง้เป้าหมายในการประยกุต์เทคโนโลยีดิจิทลั ผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทาง

การเงินส าหรับลกูค้าอย่างครบวงจร ภายใต้การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ เพื่อบรรลุ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตลอดจนตระหนกัถงึความส าคัญในการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

❖ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ (Goal): 

บริษัทตัง้เป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชัน้น าด้านแฟคตอร่ิงในประเทศ เป็นก าลงัสนบัสนนุทางการเงินที่ส าคญัแรงหนึ่ง
ในการเสริมสร้าง ผลักดันการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดับประเทศเพิ่มขึน้ โดยการเสริมสร้างศักยภาพและ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ง่ายขึน้ โดยเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่
บริษัทมีความเข้าใจถงึแนวทางการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมผู้ ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเลก็ให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่
เข้มแข็งต่อไป ภายใต้การบริหารจดัการความเสีย่งในภาพรวมอย่างมีประสทิธิภาพ มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพของลกูค้า
และลกูหนีก้ารค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเข้าใจธุรกิจลกูค้า อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ พร้อมทัง้บริหารต้นทุน
ทางการเงินอย่างมีประสทิธิภาพ 

นอกเหนือจากเป้าหมายการด าเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างก าไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาวต่อไป 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 
1) ประวัติความเป็นมา 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช้ชื่อว่า 
บริษัท  ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ล้านบาท  โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล       
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 38 และกลุ่มผู้ ถือหุ้นอื่นถือหุ้น
ร้อยละ 12 โดยมีวัตถปุระสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปร
สภาพจากบริษัทจ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทได้จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนสิงหาคม 
2547 พร้อมกบัเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจ านวน 4 ล้านหุ้น ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 100 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20 ล้านหุ้น  

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ และธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 11,470,200 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และต่อมาเดือนกันยายน 2554 บริษัทได้
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เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากัด 
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)” ต่อมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทได้
เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,600 ล้านหุ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ปี 2556  
- กมุภาพันธ์: มีการเปลีย่นโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้ขาย

หุ้ นจ านวน 6,420,000 หุ้ น  หรือคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วให้แก่บริษัท ไอร่า 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) สง่ผลให้บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีหุ้นสามัญของบริษัททัง้หมด
จ านวน 29,607,617 คิดเป็นร้อยละ 74.02  

- เมษายน : บริษัทย้ายสถานประกอบการจากเดิมเลขที่  444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชัน้ 6 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เปลี่ยนเป็นเลขที่ 319 อาคารจัตุรัส
จามจรีุ ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ปี 2558 
- สงิหาคม: บริษัทจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 

บาท 
- กนัยายน: บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท 
ปี 2559 
- บริษัทเข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียมประจ าปี 2559 ที่จัดขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมผ่านกระบวนการ
ประเมินความสามารถทางนวตักรรม 

ปี 2561 
- พฤษภาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 2/2561 มีมติแต่งตัง้นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ เป็นประธาน

กรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
- กรกฎาคม: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 มีมติแต่งตัง้นายอัครวิทย์ สกุใส เป็นกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

1.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
ธุรกิจแฟคตอร่ิงของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้ นหลักในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 71.55 ของทุน
ช าระแล้ว ซึ่งบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) มีบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นหลกัร้อยละ 37.56 ของทุน
ช าระแล้ว โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่ส าคญั ดงันี ้
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบายและการบริหารงานของตัวเอง 
เนื่องจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิจโดยตรง ทัง้นี ้รายได้สว่นใหญ่จงึมาจากบริษัทย่อย ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนโดยกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษัทซึง่ประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 แห่ง 
ได้แก่  

1. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) (มีบริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นบริษัทย่อย)  
2. บริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชัน่แนล แอดไวเซอร่ี (สงิคโปร์) จ ากดั  
3. บริษัท ไอร่าแฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
4. บริษัท ไอร่า ลสีซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
5. บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั  
6. บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (มีบริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั เป็นบริษัทย่อย)  
7. บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่ง ได้แก่  
1. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน)  
2. บริษัท ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  
ดงันัน้ การประกอบธุรกิจของบริษัทแกนและบริษัทย่อย จึงเป็นที่มาของแหล่งรายได้หลกัของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 

71.55% 99.99% 

60.00% 

96.67% 91.85% 99.99% 60.00% 

99.99% 30.00% 38.00% 

99.99% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงภายในประเทศเป็นหลกั (Domestic 

Factoring) บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทนุหมุนเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าจากการรับโอนสทิธิเรียกร้องในการ
รับเงินค่าสนิค้าหรือบริการ กลุ่มลกูค้าหลกัเป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีศกัยภาพดี มีอตัราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ลกูค้าของบริษัทด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบริโภค ให้กบัธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการ
แรงงาน และธุรกิจเก่ียวข้องกบัสขุภาพความงาม เป็นต้น เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคญัของประเทศ มีการ
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง จดัเป็นอตุสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นภาคธุรกิจที่มีผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมจ านวน
มากประกอบกบัลกัษณะธุรกรรมมีความชดัเจนตรวจสอบได้ ท าให้สามารถบริหารความเสีย่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่คาดว่า
จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี  

จดุเด่นของบริษัทในการด าเนินธุรกิจ คือ บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง มานานกว่า 20 ปี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของวงการ นอกจากนีย้ังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและกลุ่มผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างดี ท าให้การ
ด าเนินธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ในส่วนของการสอบทาน มูลหนีท้ี่ลกูค้ามีธุรกรรมทางการค้าที่เก่ียวข้องกับ
กิจการของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สามารถลดความเสี่ยงในการอ านวยสินเชื่อจากการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ และการจดทะเบียน
หลกัประกันสทิธิเรียกร้องลกูหนีก้ารค้า ตามพระราชบัญญัติหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัของ
การด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง นอกจากนีเ้พื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยืน บริษัทจึงได้ใช้กลยุทธ์ทัง้ในรูปแบบขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตร การน าข้อมูลธุรกรรมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการลกูค้า 
ตลอดจนมีทีมให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้า อาทิ การบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ การจัดหา
แหล่งวัตถุดิบ การบริหารลูกหนี ้รวมถึงการดูแลและอ านวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการท าธุรกิจ
ให้แก่ลกูค้า เป็นต้น  

ส าหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากปีก่อน 9.90 ล้านบาท โดย
ในปี 2561 มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 227.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.62 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี
ก่อน โดยปัจจัยที่ท าให้รายได้ในปี 2561 เพิ่มขึน้จากปีก่อนอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึน้ไม่มากนัก ซึ่ง
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดงันี ้

ประเภทบริการ ประเภทรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 
แฟคตอร่ิงในประเทศ รายได้สว่นลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง ดอกเบีย้รับ 

ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน 
ค่าธรรมเนียมรับซือ้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินปี 2559 - 2561 เป็นดงันี ้ 

รายได้  
2561 2560 2559 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
สว่นลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 179,721 77.86 172,274 77.98 149,894 79.06 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 47,294 20.49 46,805 21.18 37,856 19.97 
รายได้อื่น 3,815 1.65 1,850 0.84 1,839 0.97 

รวม 230,830 100.00 220,929 100.00 189,589 100.00 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ให้บริการสนิเชื่อการรับโอนสทิธิเรียกร้องหรือสนิเชื่อแฟคตอร่ิง 

• ลักษณะบริการ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง หรือการโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้องภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทนุหมุนเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้า
จากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับค่าสินค้าและบริการ กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นกลุ่มลกูค้าในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ต้องการเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยสว่นใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตัว
ของกิจการ สนิเชื่อแฟคตอร่ิงจะช่วยเพิ่มให้กิจการมีสภาพคลอ่ง สามารถเพิ่มยอดขายให้กิจการลกูค้าเพิ่มมากขึน้  

 ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่อและการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการ   
ต่าง ๆ อย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกบัสถาบนัการเงินทัว่ไป เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่พงึเกิดขึน้  เช่น การให้
ความส าคัญในการคมุสดัสว่นลกูค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สนับสนนุกิจการที่อยู่ในภาค
ธุรกิจที่มีการขยายตัว มีศักยภาพสูง เช่น ปัจจุบันบริษัทพิจารณาลูกค้าเป้าหมายไปยังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชิน้ส่วน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภคภาคบริการแรงงาน และธุรกิจเก่ียวข้องกับสขุภาพ เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่มีผู้ เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมจ านวนมาก ลกัษณะธุรกรรมระหว่างลูกค้าและคู่ค้าในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ ท าให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่ม
ปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี  

ทัง้นี ้โดยปกติในธุรกรรมการค้าทั่วไป ลกูค้าจะให้เครดิตในการช าระเงินแก่ลกูหนี ้เมื่อลกูค้าต้องการเงินสดเพื่อ
น าไปใช้เป็นทุนหมนุเวียนหรือซือ้วตัถดิุบเพิ่ม ก่อนถึงงวดการช าระเงินของลกูหนี ้ลกูค้าสามารถน าเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่ง
สินค้า ใบสั่งซือ้สินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับโอนสิทธิการรับเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แก่ลูกค้า
ล่วงหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า และเมื่อถึงก าหนดช าระเงินซึ่งปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 
180 วัน บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากลกูหนีต้ามจ านวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการค้า 
และด าเนินการคืนเงินในจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของยอดรับซือ้กบัยอดเงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บค่าสนิค้าหรือบริการ 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการให้บริการของบริษัท 

 
 

2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในปี 2561 ยังคงมีอัตราการขยายตวั เช่นเดียวกับปี 2560 ซึง่เป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการชะลอตวัของอปุสงค์ภาคต่างประเทศ ในขณะที่อปุสงค์ในประเทศปรับตวัดีขึน้ต่อเนื่อง 
ในด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนบัสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้ของการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน และการ ขยายตวัต่อเนื่อง
ของการใช้จ่ายและการลงทนุภาครัฐ ในขณะที่การสง่ออกสินค้าชะลอตัวลง ในด้านการผลติ การผลติสาขาก่อสร้างขยายตัวเร่ง
ขึน้ สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่วนการผลิตภาคเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง และการคมนาคม  ชะลอตัว เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยใน     
ไตรมาสที่สามของปี 2561 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2561 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ร้อยละ 4.3 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561  

- การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สงูร้อยละ 5.0 และเร่งขึน้ต่อเนื่องจากร้อยละ 4.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และเป็นอัตราการขยายตัวสงูสดุในรอบ 22 ไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึน้ของฐานรายได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ การด าเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ รวมทัง้อัตราดอกเบีย้และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต ่า 
และการปรับตัวเพิ่มขึน้ของความเชื่อมั่นของผู้ บริโภค โดยการใช้จ่ายซือ้สินค้าคงทนขยายตัวเร่งขึน้ สอดคล้องกับยอดขาย
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขยายตวัร้อยละ 27.0 เร่งขึน้จากร้อยละ 25.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้า
อื่น ๆ ขยายตัว ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณการน าเข้าสินค้าหมวด   
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สิง่ทอเคร่ืองนุ่งห่ม และดัชนีปริมาณการค้าปลีก สินค้ากึ่งคงทน ขยายตวัร้อยละ 8.3 ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
ความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 69.6 และเป็นระดับสงูสดุในรอบ 15 ไตรมาส การใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย 
และหมวดค่าใช้จ่ายสวสัดิการสงัคมเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 14.5 ตามล าดบั อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม 
ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ร้อยละ 20.5 เทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 21.7 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัร้อยละ 4.4 และการใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.0 

- การลงทุนรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 เร่งขึน้จากร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุภาคเอกชน
ขยายตวัร้อยละ 3.9 (สงูสดุในรอบ 15 ไตรมาส) เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุน
ในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และการลงทุนใน
สิง่ก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 5.4 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.0  ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทนุภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.2 
ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทนุของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 และการ
ลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวร้อยละ 0.7 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยการลงทุนภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 4.3 และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.4 

- การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 63,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการ
ขยายตวัร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการปรับตวัของผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศต่อมาตรการกีดกนัทางการค้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่ราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.0 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว (ร้อยละ 7.6) มันส าปะหลงั (ร้อยละ 2.3) น า้ตาล (ร้อยละ 2.3) ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ร้อยละ 32.5) ปิโตรเคมี (ร้อยละ 16.3) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 12.2) ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 7.8) 
รถยนต์นัง่ (ร้อยละ 1.5) รถกระบะและรถบรรทกุ (ร้อยละ 11.7) ชิน้ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 7.4) และเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ (ร้อยละ 4.1) เป็นต้น กลุ่มสินค้า ส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น แผงวงจรรวมและชิน้ส่วน (ร้อยละ -3.9) อุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม (ร้อยละ -0.4) ชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ -12.2) ยางพารา (ร้อยละ -17.0) และกุ้ ง ปู กัง้ และล็อบ
สเตอร์ (ร้อยละ -20.4) เป็นต้น การสง่ออกไปยงัตลาดสหภาพยโุรป (15) ญ่ีปุ่ น อาเซียน (9) และตะวนัออกกลาง (15) ขยายตัว 
ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลยีปรับตวัลดลง เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มูลค่าการสง่ออก
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ  1.3  รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การ
ส่งออกมีมูลค่า 188,189 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.1 ปรับตัวดีขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 9.2 ในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ  3.9 และราคาส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 และเมื่อคิดในรูปของ
เงินบาท การสง่ออกมีมลูค่า 6,051 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 

- ภาคเกษตร ขยายตวัร้อยละ 4.3 ชะลอตวัลงจากการขยายตัวร้อยละ 10.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ขยายตวัได้รับปัจจยัสนับสนนุที่ส าคญัจากสภาพ อากาศ รวมทัง้ปริมาณน า้ชลประทานและปริมาณน า้ฝนที่เอือ้อ านวยต่อการ
ผลิต ซึง่ท าให้ผลผลิตต่อไร่ปรับตัวดีขึน้ รวมทัง้การขยายพืน้ที่เพาะปลกูในการผลิตพืชส าคัญ ๆ ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญที่
เพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวเปลอืก (ร้อยละ 9.8) ไม้ผล (ร้อยละ 18.6) ยางพารา (ร้อยละ 4.9) และปาล์มน า้มนั (ร้อยละ 15.7) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้ งขาวแวนนาไม สุกร และมันส าปะหลงัลดลง ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 3.3 ตามการ
ลดลง ของราคายางพารา ราคาปาล์มน า้มัน และราคากุ้งขาวแวนนาไม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เช่น ราคามันส าปะหลัง (ร้อยละ 97.0) ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 10.6) และราคาข้าวโพด (ร้อยละ  15.6)      
เป็นต้น การเพิ่มขึน้ของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและการปรับตัวดีขึน้ของดัชนีราคาสินค้าเกษตรส าคัญ ๆ ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่  2 ร้อยละ 1.3 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อย
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ละ 7.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 10.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ  10.0 ส่วน
ดชันีราคาสนิค้าเกษตรลดลงร้อยละ 7.3 และดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 

- สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ  3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมร้อยละ 1.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึน้ เช่น น า้ตาล (ร้อยละ 91.4) อปุกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 11.2) ยานยนต์ (ร้อยละ 
2.6) เคร่ืองจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป (ร้อยละ 18.1) ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (ร้อยละ 10.0) เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย (ร้อยละ 9.8) 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 6.4) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 4.4) จักรยานยนต์ (ร้อยละ 2.6) 
เหล็กและเหลก็กล้า (ร้อยละ 1.0) เป็นต้น ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมที่ลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์จากยาสบู (ร้อยละ -32.3) เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน (ร้อยละ -12.9) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ -4.5) การทอผ้า (ร้อยละ -13.6) เฟอร์นิเจอร์ (ร้อยละ -13.6) การต้ม การ
กลัน่และการผสมสรุา (ร้อยละ -19.3) เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ -8.7) การแปรรูปและการถนอมปลา (ร้อยละ -3.3) 
น า้มนัและไขมนัจากพืชและสตัว์ (ร้อยละ -6.6) และการแปรรูปและถนอมเนือ้สตัว์ (ร้อยละ -2.9) เป็นต้น อตัราการใช้ก าลงัการ
ผลติเฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 66.5 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 67.1 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การผลิต
สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 68.5 

- สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลงจากการขยายตวัร้อยละ 9.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอตัวลงของจ านวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนีม้ีจ านวนนกัท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 9.06 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 8.4 ในไตรมาสก่อนหน้าและรายรับจาก
นกัท่องเที่ยวต่างประเทศ 474.6 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 13.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
เนื่องจากการปรับตัวลดลงของรายรับจากนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย รวมทัง้การขยายตัวในเกณฑ์ ต ่าของรายรับจาก
นักท่องเที่ยวยุโรปเป็นส าคัญ ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศส าคัญที่ยังขยายตัวสงูประกอบด้วย รายรับจาก
นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม เป็นส าคัญ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.38 เพิ่มขึน้จาก 
ร้อยละ 63.71 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การผลติสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตวัร้อยละ 
9.6  ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 6.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.7 รายรับจากนกัท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 1,490.5 พนัล้านบาท และอตัราการเข้าพกัเฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 70.53 

- สาขาการขนส่งและการคมนาคม ขยายตัวร้อยละ 6.2 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับการชะลอตัวของจ านวนนกัท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้การชะลอตัวของการผลิต
สาขาอตุสาหกรรม โดยบริการขนสง่ทางบก ทางอากาศ และทางน า้ขยายตวัร้อยละ 2.9 ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 6.1 ตามล าดับ 
นอกจากนี ้บริการโทรคมนาคมขยายตัวเร่งขึน้ร้อยละ 12.1 สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของผลประกอบการของผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคม รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 การผลติสาขาการขนส่ง และการคมนาคมขยายตวัร้อยละ 6.8 ทรงตัวเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยบริการขนสง่ขยายตวัร้อยละ 6.7 และบริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 11.1 

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 7.2 การ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามล าดบั อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 1.1 
และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 6.4 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.0 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุดงันี ้
1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้

อย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้และการมีงานท าที่มีความชดัเจนมากขึน้ 
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2. การลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่
ส าคญั ๆ ที่เข้าสูข่ัน้ตอนของการก่อสร้างมากขึน้   

3. การลงทนุภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ต่อเนื่อง     
4. การปรับตวัดีขึน้ของภาคการท่องเที่ยว 
5. การเลือกตัง้ตามรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะเร่ิมส่งผลด้านบวกต่อความมั่นใจนกัลงทุน  ซึ่งจะส่งผลต่อการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทย 

ทีม่า : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 

ด้วยปัจจยัต่าง ๆ ตามที่กลา่วมา คาดว่าในปี 2562 จะมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ จะมีอานิสงค์ต่อ
ธุรกิจสินเชื่อแฟคตอร่ิง ทัง้นี ้สถานการณ์ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงและ
ได้รับการสนบัสนนุแหลง่เงินทนุจากธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากความเข้มงวดของการปลอ่ยสนิเชื่อและเกณฑ์การใช้หลกัประกัน
ในการกู้ เงินจากธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี ้ในปี 2562 มาตรการบญัชีเดียวของกรมสรรพากร จะสง่ผลกระทบให้ SMEs เร่ิม
ได้รับผลกระทบ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาให้สินเชื่อบนพืน้ฐานระบบบัญชีเดียว
ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลท าให้กลุ่ม SMEs ที่ยังปรับระบบบัญชีไม่ทัน เข้าถึงแหลง่ทุนยากขึน้ จึงเป็นโอกาสส าหรับ
ธุรกิจแฟคตอร่ิง ซึง่เป็นสนิเชื่อที่ไม่ใช้หลกัประกนั แต่อาศัยการรับโอนสทิธิเรียกร้องในการรับเงินจากลกูหนีก้ารค้า ตลอดจนการ
ก าหนดให้จดทะเบียนลกูหนีก้ารค้าที่รับโอนสทิธิเป็นหลกัประกนัได้ ตามพระราชบญัญัติหลกัประกันธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการ 
SMEs สามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุสนิเชื่อแฟคตอร่ิงได้ง่ายกว่า ซึง่เป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท   

ทัง้นี ้ตามข้อมูลสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอร่ิง พบว่าภาพรวมการปล่อยสินเชื่อแฟคตอร่ิงใน
ประเทศมีการเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

• คู่แข่งขัน 
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟคตอร่ิงได้รับความนิยมมากขึน้ การแข่งขันจงึมีความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะคู่แข่งที่

เป็นกลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคารหนัมาให้ความสนใจการบริการด้านสนิเชื่อประเภทนีม้ากขึน้ อย่างไรก็
ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลกูค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม ่าเสมอโดยมุ่งเน้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีเป็นหลกั อีกทัง้มุ่งเน้นการให้บริการกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมี
ความต้องการเงินทนุหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางกระแสเงินสดและเพื่อการขยายกิจการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
ด้านสนิเชื่อแฟคตอร่ิงมากว่า 21 ปี ประกอบกับความรวดเร็วและความยืดหยุ่น ในการอ านวยสนิเชื่อ บริษัทจึงมีความเชื่อมัน่ว่า
จะเป็นหนึง่ในบริษัทผู้น าด้านธุรกิจสนิเชื่อแฟคตอร่ิงได้ 

โดยปัจจบุนัสามารถแบ่งกลุม่ผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงได้เป็น 3 กลุม่ ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
1. กลุ่มผู้ ประกอบการแฟคตอร่ิงที่ เป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้ น การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้มีความได้เปรียบในด้านเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลกูค้า ต้นทนุทางการเงินที่ต ่า แต่ขาด
ความคลอ่งตวัหรือมีข้อจ ากดัในการพิจารณาสนิเชื่อประเภทแฟคตอร่ิงเนื่องจากเป็นสนิเชื่อที่ไม่มีหลกัประกนั 

2. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การแข่งขนัของผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะ
มีข้อได้เปรียบในเชิงประสบการณ์เนื่องจากด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานมีความคลอ่งตัวในการอนุมติัวงเงินและมีแหล่งเงินทุน
ที่สามารถระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์        

3. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงทั่วไป กลุ่มนีม้ีผู้ประกอบการจ านวนมากกว่ากลุ่มอื่น การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการกลุม่นีม้ีความหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขนั เน้นทีมสนิเชื่อและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
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กลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่าง ๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสงูในการให้บริการและหลกัเกณฑ์ด้านสินเชื่อ แต่มีข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ เงินทุน 
และบคุลากรที่มีประสบการณ์ 

• เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือ การเสริมสร้างศกัยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลอืก

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างสภาพคลอ่งได้ง่ายขึน้ นอกเหนือจากสถาบันการเงินหลกัอื่น ๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ ประกอบการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ต้องการสภาพคลอ่งในการด าเนินงาน และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กบัธุรกิจ เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนให้แก่ลกูค้า เช่น ระบบ E-factoring ซึ่งจะท าให้การบริการมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  เช่น ลดเวลา
เมื่อน าเอกสารมาขายโอนสิทธิจากเดิม 2-3 วัน เหลือเพียง 1-1.5 วนัท าการ ลดธุรกรรมขัน้ตอนต่าง ๆ รองรับปริมาณธุรกรรม
และลดความเสีย่งในการปลอ่ยสนิเชื่อ    

นอกจากเป้าหมายการด าเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยงัด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างก าไรรวมถงึผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาวต่อไป 

• กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1. บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยเน้นการขยายฐานธุรกิจในรูปแบบ B2B คือ การสร้างฐานลกูค้าจาก

การแสวงหาพนัธมิตร หรือลกูหนีก้ารค้า (Sponsor) ที่ลกูหนีใ้ห้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสทิธิการรับเงิน โดยพนัธมิตร
จะแนะน า Supplier ใช้บริการกับบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้าน Supply Chain ซึ่งจะส่งผลดีให้บริษัทมีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างมีประสทิธิภาพ เนื่องจากฐานะการเงินลกูหนีก้ารค้ามีศักยภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบมลูหนีท้ี่ขยายลด ท าให้ความเสีย่งในการปลอ่ยสนิเชื่อลดลงและสามารถสอบทานความถกูต้อง ได้ 

2. บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลกูค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มีจะการขยายตัวในอนาคต เช่น เอกชนที่
รับงานโครงการภาครัฐ ธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนพลงังานทดแทน รวมถึงการขยายฐานลกูค้าในจังหวดัที่มี
ศกัยภาพ เป็นต้น   

3. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น มีโครงการพัฒนาระบบ E-factoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการให้รวดเร็ว และลดความเสีย่งในการท าธุรกรรม เพื่อให้การบริการครอบคลมุมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทให้ความส าคัญกับ 
Digital Transformation ในหลายด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พฤติกรรมลกูค้า และลกูหนีก้ารค้า เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องสถานการณ์  

ทัง้นี ้จดุเด่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีดงันี ้
1. บริษัทด าเนินธุรกิจมานานกว่า 21 ปี มีประสบการณ์ สามารถน ามาพัฒนากระบวนการท างานและ

ให้บริการได้อย่างมีประสทิธิภาพ ลดต้นทนุด าเนินงานลง 
2. บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต ่า ที่สามารถสอบทานความถูกต้อง 

ตลอดจนให้ความส าคญักบัลกูหนีท้ี่มีความน่าเชื่อถือ และโอนสทิธิการรับเงิน ดงันัน้บริษัทจงึมีความเสีย่งในการเรียกเก็บหนีต้ ่า 
3. บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นที่มีความมั่นคงสงู สามารถให้การสนบัสนุนทัง้ในเร่ืองฐานธุรกิจและแหล่งเงินทุน 

และนอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
4. บริษัทมีระบบอ านวยสนิเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกระบวนการกลัน่กรอง พิจารณาความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ รวมทัง้มีการติดตามสถานะลกูค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจได้ 
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5. บริษัทให้ยึดหลกัการ Customer Centrix มีการบริหารการจดัการความสมัพันธ์ของลกูค้า (CRM) โดย
ยดึลกูค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้า และเน้นการให้บริการลกูค้าที่สะดวก 
รวดเร็ว ใกล้ชิด มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่าง  ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสม 

6. การน าเทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับธุรกิจแฟคตอร่ิง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการ  ซึง่เป็นทิศทางต่อไปในอนาคตของธุรกรรมทางการเงิน 

• นโยบายด้านราคา 
รายได้หลกัของบริษัทประกอบด้วย รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง รายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการ (ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและรายได้จากค่าธรรมเนียมรับซือ้) ทัง้นี  ้การก าหนดอตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี ้

1. คุณสมบัติและฐานะการเงินของลูกค้าและผู้ ค า้ประกัน ขนาดของกิจการ/ประเภทของธุรกิจ ฐานะ
การเงินของลกูค้า ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการ และในธุรกิจของผู้บริหาร 

2. คณุสมบติัของลกูหนีก้ารค้า ระยะเวลาที่ลกูหนีก้ารค้าได้รับเครดิตจากลกูค้า ฐานะการเงินของลกูหนี ้
3. ต้นทุนการด าเนินงานอื่น ๆ เช่น ต้นทุนในการบริหารจัดการรับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า การจัดท า

รายงานต่าง ๆ เป็นต้น 
4. ต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

  หลกัเกณฑ์ข้างต้นจะน ามาประกอบกับอัตราดอกเบีย้ในตลาด และภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมทัง้ความ
เสี่ยงในการรับช าระหนี ้รวมทัง้ความยากง่ายในการบริหารจัดการเก็บหนี ้เพื่อหาอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
เสนอให้กบัลกูค้าต่อไป 

• การตลาด 
บริษัทได้มีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แผ่นป้ายโฆษณา Digital Media และ

ในปี 2562 บริษัทมีแผนประชาสมัพนัธ์ให้ครอบคลมุสือ่หลากหลายย่ิงขึน้ เพื่อเข้าถงึกลุม่ลกูค้าใหม่เพิ่มขึน้      
โดยการขอใช้บริการสินเชื่อ ลกูค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการแฟคตอร่ิงของบริษัทได้หลายช่องทาง อาทิ 

ลกูค้าติดต่อเข้ามายังบริษัทโดยตรงตามค าแนะน า โดยการบอกต่อกันของกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท จากความร่วมมือของ
สมาคมธุรกิจต่าง ๆ และกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแนะน า หรือจากการที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเสนอบริการแก่ลกูค้าโดยตรง 

• ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึ่ง

อยู่ในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มธุรกิจดี มีศักยภาพในการช าระหนี ้โดยปัจจุบันลกูค้าส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าประเภท ชิน้ส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และอาหารและเคร่ืองด่ืม   
เป็นต้น 

 
2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 แหลง่ที่มาของเงินทนุ 
แหลง่ที่มาของเงินทนุของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 เป็นดงันี ้
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(หน่วย: พนับาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
2561 2560 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 1,817,000 72.60 2,107,000 75.79 1,545,000 68.83 

หนีส้นิหมนุเวียน 148,969 5.95 117,834 4.24 145,964 6.50 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 10,429 0.42 9,747 0.35 14,210 0.63 

รวมหนีส้นิ 1,976,399 78.97 2,234,581 80.38 1,705,174 75.97 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 526,220 21.03 545,297 19.62 539,462 24.03 

รวม 2,502,619 100.00 2,779,878 100.00 2,244,636 100.00 

แหล่งที่มาของเงินทุนในปี 2561 มีสดัส่วนมาจากส่วนของผู้ ถือหุ้นร้อยละ 21 และมาจากส่วนของหนีส้ิน 
ร้อยละ 79 โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ รวม 1,817 ล้านบาท  

ส าหรับการจัดหาเงินทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
โดยค านงึถงึต้นทนุของเงินทนุที่ระดมได้ และระยะเวลาการช าระคืนที่สอดคล้องกบัระยะเวลาการให้สนิเชื่อแฟคตอร่ิง 

2.3.2 นโยบายการให้สนิเชื่อ 
2.3.2.1 บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยเน้นคุณภาพของลกูค้าและลูกหนีเ้ป็นส าคัญ ทัง้นี  ้บริษัทได้

ก าหนดหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการให้สนิเชื่อ ดงันี ้

การก าหนดวงเงนิสินเชื่อ 
บริษัทมีการพิจารณาก าหนดวงเงินสนิเชื่อใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
❖ วงเงินลกูค้า (Client Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสุดที่ก าหนดให้ผู้กู้ แต่ละราย  สามารถกู้ยืมได้ 

และเมื่อภาระหนีล้ดลงแล้ว ผู้กู้สามารถกลบัมาใช้ใหม่ได้ ทัง้นี  ้ในการก าหนดวงเงินดงักลา่ว บริษัทจะพิจารณาจากยอดขาย
ของลกูค้า ระยะเวลา เครดิตการค้า คุณภาพของผลการติดต่อระหว่างลกูค้าและลกูหนี ้เอกสารที่รับซือ้ฐานะกิจการของลกูค้า 
และความสามารถในการช าระหนีข้องลูกค้าและลกูหนี ้ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้ระบบ Credit Rating เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณา
อนุมัติวงเงินเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการอ านวยสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี  ้บริษัทมีนโยบายในการ
ก าหนด Single Lending Limit และ Single Lending Group ส าหรับลกูค้า และได้น าไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และการกระจายฐานลกูค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท  ทัง้นี  ้บริษัทจะพิจารณา
ความเสีย่งแล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา  

❖ วงเงินลูกหนี ้(Customer Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสดุของลกูหนี ้แต่ละรายที่ผู้กู้ รายเดียวหรือ
หลายราย สามารถน าสิทธิในการรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการมาขายลดได้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาวงเงินของลูกหนี ้บริษัทจะ
วิเคราะห์จากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของลกูหนีร้วมทัง้ประวติัการช าระหนี  ้และเนื่องจากกลุ่มลกูหนีส้ว่นใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่วงเงินลกูหนีต่้อรายและต่อกลุ่ม ในปัจจบุันยงัอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกบัฐานะ
กิจการของลกูหนีแ้ต่ละราย ประกอบกับบริษัทไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่เน้นลกูหนีร้ายใดรายหนึ่งเป็นส าคัญ ดังนัน้
การก าหนดวงเงินลกูหนีต่้อรายและต่อกลุม่ จงึก าหนดเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารความเสีย่งเท่านัน้ โดยบริษัทไม่มีนโยบายใน
การก าหนด Single Lending Limit และ Single Lending Group ส าหรับลกูหนี ้  
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การก าหนดอ านาจในการอนุมัติวงเงนิสินเชื่อ 
การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไป

ตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมติัวงเงินสนิเชื่อ 
2.3.2.2 ยอดลกูหนีส้ทิธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้

(1) ยอดลกูหนีส้ิทธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้คือ การที่ลกูค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช าระ
หนีจ้ากลกูหนีใ้ห้แก่บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดหนีร้วมทัง้สิน้ 2,898 ล้านบาท โดยลกูค้ารายใหญ่ 10 อนัดับ
แรกตามยอดหนีค้งค้างมีจ านวน 857 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.56 โดยสดัสว่นลกูค้ารายใหญ่ 10 อนัดับแรกตามยอดหนีค้งค้าง 
ในระหว่างปี 2559 ถงึปี 2561 มีดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ลูกค้า 
2561 2560 2559 

ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ 
10 อนัดบัแรก 857 29.56 943 28.17 743 28.55 
สว่นที่เหลอื  2,041 70.44 2,404 71.83 1,859 71.45 
ณ 31 ธันวาคม 2,898 100.00 3,347 100.00 2,602 100.00 
จ านวนราย 435 400 414 

(2) การกระจุกตัวของยอดลกูหนีส้ิทธิเรียกร้องในการรับช าระหนีแ้ต่ละประเภทธุรกิจเนื่องจาก
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของลกูหนี ้โดยการทบทวนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้การติดตามผลการติดต่อระหว่างลกูค้าและลกูหนีอ้ย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้
สนิเชื่อได้ทันท่วงที โดยยอดหนีค้งค้างของลกูค้าแยกตามประเภทธุรกิจ 3 อันดับแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ กลุ่ม
อปุกรณ์ชิน้สว่นรถยนต์และชิน้ส่วนโลหะ กลุม่ธุรกิจบริการ และกลุม่ธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2.3.2.3 ยอดลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม 
บริษัทมียอดลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 84.58 ล้านบาท 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2561 2560 2559 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 41.79 15.69 6.03 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม – สทุธิ 27.28 22.76 24.63 

รวม 69.07 38.45 30.66 

บริษัทมีลูกหนี เ้งินให้กู้ ยืมสุทธิหลังหักค่าส ารองเผ่ือหนีสู้ญจ านวน 69.07 ล้านบาท ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2561 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

การด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสีย่งโดยตรง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจึง
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

ในปี 2555 บริษัทได้จัดตัง้ส านักบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และติดตามดูแลการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามนโยบายสนิเชื่อ เพื่อช่วยให้ความเสีย่งที่
อาจเกิดขึน้มีการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ และควบคมุให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้   

นอกจากบริหารความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่สง่ผลกระทบต่อธุรกิจทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะต้องมีความเชื่ อมโยงกันทุกระดับ และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ     
ทกุหน่วยงานในการจดัการและควบคมุความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  

การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงหลกัที่เกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ทัง้นี ้นอกเหนือจากปัจจัยความเสีย่งที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อาจมีความเสีย่งอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็น
ความเสีย่งที่บริษัทพิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ในการลงทุนผู้ลงทนุจึง
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยปัจจยัความเสีย่ง สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

3.1 โครงสร้างการก ากับดูแลความเสี่ยง 
ในปี 2558 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทุกด้านมีประสิทธิภาพมากขึน้  บริษัทได้เปลี่ยน ส านักบริหารความเสี่ยง เป็น 

สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี ้และเพิ่มฝ่ายงานอีก 2 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ และฝ่ายแก้ไขหนี ้ดังนัน้     
สายงานบริหารความเสีย่งและแก้ไขหนี ้ ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงาน คือ  

1. ฝ่ายบริหารความเสีย่ง  
2. ฝ่ายกลัน่กรองสนิเชื่อ 
3. ฝ่ายแก้ไขหนี ้ 

3.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทบริหารความเสีย่งผ่านทางกระบวนการส าคญั 3 ด้าน คือ 
1. การระบคุวามเสีย่ง บริษัทจ าแนกความเสีย่งหลกั ที่อาจเกิดขึน้ออกเป็น 8 ด้าน คือ  

1.1 ความเสีย่งทางด้านสนิเชื่อ  
1.2 ความเสีย่งจากการจดัหาแหล่งเงินทนุเพื่อการขยายสนิเชื่อ  
1.3 ความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้า และลกูหนีร้ายใหญ่ 
1.4 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
1.5 ความเสีย่งจากภาวะการแข่งขนั 
1.6 ความเสีย่งจากการที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน 
1.7 ความเสีย่งทางด้านการปฏิบติัการ 
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2. การติดตามและควบคมุความเสีย่ง   
บริษัทมีการจัดให้มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Signs) ส าหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเป็น

หนึง่ในเคร่ืองมือที่ช่วยตรวจหาลกูค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมีผลประการหรือคณุภาพที่เสือ่มถอย ประกอบกบับริษัทมีนโยบายในการ
ทบทวนวงเงินสินเชื่อของลกูค้าและลกูหนีทุ้กปี เพื่อดแูนวโน้มผลการด าเนินงานของลกูค้าและลกูหนีว้่ามีคณุภาพที่ดีขึน้หรือเสือ่ม
ถอยลง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคมุดแูลการใช้วงเงินของลกูค้าและลกูหนีต่้อไป 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจัดท านโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท ได้แก่  

2.1 นโยบายการจดัชัน้หนี ้และการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
2.2 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้  
2.3 ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง กระบวนการกลัน่กรองสนิเชื่อ 
2.4 ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง การแก้ไขหนี ้
2.5 ระเบียบปฏิบติัการติดตามสนิเชื่อที่มีปัญหา และการบงัคบัคดี 

3. การรายงานความเสีย่ง 
บริษัท มีการรายงานสถานะของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ ทัง้ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

และก าลงัจะด าเนินการไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารระดับสงูอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการรายงานผลการติดตามแก้ไขหนี ้ต่อ
คณะกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุเดือน 

3.3 ปัจจยัความเสี่ยงหลัก 

1. ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
ในการด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง จะมีผู้ที่เก่ียวข้อง 3 ฝ่าย คือ  
1. บริษัทในฐานะบริษัทแฟคเตอร์ซึง่เป็นผู้ รับซือ้บญัชีลกูหนี ้
2. ลกูค้า (CLIENT) ซึง่เป็นผู้ขายบญัชีลกูหนี ้และ 
3. บริษัทลกูหนี ้(CUSTOMER) ซึง่เป็นผู้ซือ้สนิค้าเงินเชื่อ  
โดยลกูค้าจะท าการโอนสทิธิการรับช าระเงินในหนีใ้ห้แก่บริษัทแฟคเตอร์ ดงันัน้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน

สินเชื่อของบริษัทจึงต้องพิจารณาทัง้ความเสี่ยงด้านของลกูหนี ้และลูกค้า ทัง้นี  ้ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธุรกิจแฟคตอร่ิง 
ประกอบด้วย 

ก. ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้า /ลกูหนี ้บริษัทแฟคเตอร์ในฐานะผู้ รับโอนสิทธิรับเงินค่าสินค้าจาก
ลกูค้า (ผู้ขายสนิค้า) เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาช าระค่าสนิค้า หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนี ้(ผู้ซือ้สินค้า) ได้ บริษัทแฟค
เตอร์สามารถเรียกร้องให้ลกูค้าช าระหนีแ้ทนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่มีการรับแจ้งโอนสิทธิ เรียกร้องแบบมีเงื่อนไข เช่น การรับโอน
สิทธิเรียกร้องแบบไม่มีสิทธิไล่เบีย้จากลกูค้า (Without Recourse) ดังนัน้บริษัทแฟคเตอร์ จึงต้องพิจารณาฐานะกิจการของทัง้
ลกูค้าและลกูหนีเ้ป็นส าคัญ ซึ่งบริษัทมีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถดูแลทบทวนสถานะของ
ลกูค้าและลกูหนีไ้ด้อย่างรวดเร็ว โดยมีการติดตามรายงานหนีค้งค้างอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถทราบปัญหา และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ลกูค้าผิดนัดช าระหนี ้นอกจากนีบ้ริษัทยังเน้นการให้สินเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่มีฐานะทางการเงิน
มั่นคง และให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกหนีใ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า และธุรกิจค้าปลีกที่มี
เครดิตดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงได้อย่างมาก  ใน
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อดีตที่ผ่านมาในปี 2559 – 2560 และในปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินที่จัดชัน้สงสยัจะสญู (ค้างช าระมากกว่า 6 เดือน) จ านวนเพียง
ร้อยละ 2.08, 2.50 และ 3.07 ของจ านวนลกูหนีส้ทิธิเรียกร้องในการช าระหนีท้ัง้หมดตามล าดบั 

ข. ความเสี่ยงอนัเกิดจากการหกัลดหนีร้ะหว่างลกูค้า และลกูหนี ้หรือผู้ขายและผู้ซือ้สินค้า เนื่องจากเป็นไปตาม
ข้อตกลงการค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ในกรณีที่สินค้ามีต าหนิ สินค้าล้าสมัย การหักค่าใช้จ่ายทางการค้า เช่น ค่าขนส่ง
สินค้า ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เป็นต้น ท าให้ผู้ซือ้สินค้ามีสิทธิจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ดังกล่าวได้ ก่อนจะช าระเงินค่า
สนิค้าให้แก่ผู้ขายสนิค้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงของธุรกิจแฟคตอร่ิง เนื่องจากบริษัทแฟคเตอร์จะเป็นผู้ช าระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทน 
ผู้ซือ้สนิค้า (ลกูหนี)้ ให้แก่ผู้ขายสนิค้า (ลกูค้า) ไปก่อน ท าให้มีโอกาสที่บริษัทแฟคเตอร์ได้รับช าระหนีไ้ม่ครบตามจ านวนในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลกูค้า 
และลกูหนีย้้อนหลงัอย่างน้อย 6 เดือน การพิจารณาประเภทของสินค้า เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าที่ล้าสมัยง่าย หรือมีโอกาสในการ
คืนสินค้ามาก การก าหนดให้มีอตัราส่วนรับซือ้เอกสารทางการค้า (มลูค่ารับซือ้คิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าเอกสาร
ทางการค้า) ที่เหมาะสม กรณีที่อาจมีการจ่ายค่าสินค้าไม่ครบตามมลูค่าเอกสาร รวมทัง้การก าหนดให้มีเงินประกันวงเงินสนิเชื่อ
ด้วยในบางกรณี  

ทัง้นี ้ทางบริษัทมีการจดัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งด้านสินเชื่อ คือ Credit scoring ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการ
กลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเสีย่งของทัง้ลกูค้าและลกูหนี ้   

2. ความเสี่ยงจากการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อการขยายสินเชื่อ 
เนื่องจากธุรกิจแฟคตอร่ิงเป็นการให้สนิเชื่อระยะสัน้โดยเฉลี่ยไม่เกิน 180 วนั ดงันัน้แหลง่เงินทุนส าหรับธุรกิจจึงควร

เป็นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ปัจจุบันบริษัทมีสถาบันการเงินที่ให้ความสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้กว่า 
2,107 ล้านบาท ทัง้นีว้งเงินดังกล่าวประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูก
เรียกให้ช าระคืนเงินก่อนการได้รับช าระหนี คื้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยการกู้ ยืมเงินให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการรับซือ้ลกูหนี ้เนื่องจากลูกหนีเ้กือบทัง้หมดเป็นกลุ่ม 
Modern Trade และกลุม่ธุรกิจชิน้ส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งมีวนัก าหนดช าระเงินที่แน่นอน ท าให้บริษัทสามารถบริหารสภาพ
คล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นมากขึน้ในเร่ืองของแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ สิน้ปี   
2559 - 2560 และ 2561 บริษัทมีสดัสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 3.16, 4.1 และ 3.75 เท่า ตามล าดบั 

3. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้า และลูกหนีร้ายใหญ่ 
ส าหรับการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากลกูค้า 10 รายแรก คิดเป็น

ร้อยละ 23.89 และ 27.80 ของรายได้รวมของบริษัทตามล าดบั ซึง่บริษัทมีการพึ่งพิงกลุ่มลกูค้าในกลุ่มธุรกิจอตุสาหกรรมอปุกรณ์
ชิน้สว่นยานยนต์และชิน้สว่นโลหะเป็นหลกั โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีมลูค่ายอดคงค้างของลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าว      
(4 รายจากลกูค้า 10 รายแรก) ทัง้สิน้ 461.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.80 ของสดัส่วนยอดลกูค้าคงค้าง และมีมลูค่ายอด
คงค้างของลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมดังกลา่ว (3 รายจากลกูค้า 10 รายแรก) ทัง้สิน้ 244.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.43 
ของสดัสว่นลกูค้าคงค้างส าหรับสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับการพึ่งพิงลกูหนีร้ายใหญ่ ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลกูหนี ้10 รายแรกคิด
เป็นร้อยละ 41.21 และ 51.17 ของยอดคงค้างของลูกหนี ร้วม ตามล าดับ ซึ่งลูกหนีด้ังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกหนี ใ้น
อุตสาหกรรมค้าปลีก โดยบริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนีก้ลุ่มดังกล่าว (5 รายจากลูกหนี  ้10 รายแรก) ทัง้สิน้ 838.06      
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.04 ของสดัส่วนลกูหนีค้งค้าง ส าหรับสิน้สดุปี 2560 และมีมูลค่า (6 รายจากลกูหนี ้10 รายแรก) 
825.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.49 ของสัดส่วนยอดหนีค้งค้างส าหรับสิน้สดุปี 2561 และบริษัทมีการพึ่งพิงลกูหนีร้าย
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ใหญ่รายหนึง่ซึง่อยู่ในธุรกิจค้าปลกี ซึง่มียอดคงค้างคิดเป็นร้อยละ 13.28 และ 16.49 ของยอดคงค้างของลกูหนี ้ณ สิน้สดุปี 2560  
และสิน้สดุปี 2561 ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ โดยการก าหนดลกูค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดกลาง และขนาด
เล็กให้เพิ่มมากขึน้ ส าหรับกลุ่มลกูหนีบ้ริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับกลุ่มลกูหนีท้ี่มีฐานะการเงินที่
มัน่คง หรือมีประวติัการช าระหนีท้ี่ดี ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึง่เป็นฐานธุรกิจที่ส าคญั ท าให้
ยงัคงมีการกระจกุตวัของลกูหนีอ้ยู่ในอนาคต 

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
เนื่องจากอัตราดอกเบีย้เงินกู้ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของบริษัทแปรผนัตามภาวะอัตราดอกเบีย้ในตลาด และมีผลต่อการ

ก าหนดอัตราดอกเบีย้ที่คิดกับลกูค้าและความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้จึง
อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการ
จดัหาแหล่งเงินกู้ ยืมกับเงินให้กู้จากการโอนสิทธิเรียกร้องให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) 
เฉลีย่สะสมของอัตราดอกเบีย้ไว้ได้ตามนโยบายของบริษัท รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของลกูหนี ้
สทิธิเรียกร้องในการรับช าระหนีแ้ละเงินกู้ ยืมประเภทเผ่ือเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถงึ 3 เดือน และบริษัทยังสามารถปรับ
อตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากลกูค้าได้ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้เปลีย่นแปลง ซึ่งท าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับตวัในภาวะที่
อตัราดอกเบีย้มีความผันผวน ดงันัน้ความเสีย่งทางด้านอัตราดอกเบีย้จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างเป็น
สาระส าคญั 

5. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 
ปัจจบุันมีบริษัทและธนาคารที่ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงและธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดยแต่

ละรายต่างมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าที่แตกต่างกนั ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อส่วนต่าง (Spread) ของอัตราดอกเบีย้บ้างแต่ส่งผลให้อัตราการ
ขยายตวัของสนิเชื่อเพิ่มขึน้ เนื่องจากท าให้ผู้ประกอบการรู้จกัและเข้าใจธุรกิจแฟคเตอร่ิงและสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึน้ ส าหรับ
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการแฟคตอร่ิงภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่มลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่
เป็น Supplier ของกลุ่มลูกหนีใ้นระบบค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกลุ่มบริษัทชิน้ส่วนยานยนต์ ซึ ่งบริษัทมีความ
ช านาญเป็นหลกั ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้ร้านสะดวกซือ้ต่าง ๆ และกลุม่ลกูค้าธุรกิจผลิต
ชิน้สว่นยานยนต์ เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่ให้ความร่วมมือในการตอบรับการแจ้งโอนสทิธิการรับเงินและให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบมูลหนีก่้อนที่บริษัทจะรับซือ้ อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บริษัท ปัจจยัดังกลา่วข้างต้นท าให้บริษัทมีจุดเด่น
ในการให้บริการ ประกอบกับบริษัทมีความใกล้ ชิดกับลูกค้า มีสัมพันธ์ภาพที่ ดี มีข้อมูลที่ เพียงพอที่จะให้ค าปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลกูค้า มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการด าเนินงานที่ต ่า ท าให้
บริษัทมีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการแข่งขนั 

6. ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
เนื่องจากบริษัทมีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่คือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้ นในบริษัทจ านวน 

1,144,751,099 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของทุนช าระแล้วของบริษัท และบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ น
กลุ่มเดียวกับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) คือ ตระกูลจุฬางกูร ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 46,672,000 หุ้น คิดเป็น    
ร้อยละ 2.92 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ท าให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ ถือหุ้นเกือบทัง้หมดในเร่ืองส าคัญต่าง  ๆ ได้ เช่น 
การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้ นรายอื่น  ๆ อาจไม่
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สามารถถ่วงดุลกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ได้ (ข้อมูลรายชื่อผู้ ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วันที่    
28 ธันวาคม 2561) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ
ด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาเพื่อให้รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท อีกทัง้ยังท าให้
การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

7. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ในปี 2561 บริษัทอยู่ระหว่างพฒันาระบบงานของบริษัททัง้หมด เป็น ระบบ CORE SYSTEM ซึง่ระบบดังกลา่วจะ

ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ภายในบริษัทมีความถูกต้องรัดกุม รวดเร็วมากขึน้ ลดความผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error และ
สามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลได้ทนัเหตกุารณ์   
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามมลูค่าทางบญัชีสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 สัญญาเช่า (อาคาร) 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลาการเช่า 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

สญัญาเช่าพืน้ที่ และ
สาธารณปูโภค ชัน้ 20 

ส านกังานจดัการทรัพย์สนิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

9 ปี 
ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2556 
ถงึ 30 เมษายน 2565 

- -ไม่ม-ี 

สญัญาเช่าพืน้ที่ และ
สาธารณปูโภค ชัน้ 12 

ส านกังานจดัการทรัพย์สนิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั) 

3 ปี 
ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ถงึ 31 ตลุาคม 2562 

- -ไม่ม-ี 

ด้วยในปัจจุบันบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพืน้ที่ และสาธารณูปโภคกับส านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัจ านวน 2 ชัน้ มีรายละเอียดดงันี ้

1. เช่าพืน้ที่อาคารชัน้ 20 เนือ้ที่รวม 540 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 9 ปี โดยบอกเลกิสญัญาไม่ได้ (อัตราค่า
เช่าพืน้ที่และค่าบริการสว่นกลางส าหรับปี 2561 จ านวน 362,529.00 บาทต่อเดือน เป็นเงินรวม 4,350,348.00 บาทต่อปี) 

2. เช่าพืน้ที่อาคารชัน้ 12 เนือ้ที่รวม 211.70 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี โดยบอกเลิกสัญญาไม่ได้ 
นอกจากนีผู้้ ให้เช่าได้ให้สิทธิต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี รวมระยะเวลาเช่าทัง้สิน้ 6 ปี (อัตราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการส่วนกลาง
ส าหรับปี 2561 จ านวน 159,304.25 บาทต่อเดือน เป็นเงินรวม 1,911,651 บาทต่อปี) 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทได้เสยีค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ที่ส านักงานเพื่อประกอบธุรกิจเป็นเงินทัง้สิน้ 6,367,934 บาท 

4.2 อุปกรณ์ - ส านักงาน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์อปุกรณ์ ประกอบด้วยรายการ ดงันี  ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 
(พนับาท) 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 2.22 - 
2. เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 2.16 - 
3. อปุกรณ์ส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.27 - 
4. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 1.04 - 

รวม 5.69 - 

4.3 ยอดลูกหนีส้ิทธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ 2.3.2.2 อยู่ในสว่นที่ 1 หน้า 14) 

4.4 ยอดลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม 
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ 2.3.2.3 อยู่ในสว่นที่ 1 หน้า 14) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดงัต่อไปนี ้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท (คดีที่มีจ านวนทุนทรัพย์สงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ) 
2. คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
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6. ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
ชื่อบริษัทภาษาองักฤษ   “AIRA Factoring Public Company Limited” ชื่อย่อ “AF” 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  
   กรุงเทพมหานคร 10330 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจแฟคตอร่ิง หรือการให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้โดยการรับซือ้ลด 

  ลกูหนีก้ารค้า โดยการรับโอนสทิธิเรียกร้องในการรับเงิน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000141   
เว็บไซต์ : www.airafactoring.co.th 
โทรศพัท์ : 0 2657 6222 
โทรสาร : 0 2657 6244, 0 2657 6245 
ทนุจดทะเบียน : 400,000,000 บาท 
ทนุที่เรียกช าระแล้ว : 400,000,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1,600,000,000 หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญั : 0.25 บาทต่อหุ้น 
 
บุคคลอ้ำงอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบญัช ี : นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6797 หรือ 
   นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 หรือ 
   ดร. สวุจัชยั เมฆะอ านวยชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6638 หรือ 
    นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035  

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0 2034 0000 โทรสาร 0 2034 0100 

 
6.2 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน ๆ  

-ไม่ม-ี 
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ส่วนที่ 2: การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และทนุช าระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,600,000,000 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายชื่อกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) ร้อยละ (ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
1. บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1,144,751,099 71.55 
2. นายกลุวฒุิ วิรัตน์มาลี 88,554,900 5.53 
3. นายณฐัพล จฬุางกูร 78,631,100 4.91 
4. บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  46,672,000 2.92 
5. นางปิยะพร วิชิตพนัธุ์  42,578,000 2.66 
6. นายวิวฒัน์ คงคาสยั 40,237,600 2.51 
7. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 33,298,800 2.08 
8. นายคณุากร เมฆใจดี 16,000,000 1.00 
9. นายนที รงครัตนะกุล 15,300,000 0.96 
10. นายภุชงค์ วิรัตน์มาลี 11,027,500 0.69 

รวม 1,517,050,999 94.81 
ผู้ถอืหุ้นอื่น ๆ 82,949,001 5.19 
รวมจ านวนหุ้น 1,600,000,000 100.00 

ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระ

แล้ว โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
-ไม่ม-ี 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัจากหักเงินส ารอง

ต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนัน้ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคัญ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558* ปี 2557 ปี 2556 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 53.27 50.76 0.14 24.90  64.73  
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,600 1,600 1,600 40 40 
เงินปันผลจ่าย 
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
- เงินปันผลประจ าปี 

 
0.007 

0.0275 

 
0.04 

0.023 

 
- 
- 

 
- 

0.50 

 
0.30 
0.70 

จ านวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 44.00 36.80 - 20.00 40.00 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบ 
กบัก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 

82.60 72.50 - 80.32 61.80 

หมายเหตุ: * เนื่องจากบริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 0.14 ล้านบาท ท าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิแก่ 
ผู้ ถือหุ้นตามนโยบายของบริษัทได้ ดงันัน้ ในปี 2558 บริษัทจึงได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรสะสมแทน โดยได้จ่ายในอตัรา
หุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16 ล้านบาท  
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสิ นเชื่อ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้  

ชื่อ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สินเชื่อ 

1. นายสรสทิธ์ิ สนุทรเกศ   - - - - 
2. นายคณุากร เมฆใจดี   - - - 
3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์    - - 
4. นายพนูศกัด์ิ เธียไพรัตน์    - - 
5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต  - -  - 
6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ  - - - 

7. นางนลนิี งามเศรษฐมาศ  -   - 
8. นางนงลกัษณ์  จนัทรสมบติั  - - - 

9. นายวฒุิภูมิ จฬุางกูร  - -  - 
10. นายอคัรวิทย์ สกุใส  - -  

11. นายวิวฒัน์ คงคาสยั  - - - - 

12. นายชานนท์ โชติวิจิตร - - -  - 
13. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม - - - - 

14. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ - - - - 

รวม 10 3 3 5 6 
 ประธาน   กรรมการ 

โดยมีนางสาวนนัทนิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานกุารบริษัท 
หมายเหต:ุ  
- ในระหว่างปี 2561 มีกรรมการบริษัทลาออก 2 ท่าน ได้แก่ นางทองอุไร ลิม้ปิติ และนายวิวัฒน์ คงคาสยั และมี

กรรมการเข้าใหม่จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ นางนงลกัษณ์ จันทรสมบัติ และนายอัครวิทย์ 
สกุใส 

- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทประกอบด้วย นางนลินี  งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต              
นางนงลกัษณ์ จันทรสมบัติ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายอัครวิทย์ สกุใส กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือชื่อ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ดงันี ้

 

ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของส านักงานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอคัรวิทย์ สกุใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายกนกกิต นวสริิ* กรรมการผู้จดัการ 
3. นางพรพิไล บรุาสยั รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
4. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อและการตลาด 1 
5. นางไพศรี ฝักเจริญผล ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหต:ุ นายกนกกิต นวสริิ กรรมการผู้จดัการ ได้เกษียณอาย ุโดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) ที่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทและสงัคมสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน รวมทัง้ยังเป็นการ
เสริมสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ลกูหนี ้คู่แข่งขนั คู่ค้า พนกังาน และสงัคม เป็นต้น  

บริษัทเชื่อมั่นว่า การมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นพืน้ฐานที่ส าคัญในการเสริมสร้างและ
ยกระดบัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับทราบและถือปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทยังได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.airafactoring.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ใน
ระดับ 3 ดาว ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี ้บริษัทได้มีการทบทวนและยึดหลกัปฏิบัติตามนโยบายและหลกัการก ากับดูแล
กิจการครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม หมวดบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวางหลกัปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ที่มจี านวน 8 ข้อหลกั ดงันี ้ 

1. ตระหนกัถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสทิธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 
5. สง่เสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
7. รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวนและปรับปรุง

นโยบายการก ากับดูแลของบริษัทให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานราชการที่มีอ านาจก ากับดูแล
บริษัทจดทะเบียน ประกอบกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่
มาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการในระดบัสากล และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยัง่ยืนในระยะยาวต่อไป 

ส าหรับการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทในปี 2561 สามารถสรุปได้ดงันี ้
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มุ่งเน้นให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้
สทิธิดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกนั อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว 
ครบถ้วนและเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถงึได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อร่วม
ตดัสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท อาทิ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมติัรายการ
พิเศษ (อาทิ การเพิ่มทุนหรือลดทนุ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ที่ส าคัญ การท ารายการเก่ียวโยง เป็นต้น) โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสอืบอกกล่าวการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หลกัการ
ที่บริษัทใช้ปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.airafactoring.co.th ภายใต้หัวข้อ       
“นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

1.1 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ด าเนินการเพื่อให้

ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันี ้
1) บริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูที่ชัดเจน ถกูต้อง ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณา  

แต่ละวาระ รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  และเอกสารประกอบใน            
แต่ละวาระของการประชุมได้โดยง่าย โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่หนงัสอืบอกกล่าวเชิญประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบใน
แต่ละวาระ และหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 
30 วนั และได้จดัสง่หนังสอืบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 
วนั ซึ่งหนังสอืบอกกลา่วเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ประชมุ รายละเอียดวาระการประชมุพร้อมด้วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบอื่น ๆ 
ตลอดจนรายละเอียดขัน้ตอนการประชมุ การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ลงประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย อีกทัง้บริษัทยังเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2560 ที่เป็น
รูปเลม่ก่อนการประชมุ ติดต่อขอรับได้ที่เลขานกุารบริษัท 

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ผ่านช่องทางและภายใต้
กฎ เกณ ฑ์ที่ ก าหนดตามที่ แ จ้ งไ ว้บ นเว็บ ไซ ต์ ขอ งบ ริษั ท  ได้ แ ก่  จดหมายถึ งเลข านุก ารบ ริษั ท  ห รือ  อี เม ล์ ไปยั ง 
ir_af@airafactoring.co.th ทัง้นี ้ทุกวาระที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย (ทัง้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นบุคคลธรรมดา       
นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยบริษัทมีการสง่หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทนได้ 

4) บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั มีการ
ก าหนดการประชมุในวนัและเวลาท าการ โดยบริษัทได้ก าหนดสถานที่จัดประชมุ คือ ห้องแมนดาริน A ชัน้ที่ 1 โรงแรมแมนดาริน 
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกในการเดินทางและมีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้น 
โดยในวันประชุมบริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชมุและจดุลงทะเบียน มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทัง้จัดท าและส่งมอบบตัรลงคะแนนเสยีง
ในแต่ละวาระการประชุมที่มีบาร์โค้ดเดียวกันกบับาร์โค้ดของผู้ ถือหุ้นที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อใช้
ลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ท าให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี ้ยังได้จัดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตลอดเวลาการประชมุ เพื่อที่จะใช้สทิธิออกเสยีงในวาระที่ยงัไม่ได้มีการลงมติ 
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5) ในระหว่างการประชมุประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีกรรมการของบริษัท  
เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 9 คน รวมทัง้ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสงูของบริษัท และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ โดยก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการ
บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ ถือหุ้นรวมถงึผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชมุต่างมีสทิธิออกเสยีง 1 เสยีง ต่อ 1 หุ้น และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทได้
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรของผู้ ถือหุ้ นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ โดยการลงคะแนนเสยีงและ
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท าอย่างเปิดเผย โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสียง และ
บริษัทยังได้มอบหมายให้ นายประวุฒิ ปราบพาล ซึ่งเป็นทนายความอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ 
การนบัองค์ประชุม รวมถงึการนับและการรายงานคะแนนเสยีง สง่ผลให้บริษัทสามารถรายงานคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมรับทราบ
เป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัทยังได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปี 2560 และ
กลยุทธ์การด าเนินงานในปี 2561 โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ ทัง้นี ้ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น
ซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบค าถาม รวมทัง้ให้ข้อมูลต่าง ๆ 
ตามที่ผู้ ถือหุ้ นสอบถามอย่างครบถ้วน โดยกรรมการและผู้ บริหารได้ร่วมกันชีแ้จงและตอบค าถามของผู้ ถือหุ้ นในประเด็นที่
เก่ียวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่จดบนัทึกรายงานการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี ้ใน
ระหว่างการประชมุ ไม่มีการสลบั เพิ่ม หรือแก้ไขวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมจากที่ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว
ลว่งหน้า 

6) ภายหลงัการประชมุ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันประชุม นอกจากนี ้บริ ษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง รวมถึงผู้ที่สนใจหรือนกัลงทุนได้มีโอกาส
รับทราบและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย และได้จดัเก็บรายงานการประชมุเพื่อการอ้างอิง ทัง้นี ้
รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ข้อซักถามของ     
ผู้ ถือหุ้นและค าชีแ้จงของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทัง้มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติอีกด้วย 

1.2 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ส าหรับการเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทได้เปิดเผยประวติัย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ ถือหุ้น

ได้รับทราบไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อาทิ อาย ุประวัติการศึกษา ประวติัการท างาน การด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป วัน  เดือน ปีที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยในปีที่ผ่านมา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตัง้บคุคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ทัง้นี  ้ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ บริษัทจะเปิดเผยนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม อาทิ การมีความสมัพนัธ์หรือ
การมีส่วนได้เสยีกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เป็นต้น ทัง้ใน
ปัจจบุนัและในอดีตก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกปี จะมีกรรมการของบริษัทที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ตามวาระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทได้จัดให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และในการ
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ประมวลผลการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จดัเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสยีงส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง เพื่อตรวจ
นบัคะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น รวมทัง้ได้เปิดเผยมติในรายงานการประชมุโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นในการเลอืกตัง้กรรมการแยกเป็นรายบคุคลอย่างชัดเจน 

1.3 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมติัจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ในรูปของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งจะก าหนดไว้เป็นคราว  ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทก่อนเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

1.4 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
บริษัทไม่มีนโยบายปิดกัน้การสื่อสารระหว่างกันของผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

ระหว่างกันได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถคัดส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายทัง้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้ นสถาบนั รวมถึง       

ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
ทั ง้นี  ้ห ลักกา รที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใน การป ฏิบั ติ เ ก่ี ย วกับ ผู้ ถื อ หุ้ น อ ย่ าง เท่ า เที ยมกั นมี รายละ เอี ยดป รากฏ ใน เว็บ ไซ ต์ 
www.airafactoring.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”  

2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และค าถาม
เป็นการล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิในการเสนอเร่ือง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบติัเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทได้ก าหนด หรืออีเมล์ไปยงั ir_af@airafactoring.co.th ทัง้นี ้เลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจะมีการแจ้งผลการพิจารณา
กลบัไปยังผู้ ถือหุ้นที่เสนอเร่ืองดงักล่าวเพื่อรับทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุ
ไว้ในวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต่อไป 

ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบคุคลเพื่อ
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้ น
สามญัประจ าปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในระหว่างวนัที่      
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี  ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการแต่อย่างใด 
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2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  
ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก าหนดวาระ   

ต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และได้มีการเสนอ
ทางเลือกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นแทน โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระจ านวน 2 คน 
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลของ
กรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถที่จะพิจารณาเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
ตามรายชื่อที่เสนอดงักลา่วหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ 

2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกวาระและ

เก็บบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบในภายหลงัได้ 

บริษัทมีการใช้ระบบบาร์โค้ด เป็นเคร่ืองมือช่วยในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นบัคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงวิธีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงและหลกัเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อีกทัง้ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม
แล้ว ยงัได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นน าสง่บตัรลงคะแนนที่เหลอืทัง้หมดคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน 

2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเร่ืองการควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ทางมิชอบ นอกจากนี ้ยังก าหนดแนวทางในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เพื่อป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึก าหนดให้มีการรายงานการมีสวนได้เสยีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการใช้
โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์สว่นตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท 
หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บุคคล
อื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท บริษัทก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูส าคญัอื่น ๆ และควรรออย่างน้อย 
24 - 48 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้วก่อนที่จะซือ้ขายหุ้นของบริษัท และก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ โดยก าหนดระยะเวลาห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงินรายไตร
มาสและประจ าปี ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ครัง้แรก และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 รวมถึงน าเสนอการ
เปลีย่นแปลงของการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

2) คณะกรรมการบริษัท ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
บคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ/หรือทกุครัง้ที่มี
การเปลีย่นแปลงข้อมลู โดยให้สง่รายงานถงึฝ่ายเลขานกุารบริษัทภายใน 3 วนั เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 
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ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ดงันี ้

ชื่อ 

 จ ำนวนหุ้น   ร้อยละ 
(จ ำนวนหุ้น

ทัง้หมด 1,600 
ล้ำนหุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 60 
 ได้มำ

ระหว่ำงปี  
 จ ำหน่ำย
ระหว่ำงปี  

ณ 31 ธ.ค. 61 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

- - - - 0.00% 

2. นายคณุากร เมฆใจดี 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

16,000,000 - - 16,000,000 1.00% 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - 0.00% 

4. นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

8,440,000 - - 8,440,000 0.53% 

5. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 

- - - - 0.00% 

7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ 
กรรมการ และกรรมการสินเชื่อ 

- - - - 0.00% 

9. นายวฒุิภมู ิจฬุางกรู 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 

10. นายอคัรวิทย์ สกุใส 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
สินเชื่อ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- - - - 0.00% 

11. นายชานนท์ โชติวิจิตร 
กรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 

12. นายกนกกิต นวสิริ* 
กรรมการผู้จดัการ 

- - - - 0.00% 

13. นางพรพิไล บรุาสยั 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

- - - - 0.00% 
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ชื่อ 

 จ ำนวนหุ้น   ร้อยละ 
(จ ำนวนหุ้น

ทัง้หมด 1,600 
ล้ำนหุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 60 
 ได้มำ

ระหว่ำงปี  
 จ ำหน่ำย
ระหว่ำงปี  

ณ 31 ธ.ค. 61 

14. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสินเชื่อ
และการตลาด 1 

- - - - 0.00% 

15. นางไพศรี ฝักเจริญผล 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

905,000 - - 905,000 0.06% 

รวม  25,345,000 - - 25,345,000 1.58% 

หมายเหต:ุ นายกนกกิต นวสิริ กรรมการผู้จดัการ ได้เกษียณอาย ุโดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่ควรได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงสง่เสริมและ

สนบัสนนุให้มีแนวทางปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่มอย่างชดัเจนและเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ ดงันี ้

3.1 ลูกค้าและลูกหนี ้ 
1) การจัดท าสญัญาที่เป็นธรรม และสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการของบริษัท ให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจที่

ถกูต้อง 
2) การรักษาความลบัของลกูค้าและลกูหนีอ้ย่างรัดกมุ และไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลบันัน้แก่บุคคลอื่น 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลกูค้าหรือลกูหนี ้หรือเป็นการด าเนินการตามกฎหมายเท่านัน้ 
3) การให้ค าแนะน าโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพื่อมุ่งให้ลูกค้าและลกูหนีไ้ด้รับประโยชน์และ   

ความพงึพอใจอย่างเหมาะสม  

3.2 เจ้าหนีแ้ละคู่แข่งขัน 
บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอ

ภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด ในการช าระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ และการบริหารเงินทุน และมีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการค า้ประกันหนี ้
นอกจากนี ้บริษัทมีการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบติัใน
การแข่งขนั โดยไม่ละเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล 

3.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทถือว่ากลุ่มกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สดุที่ท าให้องค์กรสามารถด าเนิน

ธุรกิจบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ ดงันัน้ บริษัทจงึให้ความส าคญัและก าหนดให้มีแนวทางปฏิบติั ดงันี ้
1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
2) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยน าข้อมู ลจาก Job Description       

มาเป็นข้อมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรโดยพิจารณาความสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
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เป็นหลกั รวมทัง้มีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหม่ทุกคน ทัง้นี ้ในการสรรหากรรมการจะพิจารณา
จากกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3) บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าและ       
ความมั่นคง โดยได้จัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม และจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน มุ่งเน้นการฝึกอบรม
พนกังานเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ รวมทัง้ปรับปรุงจดุอ่อนอนัเกิดจากการประเมินผลของ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี ้
บริษัทยังได้วางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนกังาน เพื่อให้พนกังานได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานตามความรู้ความสามารถ และได้ใช้ศกัยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่  

4) การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทถือว่าการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรเป็นสิ่ง           
ที่ส าคญัจงึได้ก าหนดให้มสีวัสดิการ ดงัต่อไปนี ้

4.1) การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการก าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนกังานปีละ 1 ครัง้ โดยยดึตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน ซึง่บริษัทน าระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนักงานและหน่วยงาน  

4.2) การให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ           
ค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้พนกังานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอกเหนือจากการเบิกจากประกนัสงัคม และเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนกังาน การจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพที่ดี และการให้
สวสัดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมรส เงินฌาปนกิจ การอบรมสมัมนาแก่พนกังานทัง้ในและนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.3) การจดัให้มกีองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงานที่มีอายกุารปฏิบติังานครบ 1 ปี 4 เดือน 
4.4) การจัดให้มีกิจกรรมภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม โดยฝ่ายจัดการได้จัดให้มี 

กิจกรรม Team building เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการ ผู้บริหารระดับสงู และพนักงาน รวมทัง้ยังเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างอิสระ เพื่อจะได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพิจารณาและน าเสนอต่อฝ่าย
จดัการต่อไป 

5) การเตรียมผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการจดัเตรียมผู้บริหารทดแทนอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอ
กบัการขยายธุรกิจรวมไปถึงการปรับเปลีย่นโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาขีดความสามารถของผู้บริหารใน
การบริหารงานที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

3.4 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและ

สิง่แวดล้อม สง่เสริม และสนบัสนุนให้เติบโตอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานของหลกัจริยธรรมและความโปร่งใส ดงันัน้ การให้สนิเชื่อของ
บริษัทจงึมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที่เป็นกลุ่ม SME เพราะมีความเชือ่มั่นว่าเป็นกลุม่ที่จะช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ 
นอกจากนี  ้บริษัทยังสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้ มและมีประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้
กระดาษในขัน้ตอนการท างาน ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันรณรงค์ลดโลกร้อน โดยติดค าเชิญชวนให้พนักงานได้คิดก่อนปริน้ท์ 
รวมถงึการใช้กระดาษที่ใช้แล้ว เป็นต้น 

3.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมีความมุ่งหมายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการ

ทจุริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันต่อต้านการทจุริต บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายใช้บังคบัภายในองค์กร 
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โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทได้ย่ืนค าประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีการสื่อสารและเผยแพร่ไปยัง
พนักงาน และกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียต่าง ๆ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่น และคุ้มครองให้ความเป็นธรรมกับผู้ ร้องเรียน โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียนเหล่านัน้ผ่านส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อท าการ
ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.6 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทให้การสนบัสนนุและเคารพต่อสทิธิมนษุยชนของผู้มีสว่นได้เสยีทุกคน โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัก่อให้เกิด

การละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่เลอืกปฏิบัติระหว่างเพศ อาย ุเชือ้ชาติ หรือศาสนา และเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความรู้จากการ
ฝึกอบรม และได้รับสวสัดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3.7  การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ ไม่

ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ภายใน
บริษัทต้องได้รับอนญุาตและมีลขิสทิธ์ิถูกต้อง รวมทัง้ไม่อนญุาตให้พนกังานติดตัง้ระบบซอฟแวร์ที่ละเมิดลขิสทิธ์ิ 

3.8  ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท างาน 
ในปี 2561 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอบุติัเหตใุนสถานที่ท างานแต่อย่างใด 

3.9 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าความผิด และ
ข้อเสนอแนะ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัท รวมถึงการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าความผิด และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดงันี ้

➢ เว็บไซต์ของบริษัท www.airafactoring.co.th หวัข้อ “ติดต่อเรา” เลอืกเร่ืองติดต่อ “กรรมการตรวจสอบ”หรือ 
“ส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน” 

➢ สง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรือติดต่อส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 
 อีเมล์  : -  auditcommittee@airafactoring.co.th ถงึกรรมการตรวจสอบ 
    -  internalaudit@airafactoring.co.th  ถงึส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 
 โทรศพัท์ : 0 2657 6222 
 โทรสาร : 0 2657 6244 
➢ ไปรษณีย์    : เรียน ส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน  

    บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
   319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั    
   เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

           

 ส าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรง
ทางอีเมล์ภายในของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ท างานที่
ไม่ถกูต้อง หรือสงสยัว่าจะไม่ถูกต้อง หรือมีผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มอื่น หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือละเมิด
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นโยบายการก ากับดแูลกิจการ หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ ต่อผู้บังคบับัญชา โดยบริษัท
จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหา
ดงักลา่ว  
 หากพบว่าการกระท าความผิดเกิดจากพนกังานให้รายงานการกระท าความผิดตามสายการบังคับบญัชา และ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าความผิดนัน้ ๆ อย่างเป็นธรรมตามระเบียบของบริษัท และหากการกระท าความผิดเกิดจาก
บคุคลซึง่ไม่ใช่พนกังาน บริษัทจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยี 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ  

4.1 การเปิดเผยข้อมูล 
ในปี 2561 บริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเ ข้าถึงข้อมูลของ

บริษัทได้ง่ายและสอดคล้องกบักฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัท ดงันี ้ 
1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่  
2. งบการเงินประจ าปีที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วจะด าเนินการภายใน  60  วันนับจากวันสิน้

รอบปีบัญชีของบริษัท และงบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะด าเนินการภายใน 45 วนันบัจาก
วันสิน้รอบไตรมาส โดยบริษัทได้จัดมีการจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูที่ชดัเจนและสามารถเข้าใจในผลประกอบการได้ดีย่ิงขึน้ 

3. ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับผู้ ถือหุ้ น อาทิ แบบแสดงข้อมูลประจ าปี หรือแบบ 56-1 รายงานประจ าปี (Annual 
Report) และเอกสารเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

4. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสนิเชื่อ และคณะผู้บริหาร รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ และผู้บริหาร 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง การศกึษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย 

4.2 ผู้สอบบัญชี 
บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีโดยค านึงถึงความเป็นอิสระ          

ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสมัพันธ์หรือสว่นได้เสยีหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะน าเสนอผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทัง้จ านวนเงินค่าสอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะ
น าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

ส าหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตัง้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 
เป็นผู้ สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดังกลา่ว โดยมีค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 900,000 บาท เท่ากบัปี 2560 และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)  
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4.3 นักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และก าหนดให้ “นักลงทุนสมัพันธ์” เป็นผู้ที่สื่อสารและ

เผยแพร่ข้อมลูที่มีความถกูต้อง ทนัเวลา และโปร่งใส ผู้สนใจสามารถติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที่ 
สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์: 0 2657 6222  
โทรสาร: 0 2657 6244 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์: ir_af@airafactoring.co.th 
เว็บไซต์: www.airafactoring.co.th 

ในปี 2561 บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของบริษัทผ่านสือ่ต่าง ๆ ดงันี ้
1. ร่วมจัดบูธงาน mai Forum 2018 ที่จัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ในเดือนกรกฎาคม 
2. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่ าง ๆ เพื่อให้ข้อมูล

เก่ียวกบัผลประกอบการ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น ฐานเศรษฐกิจ และมติชน เป็นต้น 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการพิจารณาบคุคลที่
มีคณุสมบติัเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้ ที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้บริษัทมีความเข้มแข็งย่ิงขึน้ โดยกรรมการของบริษัทประกอบด้วยตัวแทนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 5 ท่าน กรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน ทัง้นี ้เพื่อให้การบริหารงานภายในเกิดความสมดลุ มีความถูกต้องเป็น
ธรรม และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อ  ผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายก าหนดให้กรรมการแต่ละคนด ารงในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน
กว่า 5 บริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่งแต่อย่างใด รายละเอียดการด ารง
ต าแหน่งปรากฏในหวัข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร” 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่จาก
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสทิธิภาพและมีความโปร่งใส 

ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่กลัน่กรองคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง
ครบวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัทต่อไป 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามแนวปฏิบติัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 
ด้วย 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 16 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับต าแหน่ง ทัง้นีล้กัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ ที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบ
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
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ล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ 

คุณสมบัติของกรรมการ 
บคุคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติ

หน้าที่และมีคณุสมบติั ดงันี ้
- มีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และต้องไม่มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ ถือหุ้ น ตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
- สามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส าคัญและในการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัท และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั 
- เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจก าหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความ

เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.00) ได้แก่ นายสรสทิธ์ิ สนุทรเกศ นายคุณากร        
เมฆใจดี นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ และนายพนูศกัด์ิ เธียไพรัตน์ 

รายละเอียดกรรมการบริษัทและจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับการ 

แต่งตัง้เป็นกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารง 

ต าแหน่งกรรมการ* 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 14 พฤษภาคม 2561 8 เดือน 
2. นายคณุากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 10 พฤศจิกายน 2559 2 ปี 2 เดือน 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

14 สิงหาคม 2557 4 ปี 4 เดือน 

4. นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

25 กมุภาพนัธ์ 2547  14 ปี 11 เดือน 

5. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

1 มนีาคม 2554 7 ปี 10 เดือน 

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 29 เมษายน 2554 7 ปี 9 เดือน 
7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

1 มนีาคม 2554 7 ปี 10 เดือน 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ กรรมการ กรรมการสินเชื่อ 
และกรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

14 พฤษภาคม 2561 8 เดือน 

9. นายวฒุิภมู ิ จฬุางกรู กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

29 เมษายน 2554 7 ปี 9 เดือน 

10. นายอคัรวิทย์  สกุใส กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ 
และกรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

5 กรกฎาคม 2561 6 เดือน 
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หมายเหตุ: กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 มีจ านวน 10 ท่าน ในระหว่างปี 
2561 ได้มีกรรมการลาออก 2 ท่าน ได้แก่ นางทองอุไร ลิม้ปิติ และนายวิวัฒน์ คงคาสยั และมีกรรมการเข้าใหม่จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ นายสรสทิธ์ิ สนุทรเกศ นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบติั และนายอคัรวทิย์ สกุใส 

5.2 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในทุกครัง้ของการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการซึง่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุจะเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจาก
ต าแหน่งอาจได้รับการเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีกวาระหนึง่ 

5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
บริษัทได้มีการแบ่งแยกต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การก ากับดูแล และความโปร่งใสของการด าเนินงานภายใน 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลกัการ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน โดยประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่
ส าคัญในการก ากับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเร่ืองกลยุทธ์ขององค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน าเสนอข้อมลูที่ชัดเจน
และทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่
ประชุมมีความชดัเจน พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถงึท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม   
ผู้ ถือหุ้ น นอกจากนี ้ประธานกรรมการยังมีหน้าที่ส าคัญในการดูแลให้การก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ เช่น เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท การท าหน้าที่กรรมการ และแผนสบืทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 

ประธานกรรมการบริหาร - คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด าเนินกลยุทธ์ รวมถึงนโยบายที่ส าคัญที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัท  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลกัในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท รวมถึง
การบริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดภายใต้หลกัการก ากบักิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลวุิสยัทัศน์และ
เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ยืน  

5.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและ

พนกังาน มีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั เป็นประจ าทกุปี และก าหนดแนวปฏิบติัของการมีสว่นร่วม ไว้ดงันี ้
1.1 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท โดยจดัให้

มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางองค์กร ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสงูเป็น
ประจ าทกุปี 
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1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไป
ตามทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ 

1.3 ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น และแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน 
ตอบสนองเป้าหมายองค์กร 

1.4 สือ่สารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทัว่ทัง้องค์กรรับทราบผ่าน
กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนกังาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  

2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จดัให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบติังาน การ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมเพียงพอ 
ตลอดจนจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสทิธิภาพ เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน บริษัทมีแผนก
ตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของหัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน โดยนางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพ
ประกอบด้วยข้อมลูส าคญัอย่างครบถ้วน และมีก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งไว้อย่างชดัเจน 

3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดแูลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสีย่งที่เพียงพอ และการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ จึงได้จัดตัง้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินงานและ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและเฝา้ระวงัความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหาร
ความเสีย่งในระดบัจดัการ และรายงานผลการบริหารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 

4. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้ จัดการทุกสิน้ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทัง้นี ้ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับ
เฉพาะบคุคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1: ประเมินจากดชันีชีว้ดัผลประกอบการ ผลการด าเนินงานของบริษัท 
สว่นที่ 2: ประเมินผลด้านความเป็นผู้น า การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความส าเร็จ การบริหาร 

การเปลีย่นแปลง 
ทัง้นี ้ผลการประเมินจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดเป็นอัตราการขึน้เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

โดยต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
5. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ เพื่อมั่นใจว่าบริษัท

มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าที่ ดงันี ้
5.1  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน

ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน พิ จารณาก าหนดความ รู้ความสามารถ 

(Competency) ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก าหนด และสามารถ
สบืทอดงานของแต่ละต าแหน่งงานได้ 

5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องเทียบกบัระดบัความสามารถที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 
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5.4  มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ท าหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้สบืทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

5.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

6. การพฒันาศักยภาพของพนักงาน บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศกัยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยได้สง่พนกังานไปอบรมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไก
หลกัในการพฒันาให้บริษัทก้าวไปสูอ่งค์กรแห่งความส าเร็จต่อไปในอนาคต 

7. การต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย โดยได้มีการอนุมัติใช้นโยบายดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2559 และมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่โดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2561 

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงานต่าง ๆ เฉพาะด้านตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งจะมีการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย  
แต่ละคณะ และในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยมีการก าหนดวันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  
คณะกรรมการชดุย่อยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดงันี ้

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แต่ปี 2547 เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบงาน

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และระบบ
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานหรือให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุติั หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดงันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานบญัชทีี่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ให้เหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจนพิจารณาถงึความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยง หรือการกระท าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของ
บริษัท 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

7. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
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7.1 ความถกูต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน 
7.2 ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
7.3 การปฏิบัติตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7.4 ความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี
7.5 รายงานที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7.6 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของแต่ละท่าน 
7.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตที่ได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ 
7.8 รายงานอื่นใดที่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

8. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท
ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น 

9. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าทกุปี 

10. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส 
11. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอนัควรสงสยัให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบ โดยให้ด าเนินการภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

12. รับทราบส าเนารายงานของกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท ที่ได้รายงานถงึการมีสว่นได้เสียของตน 
หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

13. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท 

ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีคณะกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายคณุากร เมฆใจดี* ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์* กรรมการตรวจสอบ  
3. นายพนูศกัด์ิ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาวสมใจ อมรชยันพคณุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ *นายคุณากร เมฆใจดี และนางญาใจ พฒันสุขวสนัต์ เป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ

การเงินเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท 
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• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองดังต่อไปนี ้
1. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดงันี ้

1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 
2. คดัเลอืกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัท 
2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการ ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการมอบให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเบือ้งต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปลีย่นให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

4. ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสงู ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสงู เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการ

ด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
2. นายพนูศกัด์ิ เธียไพรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นางนลนิี งามเศรษฐมาศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมนีางสาวนนัทนิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน

หนึง่ และอาจประกอบด้วยบคุคลอื่นใดคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่น
อีกจ านวนหนึ่งก็ได้ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการ
ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่ก าหนด โดยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญสรุปได้ดังนี ้  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสัง่ และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงิน 
งบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ควบคมุก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลตุาม
เป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่ จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุัติ  

4. มีอ านาจพิจารณา อนมุติั การใช้จ่ายเงินในการด าเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท 
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญ ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุัติในหลกัการไว้แล้ว  
6. มีอ านาจพิจารณา อนมุัติ การให้กู้ ยืมเงินหรือการให้สินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์อ านาจ

ในการอนมุติัสนิเชื่อของบริษัท  
7. มีอ านาจพิจารณา อนุมติั การกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้หรือการออก

ตราสารหนี ้รวมถึงการให้หลักประกัน การค า้ประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. เป็นคณะที่ปรึกษาของฝ่ายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงาน
บคุคล และด้านการปฏิบติัการอื่น ๆ 

9. ด าเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้อ านาจและ/หรือการมอบ
อ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่น
ได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกบับริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัตามที่
ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร  
2. นางนลนิี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร  
3. นายวฒุิภูมิ จฬุางกรู กรรมการบริหาร 
4. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการบริหาร 
5. นายอคัรวิทย์  สกุใส กรรมการบริหาร 

โดยมนีางสาวนนัทนิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
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• คณะกรรมการสินเชื่อ 
คณะกรรมการสนิเชื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
1. พิจารณาอนมุติัสนิเชื่อตามขอบเขตอ านาจทีค่ณะกรรมการบริษัทก าหนด 
2. ด าเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสินเชื่อมีจ านวน 6 ท่าน โดยกรรมการสินเชื่อที่เป็นกรรมการ

บริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ประธานกรรมการสนิเชือ่ 
2. นายวิวฒัน์ คงคาสยั กรรมการสนิเชือ่ 
3. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม กรรมการสนิเชื่อ 
4. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบติั กรรมการสนิเชื่อ 
5. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ กรรมการสนิเชื่อ 
6. นายอคัรวิทย์ สกุใส กรรมการสนิเชื่อ 

โดยมนีายขวญัพงศ์ พุ่มสว่าง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสนิเชือ่ 

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี โดย

ก าหนดการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
ในการประชุมแต่ละครัง้ได้ก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทัง้วาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถ้วนเพียงพอ และจดัสง่ให้กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้
จากการประชุม มีการจัดท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยเลขานุการบริษัท และหลงัจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชมุรายงานจะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้ เอกสารในห้องกฎหมาย หากกรรมการต้องการรับทราบข้อมลูเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลได้โดย
การติดต่อผ่านเลขานกุารบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ผู้บริหารจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เก่ียวข้องกบัตนเอง
เพื่อให้ข้อมูลแก่กรรมการโดยละเอียด อีกทัง้ยังเป็นโอกาสให้กรรมการได้ท าความรู้จักกับผู้ บริหารซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาแผนสบืทอดต าแหน่งด้านบริหารต่อไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชดัเจนว่า หาก
การประชมุมีวาระที่จะต้องมีการลงมติ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดอยู่ในที่ประชมุ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีการประชมุระหว่างกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 ครัง้ และมีการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยสรุปการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละคนได้ดงันี ้
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รำยชื่อ 
คณะ 

กรรมกำร
บริษัท 

คณะ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

คณะ 
กรรมกำร 
สินเชื่อ 

กำรประชุม 
สำมญั 
ผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

1. นายสรสิทธ์ิ  สนุทรเกศ** 6/6 - - - - - 

2. นางทองอไุร ลิม้ปิติ* 1/1 - - - - 1/1 

3. นายคณุากร เมฆใจดี 6/7 5/5 - - - 1/1 

4. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 7/7 5/5 6/6 - - 1/1 

5. นายพนูศกัดิ ์ เธียไพรัตน์ 6/7 4/5 6/6 - - 1/1 

6. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต 5/7 - - 12/12 - 1/1 

7. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 6/7 - - - 16/17 1/1 

8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 7/7 - 6/6 10/12 - 1/1 

9. นางนงลกัษณ์  จนัทรสมบตัิ** 6/6 - - - 10/10 1/1 

10. นายวฒุิภมู ิ จฬุางกรู 3/7 - - 7/12 - 1/1 

11. นายอคัรวิทย์  สกุใส** 4/4 - - 7/7 7/7 - 

12. นายชานนท์  โชติวิจติร** - - - 7/7 - - 

13. นายวิวฒัน์ คงคาสยั* 1/1 - - 5/5 17/17 1/1 

14. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม - - - - 15/17 - 

15. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ** - - - - 7/7 - 

16. นายทรงพล บนุนาค* - - - - 10/10 - 
หมายเหตุ: 
 *  นางทองอุไร ลิม้ปิติ ลาออกจากต าแหนง่ประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 นายววิฒัน์ คงคาสยั ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ

และกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการสินเช่ือ และนายทรงพล บุนนาค ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการสนิเช่ือ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

**  นายสรสิทธิ์ สนุทรเกศ เข้าด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 และเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสินเช่ือ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 นายอัครวิทย์ สุกใส เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเช่ือ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 นายชานนท์ โชติวิตร เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และนายสทุธิพร ตณัฑิกุล เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการสนิเช่ือ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

• การประเมินตนเองของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชดุย่อยทกุคณะ และแบบรายบคุคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนว่าได้มีการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดและ/หรือด าเนินการ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนบัสนนุฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการแต่ละคณะ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของฝ่ายจดัการ 
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• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่าง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่กบัแบบประเมินผลการปฏิบติังานของบริษัทที่
ใช้ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู โดยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธ์ของบริษัท และน าเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของต าแหน่งที่ 
ว่างลงอย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ ส าหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นัน้ มีหลักการคือ      
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย และจากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละคน และจากการเสนอชื่อโดยผู้ ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกลัน่กรอง
ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 

ทัง้นี  ้ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตัง้กรรมการและผู้ บ ริหารดังกล่าวข้างต้ น คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใน
เร่ืองความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย 

5.9 การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ รับผิดชอบเร่ืองความ

ต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะใน
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดับสงูสี่รายแรก เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการวางแผน สรรหา 
คดัเลอืก และเตรียมความพร้อมของบคุลากรเพื่อทดแทนในต าแหน่งงานหลกัที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อ 
ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ๆ ได้รับการแต่งตัง้ โยกย้าย เกษียณอาย ุลาออก หรือเหตปุระการอื่น จนสง่ผลให้ต าแหน่งนัน้ ๆ ว่างลง 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
คดัเลอืก ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานัน้ และต้องเสนอความเห็นขออนุมติัต่อบริษัทแม ่
(บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)) ตามข้อบังคบัของบริษัทใหญ่ หมวด 7 ข้อ 56 ว่าด้วยเร่ืองการก ากับดูแลและบริหาร
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงเส้นทางอาชีพการท างานของพนักงาน ส าหรับแต่ละระดับและแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อน ามาใช้ในการจดัท าแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงานต่าง ๆ ของบริษัทด้วย 
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5.10  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุป

เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท วิสยัทัศน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การด าเนินงานที่ส าคัญ และกฎเกณฑ์ทางการที่เก่ียวข้อง 
พร้อมทัง้จัดให้มี เอกสารส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการท าหน้าที่กรรมการ ได้แก่ คู่มือ
กรรมการบริษัท หนังสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคับของบริษัท รายงานประจ าปีของบริษัท นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเอกสารเหล่านีป้ระกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงอ านาจอนุมัติ ข้อห้ามการ
กระท าของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เป็นต้น 

ในปี 2561 มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกรรมการใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ   
มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย นายสรสทิธ์ิ สนุทรเกศ นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบติั และนายอคัรวิทย์ สกุใส โดยมีนายกนกกิต นวสิริ 
กรรมการผู้จดัการ เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ 

5.11  การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 
บริษัทได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ที่เก่ียวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงเพื่อ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั สง่เสริมให้จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู  

ในปี 2561 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมและสมัมนาหลกัสตูรต่าง ๆ ดงันี ้
1. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมงานเสวนา Roundtable 

Discussion 2018 เ ร่ื อ ง  "Driving business value & sustainability through active investors" ซึ่ ง จั ด โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบติั กรรมการและกรรมการสินเชื่อ และนายอัครวิทย์ สกุใส กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 152/2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมสง่เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสงู ได้แก่ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติต่อไป 

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาและก าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทัง้นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการ
จะอยู่ในรูปของเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ  

2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผู้ บ ริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า และผลการ
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ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยจะอยู่ในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และอื่น ๆ  

5.12.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะที่เป็นตวัเงินอยู่ในรูปของค่าเบีย้ประชมุดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
รำยชื่อคณะกรรมกำร ประธำน กรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท1 25,000 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  25,000 15,000 
คณะกรรมการบริหาร2 15,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1  15,000 10,000 
คณะกรรมการสนิเชื่อ2 15,000 10,000 

หมายเหต:ุ  1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบีย้ประชมุกึ่งหนึง่ 
  2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับค่าเบีย้ประชุม 

ในปี 2561 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในรูปค่าเบีย้ประชมุที่เป็นตวัเงินสรุปได้ ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

รำยชื่อ 
เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ 

กรรมกำร
บริษัท 

รวม คณะกรรมกำร 
บริษัท 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร 
สินเชื่อ 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ** 150,000  -   -   -   -   -   150,000  
2. นางทองอไุร ลิม้ปิติ* 25,000  -   -   -   -  200,000  225,000  

3. นายคณุากร เมฆใจด ี 90,000 125,000   -   -   -    156,000  371,000  
4. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 105,000 75,000   -    90,000  -  156,000 426,000  
5. นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์ 90,000 60,000   -   60,000   -  156,000 366,000  
6. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต 75,000  -   180,000  -   - 200,000 455,000  
7. นายวิศษิฐ์ วงศ์รวมลาภ 90,000  -   -   -   240,000 156,000 486,000  
8. นางนลิน ีงามเศรษฐมาศ 105,000  -   ไมไ่ด้รับเบีย้

ประชมุ  
 60,000   - 156,000 321,000  

9. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ** 90,000  -   -   -   100,000 -  190,000  
10. นายวฒุิภมู ิจฬุางกรู 45,000  -   70,000  -   -  156,000 271,000  
11. นายอคัรวิทย์ สกุใส** 30,000  -   ไมไ่ด้รับเบีย้

ประชมุ  
 -   ไมไ่ด้รับเบีย้

ประชมุ  
-  30,000  

12. นายชานนท์ โชติวิจติร** -  -   70,000  -   -  -  70,000  
13. นายววิฒัน์ คงคาสยั* 30,000  -   50,000  -  170,000  156,000 406,000  

14. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม -  -   -   -   150,000 -  150,000  
15. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ** -  -   -   -   ไมไ่ด้รับเบีย้

ประชมุ  
 -  -    
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รำยชื่อ 
เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ 

กรรมกำร
บริษัท 

รวม คณะกรรมกำร 
บริษัท 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร 
สินเชื่อ 

16. นายทรงพล บนุนาค* -  -   -   -   100,000  -  100,000  
รวมทัง้สิน้ 925,000  260,000  370,000   210,000  760,000.00  1,492,000  4,017,000  

หมายเหตุ: 
 *  นางทองอุไร ลิม้ปิติ ลาออกจากต าแหนง่ประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 นายววิฒัน์ คงคาสยั ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ

และกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการสนิเช่ือ นายทรงพล บุนนาค ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ
สนิเช่ือ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

**  นายสรสิทธิ์ สนุทรเกศ เข้าด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 และด ารงต าแหนง่กรรมการสนิเช่ือ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 นายอัครวทิย์ สกุใส เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริหาร กรรมการสินเช่ือ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 นายชานนท์ โชติวิตร เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และนายสทุธิพร ตณัฑิกุล เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการสนิเช่ือ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

  
5.12.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

 -ไม่มี-  
 

5.12.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้ บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในรูปของ

เงนิเดือน โบนสั และสวสัดิการอื่น ๆ รายละเอียดดงันี ้
(หน่วย: บาท) 

ประเภทค่ำตอบแทน 
จ ำนวนเงนิ 

2561 2560 
เงินเดือน และโบนสั 9,786,156.00 13,465,475.60 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 669,490.92 967,408.41 
สวสัดิการอื่น ๆ 2,840,934.00 3,175,991.00 

รวม 13,296,580.92 17,608,875.01 
จ ำนวนผู้บริหำร 5 5 

หมายเหต:ุ  
- ปี 2561 มีผู้บริหารจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายอคัรวิทย์ สกุใส นายกนกกิต นวสิริ นางพรพิไล บรุาสัย             

นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา และนางไพศรี ฝักเจริญผล  
- ปี 2560 มผีู้บริหารจ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายกนกกิต นวสิริ นายจิระศกัดิ์ อรรควฒัน์ นายวิรุต      

ด่านอธิคม นางพรพิไล บรุาสยั และนางไพศรี ฝักเจริญผล  

6. บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานจ านวนทัง้สิน้ 91 คน ซึ่งเป็นพนกังานประจ าทัง้หมด โดยแบ่งพนักงาน

ตามสายงานต่าง ๆ ได้ดงันี ้
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สายงาน / ฝ่าย 
จ านวนพนักงาน (คน) 
2561 2560 

สายงานสนิเชื่อและการตลาด 25 25 

สายงานปฏิบติัการสนิเชื่อ 29 26 

สายงานบริหารความเสีย่งและแก้ไขหนี ้ 9 9 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 8 

ฝ่ายสารสนเทศ 5 3 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 6 6 

ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6 3 

ส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 2 2 
รวม 91 82 

ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
  

• ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน 
 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

(หน่วย: บาท)  
ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

- เงินเดือน และโบนสั 36,655,799.28 36,338,313.77 30,623,241.72 
- สวสัดิการอื่น ๆ  5,547,887.53 3,982,178.35 5,698,723.31 

รวม 42,203,686.81 40,320,492.12 36,321,965.03 
จ านวนพนักงาน 91 82 71 

• กองทุนส ารองเลีย้งชีพ         
 บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั โดยมีวัตถปุระสงค์หลกัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจูงใจให้พนกังานท างาน
กบับริษัทในระยะยาว ซึง่ในปี 2561 บริษัทมเีงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นเงินจ านวน 2,154,976 บาท  

• การพัฒนาบุคลากร 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถกูน ามาเชื่อมโยงกบักลยุทธ์และ

ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทเชือ่มัน่ว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กบัพนกังานที่มีคณุภาพ ดงันัน้บริษัทจึง
มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทัง้คนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสงัคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้บริษัทก้าวไปสู่องค์กร
แห่งความส าเร็จ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั  

นอกจากนี ้ยังได้มีการปรับต าแหน่งให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการ
เจริญเติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทได้น าตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการ
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ปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานแต่ละบุคคลรวมทัง้ปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงานให้
สอดคล้องกบัองค์กรและมุ่งไปสูจ่ดุหมายเดียวกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ในปี 2561 บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานทกุระดบัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ดงันี ้ 
- การอบรมภายนอกองค์กร 

1. หลกัสตูร Modernized Team Leaders รุ่นที่ 3 จดัโดยสถาบนัการบริหารและจิตวิทยา  
2. หลกัสตูร Competency-based Interview Questions (CBI) in Practices" รุ่นที่ 27 จดัโดย HR Center 
3. หลกัสตูรครบครันกฎหมายลกูหนีแ้ละเช็คส าหรับนักบญัชี จดัโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั 
4. หลกัสตูรภาษีเงินได้รอการตดับญัชี : หลกับัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/61 จดัโดย

สภาวิชาชีพบญัชี 
5. หลกัสตูรการอบรมการใช้งานระบบ Recruitment Centre & Talent Search จดัโดย Jobsdb 
6. หลกัสตูรกฎหมายแรงงาน ประเด็นปัญหาแรงงาน ปี 2561 จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 

จ ากดั 
7. หลกัสตูรเตรียมหวัหน้างานรุ่นที่ 33 จดัโดย HR Center 
8. หลกัสตูรการจัดท ากระดาษท าการเพื่อมตราการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ในองค์กร รุ่นที่ 1/61 จดัโดยสภา

วิชาชีพบญัชี 
9. หลกัสตูรพืน้ฐานด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ รุ่น 3 (P01) จัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

SR Center 
10. หลักสูตร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard จัด โดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
11. หลกัสตูร The Supervisor รุ่น 57 จดัโดยสถาบนัการบริหารและจิตวิทยา 
12. หลกัสตูร Big Data & Data Analytics จดัโดย IMC Institute 
13. หลักสูตร Beyond Marketing 4.0 รุ่นที่  1 และ 2 จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ

การเงินไทย 
14. หลกัสตูร Working with 9 Types Effectively with Enneagram 
15. หลกัสตูร TFRS9 หลกัการ และ TFRS9 Workshop เชิงปฏิบติั จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
16. หลกัสตูรการจดัประเภทและวดัมลูค่า จดัโดยสภาวิชาชีพบญัช ี
17. หลกัสตูรการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงิน จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
18. หลกัสตูรการจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความส าเร็จ และเป็นที่พอใจของพนักงาน รุ่นที่ 46 จัด

โดย HR Center 
19. หลักสูตร ใบก ากับภาษีอิ เล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt จัดโดย

กรมสรรพากร 
20. สัมมนาหัวข้อ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเก่ียวกับรายงานทางการเงิน จัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
21. ห ลั ก สู ต รพื ้น ฐ า น ด้ า น ค ว าม ยั่ ง ยื น ข อ ง ธุ ร กิ จ  ( P0 1 )  PRELIMINARY TO CORPORATE 

SUSTAINABILITY จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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- การอบรมภายในองค์กร  
1. หลกัสตูร Coaching and Mentoring Skills โดยเชิญวิทยากรจาก Thai Skills plus มาเป็นผู้บรรยายและ

ให้ความรู้แก่พนกังานระดบับริหาร 
2. หลกัสตูร Consultative Selling Skills โดยเชิญวิทยากรจาก P&P Consultant มาเป็นผู้ บรรยายและให้

ความรู้แก่พนกังานทกุคนที่สงักดัสายงานสนิเชื่อและการตลาด 
ในปี 2561 บริษัทมีกิจกรรม Knowledge Sharing ภายในองค์กร เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ต่าง ๆ 

ภายในองค์กร โดยให้พนักงานแต่ละฝ่ายส่งตวัแทนน าเสนอหัวข้อที่เป็นประโยชน์และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการท างาน ซึ่ง
มีหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. หวัข้อ “ความรู้เบือ้งต้น LTF & RMF” น าเสนอโดยสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
2. หวัข้อ “กฎหมายเป็นเร่ืองไม่ไกลตวั” น าเสนอโดยสว่นงานนิติกร 
3. หวัข้อ “e-Tax Invoice & e-Receipt เร่ืองที่ธุรกิจยคุ 4.0 ต้องรู้” น าเสนอโดยฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. หวัข้อ “แฟคตอร่ิงในต านาน” น าเสนอโดยฝ่ายปฏิบติัการสนิเชื่อ 
5. หวัข้อ “Visio & Power Point เร่ืองการเขียน Work Flow และเทคนิคการใช้ Power Point” น าเสนอโดยฝ่าย

สารสนเทศ 
6. หวัข้อ “Early Warning sign” น าเสนอโดยสายงานบริหารความเสีย่งและแก้ไขหนี ้
7. หัวข้อ “มารู้จักกับ TFRS 9 กันเถอะ” น าเสนอโดยสายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี ้ร่วมกับส านัก

ก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 
นอกจากนี  ้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกับการท างานเป็นทีม (Collaboration and Teamwork) เพื่อ

เสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดีภายในองค์กรส าหรับพนกังานทุกระดับ โดยเชิญวิทยากรจาก SGS Training มาเป็นผู้บรรยายและจัด
กิจกรรม 

• เลขานุการบริษัท  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวนันทนิตย์ 

ราชกิจ เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 
ดงันี ้

1. เป็นศนูย์กลางในการจดัท า/เก็บรักษาเอกสาร 
2. จดัท าทะเบียนกรรมการ 
3. จดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืนดัประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
5. จดักิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
6. ประสานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
7. ให้ความเห็นเก่ียวกบักฎหมาย และประกาศต่าง ๆ 
8. เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ประวติัโดยสงัเขปของเลขานกุารบริษัท 
ชื่อ: นางสาวนนัทนิตย์ ราชกิจ 
การศกึษา: ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรม: หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นที่ 93/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบริษัท รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
การท างาน: - 2561 - ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท 
   บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 - 2557 - 2561  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
   บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

    
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
     

 

สว่นที่ 2 หน้า 34 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษัทให้ความส าคัญและตระหนักกับความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยเร่ิมจากสงัคมภายในของบริษัท นั่นก็คือ “พนักงาน” 
ซึ่งหากพนักงานได้รับความเป็นอยู่ที่ ดี  สังคมเล็ก ๆ แห่งนี ก็้จะมีความสุข โดยบริษัทได้ใ ห้สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน 
นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานแต่งงาน หรือ กรณีที่บุคคลใน
ครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น รวมทัง้การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในทุกระดบัให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะแข่งขันกับ
คู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังได้มีการจัดตัง้คณะท างานเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมกบัก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยแจ้งผ่านทางส านัก
ก ากบัดแูลและตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน  

บริษัทมีการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการตามหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน  
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีส่วน

ได้เสยี 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนในมิติต่าง ๆ ดงันี ้

• มิติด้านเศรษฐกิจ 
ในปี 2561 บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มการใช้บริการทางการเงินของลกูค้าจาก

แหลง่ต่าง ๆ ประกอบกบัการพัฒนากระบวนการคดักรองคณุภาพของลกูค้าและลกูหนีท้ี่รวดเร็วและยืดหยุ่น โดยพิจารณาความ
เสีย่งอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมของบริษัทได้อย่างยัง่ยืน และในอนาคตบริษัทมีแผนการน าเทคโนโลยี ใน
รูปแบบ e-Factoring ซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบออนไลน์มาใช้ ซึง่ปัจจบุันอยู่ระหว่างการพิจารณาออกแบบพัฒนาระบบอย่าง
ละเอียดจากนัน้อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาและทดสอบระบบอย่างถ่ีถ้วนก่อนน ามาใช้อย่างเป็นทางการในไม่ช้า โดยในการ
พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทจะตัง้มัน่อยู่บนหลกัธรรมาภิบาล และความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัท
ยังให้ความส าคัญกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ หากกลุ่มธุรกิจนี ้
สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็ย่อมท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสง่เสริม
โดยสนับสนนุเงินทุนแก่ธุรกิจขนาดกลาง หรือ SMEs อย่างเช่นที่ผ่านมา รวมทัง้ยังเป็นคนกลางให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถมา
พบกนั และร่วมกนัด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน  

• มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการร่วมกันลดโลกร้อน รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สดุ อาทิ เช่น การจัดท า โครงการ “คิดก่อนปริน้ท์” การใช้
กระดาษ Reuse หรือการปิดไฟในจดุที่มิได้มีการใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการให้บริการแก่
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ลกูค้าให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการท างาน อีกทัง้ยังช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัได้อีกด้วย  

• มิติด้านสังคม 
บริษัทสนับสนุนและมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้สงัคมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทมีความสขุอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
สิง่แวดล้อม ดงันี ้

- เดือนมิถนุายน 2561 กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดจอมเทียมพทัยา จงัหวดัชลบรีุ  

 
 

- เดือนธันวาคม 2561 บริจาค “ลกูแม็กซ์” และ “ห่วงอะลมูิเนียม” ที่ใช้งานแล้ว จ านวน 2.218 กิโลกรัม ให้สมาคม
คนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อน าไปเป็นส่วนผสมในการหลอม ท าไม้ค า้ ไม้เคน วอร์คเกอร์ รวมถึงใช้หลอมเพื่อท าขา
เทียม โดย “ลกูแม็กซ์” และ “ห่วงอะลมูิเนียม” นี ้เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทกุคน ที่ช่วยกนัรวบรวมลกูแม็กซ์ที่ใช้งานแล้ว
ตลอดทัง้ปี 2561 

 

 
 
นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทยงัได้ร่วมบริจาคเงินสนบัสนนุต่าง ๆ ดงันี ้
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อน ารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ส่องกล้องระบบ

ทางเดินอาหาร เพื่อผู้ ป่วยทกุคนได้รับการดแูลอย่างทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ  
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2. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2561 เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ น าผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ พระอารามหลวง วดัป่าโมกวรวิหาร จงัหวดัอ่างทอง 

3. สนบัสนนุเงินบริจาคให้แก่โครงการ “Run น า้ใจ 1 บาท เพื่อผู้ ป่วยอัมพฤกษ์ อมัพาต และพัฒนาโรงพยาบาล” 
แก่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการจัดซือ้ยา เวชภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟื้นฟู
สภาพผู้ ป่วยอมัพฤกษ์-อมัพาต ซึง่เป็นกลุม่โรคเรือ้รัง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีจะท าให้ระบบการ
ท างานของบริษัทมีความถกูต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ บริษัท 
จงึได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ และการสือ่สาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถท าให้การบริหารจัดการ และการด าเนินกิจการของบริษัท  มีความ 
ถกูต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส านักก ากบัดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้อง และก าหนดให้ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลผุล และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าในด้านต่าง ๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตัง้นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ  
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เนื่องจากเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทัง้นี ้การ
พิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักก ากบัดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน มีประวติัและคณุสมบติัโดยสงัเขปดงันี ้
นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ 
วฒุิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

- ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
ประสบการณ์การท างาน : - 2549 - ปัจจบุนั หวัหน้าส านักก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
- 2547 - 2549 ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดแูล 

บริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน) 
- 2544 - 2547 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) จ ากดั 
คณุสมบติั : มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน  

รายงานทางการเงิน และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ตัง้แต่ปี 2557 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ร่วมกนั คือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 71.55 
และถือหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99  

ลักษณะรายการ  
บริษัทได้รับวงเงินสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 800 ล้านบาท และได้มีการเพิ่มวงเงินสนับสนุน

ทางการเงินจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (3 พฤษภาคม 2557 ถงึ 2 พฤษภาคม 2562) ซึ่ง
ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นการเสริมสภาพคล่องในการด าเนินงานของบริษัท ด้านอัตรา
ดอกเบีย้เป็นอัตราดอกเบีย้ปกติในตลาดที่บริษัทกู้ ยืมกับสถาบันการเงินอื่น เหตุผลและความจ าเป็นที่ท ารายการดังกล่าวเพื่อ
บริหารสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจ 

- ปี 2559  
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 1/2559 มลูค่า 300 ล้านบาท ให้แก่บริษัท

หลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.55 ต่อปี ระยะเวลา 86 วัน ซึ่งครบก าหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
มลูค่ารายการจ านวน 2.49 ล้านบาท 

- ปี 2560 และปี 2561 
บริษัทไม่มีการท ารายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติ

ของบริษัท และบริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในกรณีที่บริษัทเข้าท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่

เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสญัญานัน้  ๆ โดยค านงึถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ในกรณีที่บริษัทเข้าท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง 

บคุคลภายนอก และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ 
รวมทัง้ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุัติ 
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ส่วนที่ 3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบโดย นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากดั ซึง่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้
แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบโดย นางสาวสมุนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด    
ซึง่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแส 
เงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของ บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 60 % 31 ธ.ค. 59 % 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
        

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,111,311 4.04% 61,065,496 2.20% 62,940,607 2.80% 
  ลูกหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 2,292,068,340 91.59% 2,648,427,861 95.27% 2,116,439,480 94.29% 
  ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 41,786,828 1.67% 15,689,503 0.56% 6,032,000 0.27% 
  ลูกหนีอ้ื่น 1,793,962 0.07% 46,002 0.00% 2,388,092 0.11% 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุัน 0 0.00% 4,286,285 0.15% - - 
  สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,158,576 0.05% 430,291 0.02% 778,895 0.03% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,437,919,015 97.41% 2,729,945,438 98.20% 2,188,579,074 97.50% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

  
 

  
   

  
ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม– สุทธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระ 

27,280,586 1.09% 22,762,961 0.82% 24,628,005 1.10% ภายในหนึ่งปี 
  อปุกรณ์ 5,685,096 0.23% 7,946,888 0.29% 11,523,794 0.51% 
  สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 8,913,578 0.36% 6,099,617 0.22% 4,098,641 0.18% 
  เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,784,066 0.07% 1,729,148 0.06% 1,729,148 0.08% 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 15,554,515 0.62% 4,317,913 0.16% 4,847,222 0.22% 
  สินทรัพย์รอการขาย 5,481,700 0.22% 7,076,300 0.25% 9,230,900 0.41% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64,699,541 2.59% 49,932,827 1.80% 56,057,710 2.50% 
  รวมสินทรัพย์ 2,502,618,556 100% 2,779,878,265 100% 2,244,636,784 100% 

หนีสิ้นหมุนเวียน           

  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก 

1,817,000,000 72.60% 2,107,000,000 75.79% 1,545,000,000 68.83% สถาบันการเงิน 
  เงินประกนัจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 40,884,858 1.63% 37,252,109 1.34% 52,592,129 2.34% 
  เงินปันผลค้างจ่าย 48,000,000 1.92% 35,200,000 1.27% 20,800,000 0.93% 
  เจ้าหนีเ้งินรอคืน 47,823,934 1.91% 37,099,930 1.33% 57,592,472 2.57% 
  เจ้าหนีอ้ื่น 8,348,306 0.33% 6,007,195 0.22% 7,078,513 0.32% 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        2,334,208  0.09% - - 6,513,922 0.29% 
  หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 1,578,056 0.06% 2,274,841 0.08% 1,386,504 0.06% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,965,969,362 78.56% 2,224,834,075 80.03% 1,690,963,540 75.33% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน           
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,689,018 0.39% 9,017,600 0.32% 13,492,784 0.60% 
  หนีสิ้นไมห่มนุเวียน 740,405 0.03% 729,129 0.03% 717,854 0.03% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 10,429,423 0.42% 9,746,729 0.35% 14,210,638 0.63% 
  รวมหนีสิ้น 1,976,398,785 78.97% 2,234,580,804 80.38% 1,705,174,178 75.97% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

  
 

     
  ทุนจดทะเบียนช าระเต็มมลูคา่แล้ว 400,000,000 15.98% 400,000,000 14.39% 400,000,000 17.82% 
  ส่วนเกินมลู่าหุ้นสามญั 75,844,889 3.03% 75,844,889 2.73% 75,844,889 3.38% 
  ส่วนทนุจากบริษัทใหญ ่ 406,077 0.02% 406,077 0.01% 406,077 0.02% 
  ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว- ส ารองตามกฎหมาย 27,860,000 1.11% 25,410,000 0.92% 22,710,000 1.01% 
  ยงัไมไ่ด้จัดสรร 22,108,805 0.88% 43,636,495 1.56% 40,501,640 1.80% 
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 526,219,771 21.03% 545,297,461 19.62% 539,462,606 24.03% 
  รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,502,618,556 100.00% 2,779,878,265 100.00% 2,244,636,784 100.00% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

    (หน่วย: บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 60 % 31 ธ.ค. 59 % 
รายได้             
  รายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 179,721,181 77.86% 172,274,151 77.98% 149,893,662 79.06% 
  คา่ธรรมเนียมและบริการรับ 47,294,075 20.49% 46,805,042 21.19% 37,856,026 19.97% 
  คา่ใช้จ่ายทางการเงิน -54,023,815 23.40% -51,082,782 23.12% -38,851,077 20.49% 
  ก าไรขัน้ต้น* 172,991,441 74.94% 167,996,411 76.04% 148,898,611 79.31% 
  รายได้อื่น 3,814,825 1.65% 1,850,042 0.84% 1,839,220 0.97% 

รวมรายได้ 230,830,081 100% 220,929,235 100% 189,588,908 100% 
ค่าใช้จ่าย             
  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -125,000,486 54.15% -114,599,660 51.87% -86,340,566 45.54% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51,805,780 22.44% 55,246,793 25.02% 64,397,265 33.97% 
  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -2,883,470 1.25% -1,977,129 0.89% -13,632,489 7.19% 

ก าไรส าหรับปี 48,922,310 21.19% 53,269,664 24.11% 50,764,776 26.78% 

ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:             
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางคณิตศาสตร์   

 
  

 
    

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน     
  สุทธิจากภาษีเงินได้                    -      3,765,191   1,740,108   

ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 48,922,310 21.19% 57,034,855 25.81% 52,504,884 27.69% 

 จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนัก (หุ้น) 1,600,000,000 
 

1,600,000,000   1,021,370,000 

 EPS 0.0306 
 

0.0333  0.0317  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

สว่นที่ 3 หน้า 4 
 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

   (หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
  ก าไรกอ่นภาษี 51,805,780 64,397,265 12,995,375 
  รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน       
   คา่เส่ือมราคา 4,404,128 4,398,303 4,629,918 
   หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสญู 30,194,725 3,250,812 52,349,615 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ -567,673 -561,864  - 
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย - - - 
   คา่เผ่ือด้อยคา่ของสินทรัพย์รอการขาย 1,594,600 622,300 1,296,800 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,946,268 2,295,646 2,615,727 
   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 86,705 72,934 
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 54,023,814 38,851,077 51,033,204 
  ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 144,401,642 113,340,244 124,993,573 
  สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง       
   ลูกหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 341,032,304 229,482,894 80,824,422 
   ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม -44,911,265 -25,238,959 48,990,613 
   ลูกหนีอ้ื่น -2,319,154 -2,088,061 -2,593,750 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น -728,282 -233,228 -130,275 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น -54,918 - - 
   เงินมดัจ าและเงินประกนั - -610,101 34,400 
  หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)       
   เงินประกนัจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 3,632,749 6,313,596 -1,087,586 
   เจ้าหนีเ้งินรอคืน 10,724,004     
   เจ้าหนีอ้ื่น -556,913 2,801,019 -115,172 
   หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น -696,783 40,082,792 -5,973,592 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน -2,274,850   -250,000 
   หนีสิ้นไมห่มนุเวียนอืน่ 11,275 86,443 236,779 
  เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 448,259,809 363,936,639 244,929,412 
   จ่ายภาษีเงินได้ -7,499,579 -12,929,609 -14,647,300 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน 440,760,230 351,007,030 230,282,112 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 448,259,809     
   ซือ้อปุกรณ์ -1,470,719 -5,035,494 -1,232,384 
   ซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -295,484 -3,782,767 -414,230 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 661,900  561,964 - 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 0 - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -1,104,303 -8,256,297 -1,646,614 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลง -290,000,000 -184,637,225 -440,362,775 
   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - - 240,000,000 
   จ่ายดอกเบีย้ -55,200,000 -36,578,209 -48,400,527 
   จ่ายเงินปันผล -54,410,112 -64,000,000 -20,000,000 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -399,610,112 -285,215,434 -268,763,302 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

 

   (หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 40,045,815 57,535,299 -40,127,804 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 61,065,496 5,405,308 45,533,112 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 101,111,311 62,940,607 5,405,308 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)         

  อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio) เท่า 1.24 1.23 1.29 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)         

  อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin)  % 76.2 76.68 79.31 

  อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  % 21.19 24.11 27.04 

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return On Equity or ROE) % 9.3 9.82 9.41 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency Ratio)         

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset or ROA) % 1.95 1.92 2.26 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)         

  อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของสินทรัพย์รวม (Debt to Asset Ratio) เท่า 0.79 0.8 0.8 

  อตัราหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 3.76 4.1 3.2 

  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) เท่า 1.96 2.08 2.6 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินกำร 

➢ ภำพรวมกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
ส ำหรับภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปี 2561 รำยได้รวม 230.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 9.90 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยปัจจัยที่ท ำให้รำยได้ในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกปีก่อน ยังคงมำจำกภำพรวม
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 ที่ปรับตัวดีขึน้ประมำณร้อยละ 4.3 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีก ำไรส ำหรับปีจำกกำร
ด ำเนินงำน 48.92 ล้ำนบำท  

➢ ภำวะเศรษฐกิจและปัจจยัที่มีผลต่อกำรด ำเนินกำร 

ภำพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในปี 2561 ยงัคงมีอัตรำกำรขยำยตัวไม่มำกนัก ซึ่งเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยใน 9 เดือนแรกของปี ขยำยตัวร้อยละ 4.3 ส ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คำดว่ำจะ
ขยำยตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนบัสนุนจำก (1) กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยำยตวัในเกณฑ์ดี และสนบัสนุน
กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ตำมกำรปรับตัวดีขึน้ของฐำนรำยได้และกำรมีงำนท ำที่มีควำมชัดเจนมำกขึน้ (2) กำร
เร่งตัวขึน้ของกำรลงทุนรวม โดยกำรลงทุนภำครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึน้ตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนโครงสร้ำง
พืน้ฐำนที่ส ำคัญ ๆ ที่เข้ำสู่ขัน้ตอนของกำรก่อสร้ำงมำกขึน้ และกำรลงทุนภำคเอกชนคำดว่ำจะขยำยตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) 
กำรปรับตวัดีขึน้ของภำคกำรท่องเที่ยว (4) กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกที่สำมำรถสนับสนุนภำคกำรสง่ออก
ได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงตำมประเทศเศรษฐกิจหลกั (5) กำรเปลีย่นแปลงทิศทำงกำรค้ำ กำรผลิต และกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งคำดว่ำจะเร่ิมส่งผลด้ำนบวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมำกขึน้ตำมล ำดับ ทัง้นี  ้คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจะ
ขยำยตัวร้อยละ 4.6 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทนุรวมขยำยตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไป
เฉลีย่อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และบญัชี เดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.8 ของผลติภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) 

➢ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 และปี 2560 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2561 และปี 2560 เป็นดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 ในปี 2561 และปี 2560 รำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้องมีจ ำนวนเท่ำกบั 179.72 ล้ำนบำท และ 172.27 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.9 และ 78.0 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้ำน
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับมีจ ำนวนเท่ำกับ 47.29 ล้ำนบำท และ 46.81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 21.2 ตำมล ำดับ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน รำยได้อื่นของบริษัทฯ หลกั ๆ ได้แก่ รำยได้ดอกเบีย้เงินกู้และเงินฝำกมีจ ำนวน 3.82 ล้ำน
บำท และ 1.85 ล้ำนบำท  รำยได้รวมมีจ ำนวน 230.83 ล้ำนบำท และ 220.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมี
จ ำนวนเท่ำกับ 54.02 ล้ำนบำท และ 51.08 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ 23.1 ตำมล ำดับ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5  บริษัทฯ มี
ก ำไรขัน้ต้นจ ำนวนเท่ำกับ 172.99 ล้ำนบำท และ 167.99 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76.2 และ 76.7 ตำมล ำดับ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 
เนื่องจำกกำรที่รำยได้หลกัจำก รำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้อง ค่ำธรรมเนียมและบริกำรเพิ่มขึน้ 
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      (หน่วย: พนับำท) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 % 2560 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำ % 
รำยได้            
  รำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้อง 179,721 77.9% 172,274 78.0% 7,447 4.3% 
  ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับ 47,294 20.5% 46,805 21.2% 489 1.0% 
  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (54,024) 23.4% (51,083) 23.1% (2,941) 5.8% 
  ก ำไรขัน้ต้น* 172,991 76.2% 167,996 76.7% 4,995 3.0% 
  รำยได้อื่น 3,815 1.7% 1,850 0.8% 1,965 106.2% 

รวมรำยได้ 230,830 100.0% 220,929 100.0% 9,901 4.5% 

* อตัราร้อยละของก าไรขั้นต้นค านวณจากมูลค่าก าไรขัน้ต้นหารด้วยรายไดห้ลกั ซ่ึงประกอบดว้ย รายได้ดอกเบี้ยจากการซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการรับ ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราร้อยละของก าไรขัน้ตน้ที่เปิดเผยในอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญัใน
คร้ังนี ้ 

ปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 94.81 ล้ำนบำท และ 95.88 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 41.1 และ 43.4 ของรำยได้รวมลดลงร้อยละ 1.1 ค่ำใช้จ่ำยหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญจ ำนวน 30.20 ล้ำนบำท และ 
18.72 ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ 8.5 ของรำยได้รวม เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองภำระหนีท้ี่ค้ำงช ำระ
ตำมเกณฑ์ระยะเวลำ ค้ำงช ำระ 90 วันตัง้ส ำรองร้อยละ 20 และค้ำงช ำระ 180 วันตัง้ส ำรองร้อยละ 100 ของจ ำนวนมลูหนีท้ี่ค้ำง 
โดยหนีท้ี่ค้ำงช ำระดงักลำ่วจะอยู่ภำยใต้กำรติดตำมแก้ไขของสว่นแก้ไขหนี ้ในปี 2561 มีก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินกำรจ ำนวน 
48.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของรำยได้รวมลดลงจำกปีก่อน 4.35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.2  เนื่องจำกในปี 2561   
บริษัทฯ มกีำรตัง้ส ำรองฯ ตำมที่กลำ่วข้ำงต้น ท ำให้อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นมีจ ำนวน 0.0306 บำท/หุ้น 

      (หน่วย: พนับำท) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 % 2560 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำ % 
ค่ำใช้จ่ำย             
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (94,806) 41.1% (95,883) 43.4% 1,077 -1.1% 
 หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (30,195) 13.1% (18,717) 8.5% (11,478) 61.3% 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 51,805 22.4% 55,246 25.0% (3,441) -6.2% 
  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (2,883) 1.2% (1,977) 0.9% (906) 45.8% 

ก ำไรส ำหรับปี 48,922 21.2% 53,269 24.1% (4,347) -8.2% 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น       
ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังำนที่ก ำหนดไว้-สทุธิจำก
ภำษี 

0 0.0% 3,765 1.7% (3,765) -100.0% 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 48,922 21.2% 57,034 25.8% (8,112) -14.2% 

 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท/หุ้น) 0.0306  0.0333    
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2. ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำกับ 2,502.62 ล้ำนบำท และ 2,779.88       

ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลงจ ำนวน 277.26 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.0 เนื่องจำกกำรลดลงของลกูหนีจ้ำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้อง 
ณ สิน้ปี 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำกับ 2,437.92 ล้ำนบำท และ 2,729.95 ล้ำนบำท   
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.4 และ 98.2 ตำมล ำดบั สนิทรัพย์หมนุเวียนประกอบด้วยสนิทรัพย์ที่ส ำคัญดงัต่อไปนี ้

1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำกับ 101.11 ล้ำนบำท และ 
61.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ 2.2 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั   

2. ลกูหนีจ้ำกกำรซือ้สิทธิเรียกร้อง ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวน 2,292.07 ล้ำนบำท และ 2,648.43 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.6 และ 95.03 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั ลดลงจ ำนวน 356.36 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.5  

3. ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมถงึก ำหนดภำยในหนึง่ปี  ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวน 41.79 ล้ำนบำท และ 15.69 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 0.6 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวน 64.70 ล้ำนบำท และ 49.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
2.6 และ 1.8 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้จ ำนวน 14.77 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.6 

      (หน่วย: พนับำท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 2561 % 2560 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำ % 
สินทรัพย์หมุนเวียน             
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101,111 4.0% 61,065 2.2% 40,046 65.6% 
  ลกูหนีจ้ำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้อง 2,292,068 91.6% 2,648,428 95.3% (356,360) -13.5% 

  
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเงินที่ถงึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึง่ปี 

41,787 1.7% 15,690 0.6% 26,097 166.3% 

  ลกูหนีอ้ื่น 1,794 0.1% 46 0.002% 1,748 3,800.0% 
 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้ 0 0.0% 4,286 0.2% (4,286) -100.0% 
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,159 0.1% 430 0.02% 729 169.5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,437,919 97.4% 2,729,945 98.2% (292,026) -10.7% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม (สทุธิจำกสว่นที่ถงึ  
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) 

27,280 1.1% 22,763 0.8% 4,517 19.8% 

  อปุกรณ์ 5,685 0.2% 7,947 0.3% (2,262) -28.5% 
  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 8,914 0.4% 6,100 0.2% 2,814 46.1% 
  เงินมดัจ ำและเงินประกนั 1,784 0.1% 1,729 0.1% 55 3.2% 
  สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 15,554 0.6% 4,318 0.2% 11,236 260.2% 
  สนิทรัพย์รอกำรขำย 5,482 0.2% 7,076 0.3% (1,594) -22.5% 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64,699 2.6% 49,933 1.8% 14,766 29.6% 
  รวมสินทรัพย์ 2,502,618 100.0% 2,779,878 100.0% (277,260) -10.0% 
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หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 1,976.40 ล้ำนบำท และ 2,234.58 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.0 และ 80.4 ของหนีส้นิรวมและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตำมล ำดบั ลดลงจ ำนวน 258.18 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 11.6 เนื่องจำกหนีส้ินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน ณ สิน้ปี 2561 ลดลง
จ ำนวน 290.00 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.8 ซึง่ลดลงในทิศทำงเดียวกบัสนิทรัพย์ลกูหนีจ้ำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้อง 

      (หน่วย: พนับำท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 2561 % 2560 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำ % 
หนีส้ินหมุนเวียน             
  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 1,817,000 72.6% 2,107,000 75.8% (290,000) -13.8% 

  เงินประกนัจำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้อง 40,885 1.6% 37,252 1.3% 3,633 9.8% 
 เงินปันผลค้ำงจ่ำย 48,000 1.9% 35,200 1.3% 12,800 36.4% 
 เจ้ำหนีร้อเงินคืน 47,824 1.9% 37,100 1.3% 10,724 28.9% 
  เจ้ำหนีอ้ื่น 8,348 0.3% 6,007 0.2% 2,341 39.0% 
  ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 2,334 0.1% 0 0.0% 2,334 N/A 
  หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1,578 0.1% 2,275 0.1% (697) -30.6% 
  รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,965,969 78.6% 2,224,834 80.0% (258,865) -11.6% 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
  ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน 9,689 0.4% 9,018 0.3% 671 7.4% 
  หนีส้นิไม่หมุนเวียน 740 0.03% 729 0.03% 11 1.5% 
  รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 10,429 0.4% 9,747 0.4% 682 7.0% 
  รวมหนีส้ิน 1,976,398 79.0% 2,234,581 80.4% (258,183) -11.6% 

3. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 526.22 ล้ำนบำท และ 545.30 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 21.0 และ 19.6 ของหนีส้นิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจ ำนวน 19.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.5 
      (หน่วย: พนับำท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 2561 % 2560 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำ % 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น             
  ทนุจดทะเบียนช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 400,000 16.0% 400,000 14.4% 0 0.0% 
  สว่นเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 75,845 3.0% 75,845 2.7% 0 0.0% 
  สว่นทนุจำกบริษัทใหญ่ 406 0.02% 406 0.01% 0 0.0% 
  ก ำไรสะสม  จดัสรรแล้ว- ส ำรองตำมกฎหมำย 27,860 1.1% 25,410 0.9% 2,450 9.6% 
                  ยงัไม่ได้จดัสรร              22,109 0.9% 43,636 1.6% (21,527) -49.3% 
  รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 526,220 21.0% 545,297 19.6% (19,077) -3.5% 
  รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,502,618 100.0% 2,779,878 100.0% (277,260) -10.0% 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 2561 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง     
  อตัรำสว่นเงินทนุหมนุเวียน 1.24 เท่ำ 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร    
  อตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้น   76.20 % 
  อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ  21.19 % 
  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  9.13 % 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน    
  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์รวม 1.85 % 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ    
  อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นของสนิทรัพย์รวม 0.79 เท่ำ 
  อตัรำหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 3.76 เท่ำ 

จำกอตัรำสว่นตำมตำรำงข้ำงต้น แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและอัตรำส่วนของหนีส้ินยงัอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน 1,023 ล้ำนบำท 
เห็นได้ว่ำบริษัทฯ มีส่วนของทุนและแหล่งเงินทุนอย่ำงเพียงพอ ท ำให้มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินต ่ำและมีสภำพคลอ่งในกำรด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ภาระผูกพันด้านหนีส้ินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
บริษัทฯ มีภำระผกูพนัเก่ียวกับสญัญำเช่ำพืน้ที่ในอำคำรเพื่อเป็นส ำนักงำนและสญัญำบริกำร อำยขุองสญัญำมี

ระยะเวลำ 9 ปี บริษัทฯ มีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

5. ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

• ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ   
บริษัทฯ มีควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชื่อที่เก่ียวเนื่องจำกกำรซือ้สทิธิเรียกร้องและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม อย่ำงไรก็

ตำม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสีย่งนีโ้ดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม โดยกำรวิเครำะห์สนิเชื่อ
จำกข้อมูลต่ำง ๆ ของลูกค้ำและลูกหนีม้ีกำรก ำหนดนโยบำยเครดิตเพื่อเป็นมำตรฐำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ตลอดจนก ำหนดให้มีกำรทบทวนเครดิตลกูค้ำและลกูหนีอ้ย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงกำรติดตำมลกูค้ำที่เกินก ำหนดช ำระอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยมี 2 ส่วนงำน คือ 1. สว่นกลัน่กรองสินเชื่อ (Credit Evaluation) 2. สว่นแก้ไขหนี ้(Debt Recovery) เพื่อลดควำม
เสีย่งในด้ำนนี ้

• ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ 
ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้จะสง่ผลต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ดังนัน้บริษัทฯ ได้มีมำตรกำรในกำร

ลดควำมเสี่ยงดังกลำ่วโดยจดัหำแหลง่เงินกู้ ยืมให้สอดคล้องกับลกูหนีจ้ำกกำรซือ้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำสว่น
ต่ำง (Spread) ของดอกเบีย้ได้ตำมที่บริษัทฯ ต้องกำร และบริษัทฯ ยังสำมำรถปรับอัตรำดอกเบีย้ที่เรียกเก็บได้ ท ำให้บริษัทฯ มี
ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตวัในภำวะที่อตัรำดอกเบีย้มีควำมผนัผวน  
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• ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถเปลีย่นสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำมควำม

ต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม บริษัทฯ มีกำรบริหำรสภำพคล่องและได้รับสนับสนุนเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินและพันธมิตรทำง
ธุรกิจอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินกำรและรองรับกำรขยำยธุรกิจในภำวะปกติและมีแผนฉุกเฉินส ำหรับภำวะวิกฤติ พร้อมทัง้มีกำร
บริหำรสภำพคลอ่งที่เหมำะสมระหว่ำงต้นทนุและผลตอบแทน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนัน้ ให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บุคคลใดลง
นามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ งในสาระส าคัญ นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายอัครวิทย์ สุกใส เป็นผู้ ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ        
นายอคัรวิทย์ สกุใส ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม _________________________ 

2. นายอคัรวิทย์ สกุใส  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  _________________________ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายอคัรวิทย์  สกุใส  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร _________________________ 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 

1. ข้อมลูของกรรมการ และผู้มีอ านาจควบคมุ ดงัรายละเอียด ดงันี ้

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรสทิธ์ิ สนุทรเกศ 
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Senior Executive Program 
สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดกัท์ส จ ากัด 
 
 
บริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภัย 
จ ากดั (มหาชน) 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Executive Development 
Program (Wharton School) 
University of Pennsylvania, 
U.S.A. 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั
วิทยาลยัการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 8 

- หลกัสตูรวิชาการทหารบกชัน้สงู 
หลกัสตูรหลกัประจ าชดุที่ 46 
วิทยาลยัการทพับก 

2560 - ปัจจบุนั    
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2555 - 2559 

ที่ปรึกษา และประธาน
กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 
กรรมการตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการส านัก
ตรวจสอบ ส านกังาน
สภามหาวิทยาลยั   
ผู้อ านวยการ และ
กรรมการ 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
 

2. นายคณุากร เมฆใจดี   
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
 
 

63 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Delta State University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
 

ร้อยละ 1.00  
(16,000,000 หุ้น) 

-ไม่ม-ี 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ  
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เจ้าคณุเกษตรพืชผล
อตุสาหกรรมอาหาร จ ากัด 
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
  



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Diploma of Director Certificate 
Program and Australian Institute 
of Company Directors (AICD) 
Class 7/2001 

- Certificate of Attendance, 
Chairman 2001 and Australian 
Institute of Company Directors 
(AICO) Class 5/2001 

- DCP Re-Refresher Course Class 
7/2005 

- Certificate of Attendance, Audit 
Committee Program Class 
17/2007 

2544 - ปัจจบุนั 
 
2534 - ปัจจบุนั 

 

สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ
อาวโุส 
กรรมการ 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 
บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั 
 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

59 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และยทุธศาสตร์ 
 
 
 

ส านกัปลดักระทรวงการคลงั 
 
 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 14 สงิหาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร ทางกฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Boards that Make a Difference 

(BMD) 
- Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 
- Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นที่ 2/2005 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 43/2004 

 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมาย  
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสีย่ง กรรมการการ
ก ากบัดแูลกิจการ และ  
กรรมการติดตามการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
องค์การเภสชักรรม 
 
 
 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายพนูศกัด์ิ เธียไพรัตน์  
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2547 
 
 
 
 
 
 

54 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท (Finance and 

International Business)  
สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Directors Accreditation Program 

(DAP) 11/2004 
- Finance for Non-Finance 

Director (FN) 23/2005 
 
 
 

ร้อยละ 0.53 
(8,440,000 หุ้น) 

-ไม่ม-ี 2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2547 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 

2545 - 2557 
 

กรรมการ 
กรรมการบริษัท และ 
ที่ปรึกษาอาวโุส  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ผู้บริหาร 
 

กลุม่บริษัทพนู 
บริษัท อีเทอร์นิตี ้แกรนด์ โลจิสติคส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท อีเทอร์นิตี ้แกรนด์ โลจิสติคส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 1 มีนาคม 2554 
 
 
 
 
 

74 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
ด้านการเงินการธนาคาร Eastern 
New Mexico University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 
ด้านบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประวัติการอบรม 
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 96/2007 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Advanced Bank Management 
Program (ABMP), Asian Institute 
of Management, Republic of the 
Philippines 

- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 (ปรอ. 9) 

-ไม่มี- -ไม่ม-ี 2557 - ปัจจบุนั 
 

2554 - ปัจจบุนั 

ผู้พิพากษาสมทบ 
 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 6 (วตท. 6)  

- หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกั
บริหารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า 
รุ่นที่ 13 (ปปร. 13) 

- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการ
ยติุธรรมระดบัสงู วิทยาลยัการ
ยติุธรรม ส านกังานยติุธรรม รุ่นที่ 17 
(บยส. 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการสนิเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 29 เมษายน 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 คุณวุฒกิารศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ
ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 1 จดัโดย
สถาบนัพระปกเกล้า 

- ประกาศนียบตัร Improving The 
Quality of Finance Reporting 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Director Accreditations Program 

(DAP) รุ่นที่ 14/2004 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 44/2004 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2560 - ปัจจบุนั 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 

2558 - 2561 
 

2559 - 2560 
 

2551 - 2559 
 

2554 - 2557 

กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ และประธาน
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการ 
 
กรรมการ  
 
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 

บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
ส านกังานจดัการทรัพย์สนิและกีฬา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส านกัจัดการทรัพย์สนิ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. นางนลนิี งามเศรษฐมาศ 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 1 มีนาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาการเงินประเภททัว่ไป 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- Certificate Master in Marketing 
Management
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
University of Gothenberg 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรวิทยาการจดัการส าหรับ 
นกับริหารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที่ 1 
สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภัย
ระดบัสงู (วปส.) รุ่นที่ 7 ส านกังาน

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม และประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร และ

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด 
 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด 
 
 
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ 
จ ากดั 
บริษัท ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 

 

คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภัย 
(คปภ.) 

- หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมและโลก” 
(นมธล.1) รุ่นที่ 1 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Leadership Succession 
Program รุ่นที่ 4 สถาบนัวิจยัและ
พฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

- หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ.3) 
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรการบริหารจัดการด้านความ
มัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 3 (วปอ.มส.3) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 8 
(วตท.8) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจ     
ลงนาม ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
และประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจ     
ลงนาม กรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

 
 
บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั 
 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte., Ltd. 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Director Forum 2017: The Board’s 

role in CEO Succession Planning 
- CAC Conference 2017 “Bright 

Spot: Lighting the way to a 
corruption free society” 

- Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 
15/2016 

- IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 
1/2015 

- Role of Chairman Program (RCP) 
รุ่นที่ 31/2013 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 61/2007 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้มีอ านาจ     
ลงนาม ประธาน
กรรมการลงทนุ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจ     
ลงนาม 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบติั 
กรรมการ กรรมการ
สนิเชื่อ และกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม  

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 
 

62 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Situational Leadership for Top 
Leaders 

- Digital Banking & Inspirational 
Leadership 

- Executive Leadership 
Development Program (ELDP) 
Compass Institute, LEAD 
Business ร่วมกบั Cornell University 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
 
 

2557 - 2560   
 
 

 2558 
 
 

2556 

กรรมการ กรรมการ
สนิเชื่อ และกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุม่
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้2 
รักษาการผู้บริหารกลุม่
บริหารทรัพย์สนิพร้อม
ขาย 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 
ผู้บริหารกลุม่ กลุม่
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้2 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- Business Strategy 
- Strategic Management for Growth  
- The 7 Habits of Highly Effective  

9. นายวฒุิภูมิ จฬุางกรู 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 29 เมษายน 2554 
 
 
 
 
 
 
 

39 คุณวุฒกิารศึกษา 
- Executive MBA สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 148/2011 
- Finance for Director (FFD) รุ่นที่ 

12/2011 
 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
 

2560 - ปัจจบุนั 
 

2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 

 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม  
กรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการ และกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีเอ็ด ยเูคชัน่ (มหาชน) 
 
บริษัท ซีเอ็ด ยเูคชัน่ (มหาชน) 
บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั 
 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั 
(มหาชน)  
 
 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซมัมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2545 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการสายงาน
จดัหา 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดัสตรี 
จ ากดั 

- บริษัท ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้
เวิร์ค จ ากัด  

- บริษัท ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี 
จ ากดั  

- บริษัท ไทยออโต อินดสัตรี จ ากดั  
- บริษัท ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ 
จ ากดั  

- บริษัท ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล 
จ ากดั 

 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายอคัรวิทย์ สกุใส 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 
 
 

45 คุณวุฒกิารศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 152/2018 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Credit Process Re-Engineering 
& Banking Platform 

- Digital Banking Transformation 
& Framework  

- Enterprise Risk Management 
for Financial Institutions 

- Capital and Money Market 
Instruments for Risk 
Management 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2561 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
นายกสมาคมไทย 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
แฟคตอร่ิง 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- Certificate for Credit 
Underwriting, OMEGA 
(Financial Accounting for 
Banker & Credit Policy for 
Banker) 

11. นายวิวฒัน์ คงคาสยั 
กรรมการสินเชื่อ  

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2547 
 
 
 
 
 
 

62 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 27/2004 
- Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 118/2009 

ร้อยละ 2.51 
(40,237,600 หุ้น) 

 

-ไม่ม-ี 2547 - ปัจจบุนั 
2547 - 2561 

 
2540 - 2557 

 
 
 

กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

12. นายชานนท์ โชติวิจิตร 
กรรมการบริหาร 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 

59 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน 
สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอนัดบั 2 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจักร (วปอ. 51) 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท. 23) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
การค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 
10) 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
ที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 
บริษัท เบรน คอนซลัแทนท์ อินเตอร์
เนชนัแนล จ ากดั 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- หลกัสตูรประกาศนียบัตรส าหรับ
กรรมการสถาบนัการเงิน (FGP)  
รุ่นที่ 4/2012 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 

- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 

- หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 29/2004 

13. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 
กรรมการสินเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
 

66 คุณวุฒกิารศึกษา 
- Master of Business Administration 

(Finance), Washington State 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- Sasin Senior Executive Program 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2557 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

 
2553 - ปัจจบุนั 

 
 

2552 - ปัจจบุนั 

กรรมการสินเชื่อ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 
ที่ปรึกษา 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 19 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 
รุ่นที่ 7/2015 

- Advanced Audit Committee 
Programs (AACP) รุ่นที่ 13/2013 

- Director Certification Programs 
(DCP) รุ่นที่ 157/2012 

14. นายสทุธิพร ตัณฑิกลุ 
กรรมการสินเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 

 

57 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 

 
2559 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 

กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
 
 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ 
จ ากดั 
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด 
 
 
 
 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 20 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- หลกัสตูร Leadership Succession 
Program รุ่นที่ 5 มลูนิธิสถาบนัวิจยั
และพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ. 4) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรการบริหารความเสี่ยง
องค์กร รุ่นที่ 2 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 - ปัจจบุนั 
 

2558 - ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ และ 
กรรมการผู้มีอ านาจ  
ลงนาม และ
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง 

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  
(มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
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2. ข้อมลูของผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ดงัรายละเอียด ดังนี ้

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายกนกกิต นวสริิ 
    กรรมการผู้จัดการ 
(เกษียณอายตุัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 

59 คุณวุฒกิารศึกษา 
- Master of Business 

Administration, City University, 
Seattle, Washington, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม 
- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 199/2005 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Executive Director Program 
(EDP) Capital Market Academy 
รุ่นที่ 4/2009 

- หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู 
ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมรุ่นที่ 4 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2558 - 2561 
 

2557 - 2561 
2557-2558 

 
 

2548 – 2557 
 
 

นายกสมาคมไทยผู้
ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ  
รักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายสนิเชื่อและ
การตลาด 
 

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางพรพิไล บุราสยั 
    กรรมการผู้จัดการ 
 
ได้รับการแต่งตัง้เมือ่ 
วนัที่ 1 มีนาคม 2562  
 

55 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Mini MBAจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- Graduated Diploma in English 
for Business and Management 
(EBM) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
Executive Director Program 
(EDP) Capital Market Academy 
รุ่นที่ 9/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี มี.ค. 2562 
2561  

 
2554 - 2561 

กรรมการผู้จดัการ 
รักษาการกรรมการ
ผู้จดัการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานสนิเชือ่และ
การตลาด 2 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนิเชื่อและ
การตลาด 1 

47 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
สาขาการเงิน มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม 
หลกัสตูร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 6  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
 
 

2547 - 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนิเชื่อและ
การตลาด 1 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
สนิเชื่อและการตลาด 1 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

4. นางไพศรี ฝักเจริญผล 
ผู้อ านวยการอาวโุส 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

 

 

 

 

 55 คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ร้อยละ 0.06 
(905,000 หุ้น) 

-ไม่ม-ี 2544 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นางสาวนนัทนิตย์ ราชกิจ 
เลขานกุารบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) 
รุ่นที่ 93/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบริษัท 
รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2561 - ปัจจบุนั 
2557 - 2561 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ A - - - - - - - - - - - - 
2. นายคณุากร เมฆใจด ี B, C  - - - - - - - - - - - - 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ B, D, G - - - - - - - - - - - - 
4. นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์ B, D, H - - - - - - - - - - - - 
5. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต B, E - - - - - - - - - - - - 
6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ B, F, H B, K B B B B, E, G B B A, E E, K A A - 
7. นายวิศษิฐ์ วงศ์รวมลาภ B, I - - - - - - - - - - - - 
8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ B, J - - - - - - - - - - - - 
9. นายวฒุิภมู ิจฬุางกรู B, F B - - - B, F - - - - B - B 

10. นายอคัรวิทย์ สกุใส B, F, J, K, L - - - - - - - - - - - - 
11. นายวิวฒัน์ คงคาสยั J - - - - - - - - - - - - 
12. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม J - - - - - - - - - - - - 
11. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ J L - B - B B - F B - - - 
12. นายกนกกิต นวสิริ L - - - - - - - - - - - - 

13. นางพรพิไล บรุาสยั L - - - - - - - - - - - - 
14. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา L - - - - - - - - - - - - 
15. นางไพศรี ฝักเจริญผล L - - - - - - - - - - - - 
หมายเหต:ุ  A = ประธานกรรมการ      B = กรรมการ           C = ประธานกรรมการตรวจสอบ D = กรรมการตรวจสอบ E = ประธานกรรมการบริหาร   F = กรรมการบริหาร 
 G = ประธานกรรมการสรรหาฯ  H = กรรมการสรรหาฯ   I = ประธานกรรมการสินเชื่อ J = กรรมการสินเชื่อ  K = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร L = ผู้บริหาร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตัง้นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ ให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ มีคุณสมบัติ มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ท างานด้านการตรวจสอบภายระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกลา่วได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบติัหน้าที่หวัหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบตัรของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนมุัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชมุ และรายงานการประชมุ 

ประวติัโดยสงัเขปของห้วหน้าตรวจสอบภายใน มีดงันี ้
ชื่อ:   นางสาวสมใจ อมรชยันพคณุ  
อาย:ุ  46 ปี 
ต าแหน่ง:  หวัหน้าส านกัก ากบัดแูล และตรวจสอบภายใน 
วนัที่ได้รับแต่งตัง้: 7 สงิหาคม 2549 (12 ปี 5 เดือน) 
ประวติัการศกึษา:  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชีบริหาร วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
 สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท: ไม่ม ี

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 

- 2549 - ปัจจบุนั หวัหน้าส านักก ากบัดแูล และตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ: การเงิน 
- 2547 - 2549  ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทเงินทนุ แอ็ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ: เงินทนุ 
- 2544 - 2547  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ: ลงทนุในบริษัทย่อย 

 

 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
     

 

เอกสารแนบ 4  

      เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่ม-ี 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
     

 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบอ่ืน ๆ 

-ไม่ม-ี 

 


