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สวนที่ 1 หนาที่ 1 

สวนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน 

 วิสัยทัศน (Vision): 
“มุงม่ันพัฒนาสูผูนําการใหบริการสินเช่ือแฟคตอริ่ง” 

 พันธกิจ (Mission): 
“เสริมสรางผูประกอบการ ดวยบริการท่ีเปนเลิศ ระบบการทํางานภายในมีประสิทธิภาพ สรางผลตอบแทนท่ีดีตอ     

ผูถือหุน และพนักงานไดอยางย่ังยืน ภายใตการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี” 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Goal): 
บริษัทตั้งเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําดานแฟคตอร่ิงในประเทศ เปนกําลังสนับสนุนทางการเงินที่สําคัญแรงหน่ึงใน

การเสริมสราง ผลักดันการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดับประเทศเพ่ิมข้ึน โดยการเสริมสรางศักยภาพและสนับสนุน
ผูประกอบการใหมีทางเลือกในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือสรางสภาพคลองไดงายข้ึน โดยเนนกลุมลูกคาเปาหมายท่ีบริษัทมีความ
เขาใจถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจ และสงเสริมผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กใหเติบโตเปนผูประกอบการท่ี เขมแข็งตอไป 
ภายใตการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพ   มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพของลูกคาและลูกหน้ีการคา
อยางตอเน่ือง โดยมีความเขาใจธุรกิจลูกคา อยางใกลชิดเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ พรอมทั้งบริหารตนทุนทางการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากเปาหมายการดําเนินธุรกิจขางตนแลว บริษัทยังดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล และหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสามารถสรางกําไรรวมถึงผลตอบแทนท่ีดีตอผูถือหุน และการเติบโตอยางมีคุณภาพไดอยางยั่งยืนในระยะ
ยาวตอไป 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท 
1) ประวัติความเปนมา 

บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอต้ังเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2540 เดิมใชช่ือวา บริษัท
ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท โดยการรวมทุนระหวาง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 
ถือหุนรอยละ 50 กลุมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 38 และกลุมผูถือหุนอื่น ถือหุนรอยละ 12 โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดต้ัง เพื่อดําเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง และเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2547 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัด 
เปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในเดือนสิงหาคม 2547 พรอมกับเสนอขายหุนเพ่ิม
ทุนตอประชาชนจํานวน 4 ลานหุน ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียยนและเรียกชําระ 100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน 
และตอมาเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554  
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สวนที่ 1 หนาที่ 2 

กลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม กลาวคือ กลุมจิราธิวัฒน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุน
สามัญของกิจการใหกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 11,470,200.00 หุน คิดเปนรอยละ 57.35 ของจํานวนหุน
สามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ และตอมาเดือนกันยายน 2554 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 200 
ลานบาท และไดเปลี่ยนช่ือบริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
ตอมาเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจากเดิม มูลคาหุนละ 5 
บาท เปนมูลคาหุนละ 0.25 บาท และเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลานบาท เปน 400 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,600 ลานหุน 

2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา 

ป 2554 กุมภาพันธ: กลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุม กลาวคือ กลุมจิราธิวัฒน และธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของกิจการใหกับ บริษัท ไอรา แคปปตอล 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 11,470,200.00 หุน คิดเปนรอยละ 57.35 และภายหลังการทํา
คําเสนอซ้ือ บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงทําคําเสนอซื้อรวมกับบริษัท ไอรา 
แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ไดซ้ือหุนสามัญท้ังหมดจํานวน 4,543,400 หุน คิดเปนรอยละ 
22.72 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกิจการ ซ่ึงการซ้ือขายหุน
ดังกลาวกลุมผูถือหุนเดิมยังคงใหการสนับสนุนทางธุรกิจในการดําเนินกิจการระหวางบริษัท
กับกลุมคูคาของกลุมผูถือหุนเดิมเชนท่ีเคยปฏิบัติมาภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันทําการ
ซ้ือขายหุน 

กันยายน: บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 200 ลานบาท และไดเปลี่ยน
ช่ือบริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง 
จํากัด (มหาชน)” 

ป 2556 กุมภาพันธ: ไดมีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยบริษัท ซัมมิท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด ไดขายหุนจํานวน 6,420,000 หุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 16.05 ของทุนชําระแลว
ใหแกบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) สงผลใหบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด 
(มหาชน) มีหุนสามัญท้ังหมดจํานวน 29,607,617 คิดเปนรอยละ 74.019  

เมษายน: ไดยายสถานประกอบการจาก เลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เปลี่ยนเปน เลขท่ี 319 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ป 2558 สิงหาคม: ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจากเดิม 
มูลคาหุนละ 5 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.25 บาท 

กันยายน: ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ลานบาท เปน 400 ลานบาท 
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สวนที่ 1 หนาที่ 3 

บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอรา  
แอดไวเซอรี่  

จํากัด     
    

บริษัท ไอรา  
แฟคตอริ่ง 

 จํากัด (มหาชน) 

AIRA International 
Advisory 

(Singapore) Pte. Ltd. 
(“AI”) 

บริษัท หลักทรัพย 
ไอรา จํากัด 
(มหาชน) 

 

บริษัท ไอรา  
พร็อพเพอรตี้ 

จํากัด  

บริษัท  
แอสไพเรชั่นวัน 

จํากัด  

บริษัท ไอรา 
แอนด ไอฟุล 

จํากัด (มหาชน) 
(“A&A”) 

บริษัท ไอรา  
ลีสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)  

บริษัท ไอรา  
เวนเจอร 

แคปปตอล จํากัด 

บริษัท  
ทราเวลเล็กซ 

 (ไทยแลนด) จํากัด 
(“ASP1”) 

1.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
ธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท เปนสวนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจ

การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุนหลักในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รอยละ 71.55 ของทุนชําระแลว ซึ่ง
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีบริษัท เจ อาร เค โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนหลักรอยละ 35.89 ของทุนชําระแลว โดยมี
โครงสรางธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายใหบริษัทในเครือแตละแหงมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง 
เน่ืองจากบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และไมมีการ
ประกอบธุรกิจโดยตรง ท้ังน้ีรายไดสวนใหญจึงมาจากบริษัทยอย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแกน โดยกลุมธุรกิจหลักของบริษัทประกอบดวย บริษัท หลักทรัพย ไอ
รา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอรา 
อินเตอรเนช่ันแนล แอดไวเซอร่ี (สิงคโปร) จํากัด และบริษัท ไอรา พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จํากัด(มหาชน) และ
บริษัททราเวลเล็กซ (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท ไอรา เวนเจอร แคปปตอล จํากัด เปนบริษัทยอย 

ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทแกนและบริษัทยอย จึงเปนที่มาของแหลงรายไดหลักของบริษัท ไอรา แคปปตอล 
จํากัด (มหาชน) 

99.99% 

71.55% 99.99% 

60% 

30% 80% 99.99% 60% 

38% 90% 
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8. โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสินเช่ือ ตามโครงสรางการจัดการ
ดังนี ้

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
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1. คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ จํานวน 10 ทาน ดังนี้  

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขารวมประชุม 

1. นางทองอุไร ล้ิมปติ 1 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  1 1/1 
2. นางลดาวัลย ธนะธนิต กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
5 4/5 

3. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5 5/5 

4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

5 5/5 

5. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

5 4/5 

6. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

5 5/5 

7. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

5 5/5 

8. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเช่ือ 5 5/5 
9. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสินเช่ือ 5 5/5 
10. นายสามชัย เบญจปฐมรงค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเช่ือ และ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
5 5/5 

โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
หมายเหต ุ นางทองอุไร ลิ้มปติ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 แทนนายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ  

ท่ีลาออก จากตําแหนงเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย นางลดาวัลย ธนะธนิต นางนลินี  งามเศรษฐมาศ                   

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายสามชัย เบญจปฐมรงค กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
 
 



                      บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 
 

     
สวนท่ี 2 หนาท่ี 5 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการกํากับดูแลใหการ

บริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี 
และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติประชุมผูถือหุน 
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและระยะยาว ทั้งนี้ 
รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer) ใหเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท 
2. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ 

และช่ือเสียงของบริษัท 
3. การจายเงินปนผลระหวางกาล 
4. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. การเปล่ียนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
6. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน 
7. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่ มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียง 
8. ดูแลใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 
9. ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

10. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแต
ในเร่ืองดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ เปนตน  

11. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท 

12. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง  
13. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 
14. การเสนอแตงต้ังและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
15. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและ

พนักงาน 
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16. การกําหนดและเปล่ียนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 

17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ ดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

18. การแตงต้ังและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
20. การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแกไขโครงสรางองคกร 
21. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
22. กรรมการบริษัทมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลภายในไมได

เปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน ในกรณีที่ขอมูลรายงานประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชี ไดแก รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจําป กรรมการพึงละเวนการซ้ือขาย
หลักทรัพยบริษัทไมนอยกวา 30 วันกอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ในกรณีที่ขอมูลเปนการรายงานตามเหตุการณ
การดําเนินงานของบริษัท ไดแก การไดมาจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการที่เก่ียวโยงกัน การรวม/ยกเลิกการรวมทุน 
การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกทรัพยใหม การซ้ือหุนคืน การจายหรือไมจายเงินปนผล หรือเหตุการณที่มีผลกระทบตอราคา
หุน ฯลฯ 

2. คณะกรรมการบริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้  

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขารวมประชุม 

1. นางลดาวัลย ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร 13 13/13 
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร 13 8/13 
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการบริหาร  13 11/13 
4. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการบริหาร 13 13/13 
5. นายสามชัย เบญจปฐมรงค กรรมการบริหาร 13 12/13 

โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ นางนภาภรณ ลัญจนดี ลาออกจากตําแหนง กรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ 
ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได ดังนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ัง
บรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ  

4. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท 
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว  
6. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การใหกูยืมเงินหรือการใหสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ภายใตหลักเกณฑอํานาจในการอนุมัติ

สินเช่ือของบริษัท  
7. มีอํานาจพิจารณา อนุมัติ การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ 

รวมถึงการใหหลักประกัน การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ 

8. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ 

9. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป ทั้งนี้อํานาจ ตลอดจนการมอบอํานาจ    
แกบุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไมรวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคล     
ที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท      
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่บริษัท   
มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสราง     
ความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหม ๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในดานการกํากับดูแล
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารับการสัมมนาและศึกษาใน
หลักสูตรที่เปนประโยชน ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีช่ือเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตอนปลายป เพื่อประเมินผลการ
ทํางานในรอบปที่ผานมาของกรรมการบริษัท 

ต้ังแตป 2551 เปนตนมา คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเห็นชอบใหเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเสนอ
แตงต้ังเปนกรรมการบริษัทได ตามหลักเกณฑการสรรหาของกรรมการบริษัท ซ่ึงที่ผานมาก็มีบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเสนอ    
ช่ือเขามาคัดเลือกเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดอยูในหัวขอ การกํากับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง     
เทาเทียมกัน) 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ซ่ึง 2 ใน 3 ทาน เปนผู

มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขารวมประชุม 

1. นายคุณากร เมฆใจดี 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 1/1 
2. นางญาใจ พัฒนาสุขวสันต 2 กรรมการตรวจสอบ 5 5/5 
3. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน กรรมการตรวจสอบ 5 5/5 

โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ 1. นายคุณากร  เมฆใจดี ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

แทนนางจันทิมา สิริแสงทักษิณ เน่ืองจากเสียชีวิต 
2. นายคุณากร เมฆใจดี และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต เปนผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน 

เพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท 
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีรั่บผิดชอบการสอบทานรายงานดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เก่ียวของ และจัดทํา
รายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี ดังนี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน ตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และใหมีการเปดเผยอยาง
เพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณาถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยง หรือการกระทําที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่
เก่ียวของ 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัท 
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6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม 

7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และ
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
7.1 ความถูกตอง เช่ือถือได ของรายงานทางการเงิน 
7.2 ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
7.3 การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่

เก่ียวของ 
7.4 ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
7.5 รายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
7.6 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของแตละทาน 
7.7 ความเห็นหรือขอสังเกตุที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที ่
7.8 รายงานอื่นใดที่ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ 

8. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของ
มาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

9. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําทุกป 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
11. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี ใน

กรณีที่ผูสอบบัญชีไดแจงเหตุอันควรสงสัยใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ โดยใหดําเนินการภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีแลว 

12. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ที่ไดรายงานถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของ
บุคคลที่มีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
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4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 2 ทาน และ

ประธานเปนกรรมการอิสระ ดังนี ้

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขารวมประชุม 

1. นางญาใจ พัฒนาสุขวสันต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

4 4/4 

2. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

4 4/4 

3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 4 4/4 

โดยมี นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
1. กําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี ้

1.1 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง 
1.2 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ไดรับมอบอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัท 
2.3 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ สําหรับตําแหนงกรรมการผูจัดการมอบใหประธาน

เจาหนาที่บริหารพิจารณาเบื้องตน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมทั้งการปรับเปล่ียนใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

4. ดูแลใหกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย 

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อ
พิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจําป 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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5. คณะกรรมการสินเช่ือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ัง 
ที่เขารวมประชุม 

1. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ ประธานคณะกรรมการสินเช่ือ 22 22/22 
2. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการสินเช่ือ 22 22/22 
3. นางกองแกว เปยมดวยธรรม กรรมการสินเช่ือ 22 22/22 
4. นายทรงพล บุญนาค 1 กรรมการสินเช่ือ 19 18/19 

5. นายสามชัย เบญจปฐมรงค 1 กรรมการสินเช่ือ 19 19/19 

โดยมี นายขวัญพงษ พุมสวาง เปนเลขานุการคณะกรรมการสินเช่ือ 
หมายเหตุ 1. นายทรงพล บุญนาค และนายสามชัย เบญจปฐมรงค ไดรับแตงตั้งเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 

2. นายกนกกิต นวสิริ และนางพรพิไล บุราสัย ออกจากตําแหนง กรรมการสินเชื่อ มีผลเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสินเช่ือ 
1. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเช่ือตามขอบเขตอํานาจที่กรรมการบริษัทกําหนด 
2. ดําเนินการอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. คณะผูบริหาร (Management) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ดังนี ้

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายสามชัย เบญจปฐมรงค ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายกนกกิต นวสิริ กรรมการผูจัดการ 

3. นางพรพิไล บุราสัย ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสินเช่ือและการตลาด 
4. นายจิระศักด์ิ อรรควัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ 
5. นายวิรุต ดานอธิคม ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารความเส่ียงและแกไขหนี้ 
6. นางไพศรี ฝกเจริญผล ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเงิน 
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อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง เปาหมาย นโยบายบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางเปาหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษัทดังกลาวดวย 
รวมถึงการส่ังการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง 
ตลอดจนการโอน โยกยายสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน 
เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท 

2. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

3. ดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได   โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 
และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว 

ทั้งนี้ อํานาจ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจในการ
อนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือทีป่ระชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

การประเมินตนเองของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนวา

ไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนด และ/หรือดําเนินการตางๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหารนําไป
ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใชแบบฟอรมที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอยางแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัท และแจงผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนําไปสูการ
ดําเนินการของฝายบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป โดยใช

เปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เช่ือมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน และ
เงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 

โครงสรางคณะกรรมการ และองคประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน 

และกรรมการทั้ง 10 ทานไมไดเปนผูบริหารของบริษัทแตอยางใด (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน) 
กรรมการอิสระ มีจํานวนรอยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
1. นางทองอุไร ล้ิมปติ 
2. นายคุณากร เมฆใจดี 
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต 
4. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน 
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คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี ้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผ ู ขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เปน บิดามารดา    
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ        
ผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึง
เปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละ       สามของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว   ใหนับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน 
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต ภายหลัง
ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององคคณะ (collective decision) ได 
ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขออนุญาตในชวง

สองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ย่ืนตอสํานักงานต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
เปนตนไป 

ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ ขอ (6) ใหผูขออนุญาตไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือ
เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว      ก็ตอเม่ือผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณา
แตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
ค.  ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ ขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบ
บัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแต
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

การสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการสรร

หากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมเขารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงจะเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของบริษัทในชวงเวลานั้น และตอง
เสนอความเห็นขออนุมัติตอบริษัทใหญ (บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)) ตามขอบังคับของบริษัทใหญ หมวด 7 ขอ 56 
วาดวยเร่ืองการกํากับดูแลและบริหารบริษัทยอยและบริษัทรวมดวย 
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริม สนับสนุน ใหมีการฝกอบรม และใหความรูที่เก่ียวของแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อให

มีการปรับปรุงการปฏิบัติอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการพบปะระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง และมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาฯ 
ติดตามการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อม่ันใจวาบริษัทมีผูบริหารที่มี
ความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้

1 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานประกอบดวย 
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

2 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ (Competency) ประสบการณของแตละตําแหนง
งาน เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนดสามารถสืบทอดงานของแตละตําแหนงงานได 

3 ประธานเจาหนาที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง
เทียบกับระดับความสามารถที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

4 มอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู ความสามารถของผูบริหาร
ระดับสูง 

5 ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาทั้งป ซ่ึงตามขอบังคับของบริษัท ได

กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไวอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน ในการ
ประชุมแตละคร้ังมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่
ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหแกกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ
กอนเขารวมประชุม ในการประชุมประธานไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เพื่อใหกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง
ความเห็นรวมกันไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม รายงานการ
ประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการ และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่     
ตูเอกสารในหองกฎหมาย สําหรับกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได  
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โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี ้

ช่ือ - นามสกุล 

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 

สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
สินเช่ือ 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

1. นางทองอุไร ล้ิมปติ 1 1/1 - - - - - - - - - 

2. นางลดาวัลย ธนะธนิต 4/5 6/6 - - 13/13 13/13 - - - - 

3. นายคุณากร เมฆใจดี 2 5/5 6/6 1/1 - - - - - - - 

4. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต 5/5 6/6 5/5 6/6 - - 4/4 4/4 - - 

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

6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 5/5 6/6 - - 8/13 12/13 4/4 4/4 - - 

7. นายวิวัฒน คงคาสัย 5/5 6/6 - - 13/13 13/13 - - 20/22 19/19 

8. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ 5/5 6/6 - - - - - - 22/22 17/19 

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 4/5 4/6 - - 11/13 7/13 - - - - 

10. นายสามชัย เบญจปฐมรงค 3 5/5 - - - 12/13 13/13 - - 22/22 19/19 

11. นางกองแกว เปยมดวยธรรม - - - - - - - - 18/19 16/16 

12. นายทรงพล บุญนาค 3 - - - - - - - - 18/19 - 

หมายเหตุ 1. นางทองอุไร ลิ้มปติ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
2. นายคุณากร เมฆใจดี ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 
3. นายสามชัย เบญจปฐมรงค และนายทรงพล บุญนาค ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสินเชื่อ เม่ือวันท่ี 

25 กุมภาพันธ 2559 

ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย เก่ียวกับองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม
ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
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วาระการดํารงตําแหนง 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับ

ขนาดของบริษัท โดยในปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซ่ึงกรรมการทั้ง 10 ทานไมไดเปนผูบริหารแตอยางใด (ในจํานวน
นี้เปนกรรมการอิสระจํานวน 4 คน) คิดเปนรอยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแตละคนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป 

ช่ือ ปที่ได 

รับ
ตําแหนง 

ปที่เลือก 

ครั้งลาสุด 
2558 

ประเภท 

ของกรรมการ 

การสรรหา/ 

การแตงตั้งเปน
กรรมการในป 

2560 

การแตงตั้ง 

ในครั้งถัดไป 

1. นางทองอุไร ล้ิมปติ 2557 2559 ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

ไมใช 2561 

2. นางลดาวัลย ธนะธนิต 2554 2558 กรรมการ ไมใช 2561 

3.นายคุณากร เมฆใจดี 2547 2557 กรรมการอิสระ ใช 2560 

4. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต 2557 - กรรมการอิสระ ใช 2560 

5. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน 2547 2556 กรรมการอิสระ ไมใช 2562 

6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 2554 2556 กรรมการ ไมใช 2562 

7. นายวิวัฒน คงคาสัย 2547 2556 กรรมการ ไมใช 2562 

8. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ 2554 2556 กรรมการ ไมใช 2562 

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 2554 2557 กรรมการ ใช 2560 

10. นายสามชัย เบญจปฐมรงค 2547 2557 กรรมการ ไมใช 2561 

หมายเหต ุ นางทองอุไร ลิ้มปติ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 แทนนายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ  
ท่ีลาออก จากตําแหนงเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 
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เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางสาวกฤษติกานต ผาคํา ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท โดยไดผานการ

อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท     
โดยไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการบริษัทต้ังแตวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เพื่อทําหนาที่ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยฯ มาตรา 89/15 ดังนี ้

1. เปนศูนยกลางในการจัดทํา/เก็บรักษาเอกสาร 
2. ทะเบียนกรรมการ 
3. จัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน 
4. รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 
5. จัดกิจกรรมระหวางกรรมการและผูบริหาร 
6. ประสานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
7. ใหความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย และประกาศตางๆ 
8. เร่ืองอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 
นางสาว กฤษติกานต ผาคํา 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คุณสมบัติ: มีความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของ มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทํา

รายงานการประชุม มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธดี ผานการอบรมดานงาน
เลขานุการบริษัท จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองคกรอิสระที่มีความ
นาเช่ือถือ 

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณากําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดแก ประธานเจาหนาที่
บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

1. นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อพิจารณา กําหนด

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ ไวอยางชัดเจนและมีความโปรงใส และอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบไดกับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน โดยคาตอบแทน
กรรมการจะอยูในรูปของเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ  

2. นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูบริหาร 
บริษัทไดกําหนดนโยบายการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

กําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนา และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแต
ละทาน และสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยจะอยูในรูปของเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ  
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คาตอบแทนกรรมการ  
1. คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จะอยูในรูปคาเบี้ยประชุมที่เปนตัวเงิน รายละเอียดดังนี ้

  (หนวย: บาท) 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

เบ้ียประชุม รวมคาตอบแทน 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 
คณะกรรมการ 

สินเช่ือ 
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

1. นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ1 ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

50,000 125,000 - - - - - - - - 50,000 125,000 

2. นางทองอุไร ลิ้มปติ2 ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

25,000 - - - - - - - - - 25,000 - 

3. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ3 

 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

30,000 15,000 50,000 90,000 - - - - - - 80,000 240,000 

4. นายคุณากร เมฆใจดี4 กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

75,000 90,000 25,000 - - - - - - - 100,000 90,000 

5. นางลดาวัลย ธนะธนิต กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

60,000 90,000 - - 195,000 195,000 - - - - 255,000 285,000 

6. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

60,000 90,000 75,000 90,000 - - 60,000 60,000 - - 195,000 240,000 

7. นายพูนศักดิ ์ เธียไพรัตน กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 

750,000 90,000 75,000 90,000 - - 40,000 40,000 - - 190,000 220,000 
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ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

เบ้ียประชุม รวมคาตอบแทน 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 
คณะกรรมการ 

สินเช่ือ 
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาฯ 

750,00 90,000 - - 80,000 - 40,000 40,000 - - 190,000 130,000 

9. นายวิวัฒน คงคาสัย กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสินเชื่อ 

75,000 75,000 - - 130,000 130,000 - - 190,000 190,000 395,000 395,000 

10. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ กรรมการ/ประธานคณะ 
กรรมการสินเชื่อ 

75,000 90,000 - - - - - - 315,000 255,000 390,000 345,000 

11. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 60,000 60,000 - - 100,000 70,000 - - - - 160,000 130,000 

12. นายสามชัย เบญจปฐมรงค5 กรรมการบริหาร 30,000 - - - 50,000  - - -  30,000 50,000 

13. นางนภาภรณ ลัญฉนดี6 กรรมการบริหาร - - - - 80,000 110,000 - - - - 80,000 110,000 
14. นางกรองแกว เปยมดวยธรรม กรรมการสินเชื่อ - - - - - - - - 210,000 180,000 210,000 180,000 

15. นายทรงพล บุนนาค5 กรรมการสินเชื่อ - - - - - - - - 170,000 - 170,000 - 

  รวมท้ังสิ้น 690,000 950,000 225,000 270,000 505,000 555,000 140,000 140,000 885,000 625,000 2,445,000 2,540,000 
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หมายเหตุ:  1. นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 
2. นางทองอุไร ลิ้มปติ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ  แทนนายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
3. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ พนจากตําแหนงกรรมการเน่ืองจากเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 
4. นายคุณากร เมฆใจดี ไดรับแตงตั้งเปนการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนางจันทิมา สิริแสงทักษิณ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 และดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
5. นายทรงพล บุญนาค และนายสามชัย เบญจปฐมรงค ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสินเชื่อ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559  
6. นางนภาภรณ ลัญฉนดี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

2. คาตอบแทนอื่น 
-ไมมี- 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในรูปของเงินเดือน โบนัส 

และสวัสดิการอื่น ๆ รายละเอียดดังนี ้
(หนวย: บาท) 

ประเภทคาตอบแทน จํานวนเงิน 
2559 2558 

เงินเดือน และโบนัส 14,359,828.00 13,246,558.16 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 873,958.94 792,684.47 
สวัสดิการอื่น ๆ 1,177,037,00 1,122,846 

รวม 16,410,023.94 15,162,088.63 

จํานวนผูบริหาร 6 8 

หมายเหต ุ - ป 2559 ประกอบดวยผูบริหาร 6 ราย คือ 1. นายสามชัย เบญจปฐมรงค 2. นายกนกกิต นวสิริ  
3. นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน 4. นางพรพิไล บุราสัย 5. นายวิรุต ดานอธิคม และ 6.นางไพศรี ฝกเจริญผล 

- ป 2558 ประกอบดวยผูบริหาร 8 ราย คือ 1.นายสามชัย เบญจปฐมรงค 2. นายกนกกิต นวสิริ  
3. นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน 4. นางพรพิไล บุราสัย 5. นายวิรุต ดานอธิคม 6. นางไพศรี ฝกเจริญผล  
7. นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ และ 8. นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ 

บุคลากร 
1. จํานวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน 71 คน โดยในป 2559 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน
จํานวนทั้งส้ิน 36,321,965.03 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส เงิน
ชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินการจัดทําแผนอัตรา
กําลังคนใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ โดยแบงพนักงานตามสายงานตาง ๆ ไดดังนี ้

ฝาย จํานวนพนกังานประจํา (คน) 

ป 2558 ป 2558 ป 2557 

1. ฝายสินเช่ือและการตลาด 18 12 13 
2. ฝายปฏิบัติการ 22 21 19 

3. ฝายบัญชีและการเงิน 7 8 7 

4. ฝายสารสนเทศ 3 8 7 
5. ฝายทรัพากรบุคคลและธุรการ 5 8 7 

6. ฝายบริหารความเส่ียงและแกไขหนี้ 6 8 3 

7 สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 6 4 - 
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ฝาย จํานวนพนกังานประจํา (คน) 

8. สํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 2 2 1 
 รวม 71 63 50 

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) ไมมีการเปล่ียนแปลงพนักงานจํานวน
พนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาทดานแรงงาน  

2. ผลตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ 
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) มีการจายคาตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  (ป 2559 - 2557) 

ดังนี ้

(หนวย: บาท)  
คาตอบแทน (บาท) ป 2559 ป 2558 ป 2557 

จํานวน (คน) 71 63 50 
- เงินเดือน และโบนัส 30,623,241.72 22,738,083.37 19,070,322.42 
- สวัสดิการอื่น ๆ  5,698,723.31 4,780,498.52 2,252,072.13 

รวม 36,321,965.03 27,518,581.89 21,322,394.55 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลไดถูกนํามาเช่ือมโยงกับกลยุทธและทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทเช่ือม่ันวา การเจริญเติบโตขององคกรขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมี
นโยบายที่จะมุงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
เทคโนโลยี และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง ตลอดจนมีสวน
รวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาใหบริษัทกาวไปสูองคกร
แหงความสําเร็จ และเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในป 2558 บริษัทฯ ไดทําแผนและดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี ้

1. หลักสูตร ACPG-Anti-Corruption The Practical Guide ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2. สัมนา Mai FanZI Club ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3. หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
4. หลักสูตร วุฒิบัตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุน 21/2558 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
6. หลักสูตร Directors Certification Program รุน 218/2558 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
7. หลักสูตร Leadership Skill for Auditors ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
8. หลักสูตร เทคนิควิเคราะหงบการเงินเพื่อวางแผน และตัดสินใจในทางธุรกิจ ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท 

จํากัด 
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9. หลักสูตร มิติใหมของการรายงานขอมูลทางการเงินในยุคดิจิตอล รุน 4/2558 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ 

10. หลักสูตร วิเคราะหปจจุบันรูทันอนาคตผานงบการเงิน ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท จํากัด 
นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับตําแหนงใหกับพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคลองกับแผนการเจริญเติบโต

ความกาวหนาในสายอาชีพ โดยในป 2558 บริษัทไดนําตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคลรวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงานให
สอดคลองกับองคกรและมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2559 จํานวน 870,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนเงิน 20,000 บาท ซ่ึงไมรวม

คาบริการอื่น (Non-audit fee) และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญหรือผูที่เก่ียวของของ
บุคคลดังกลาว 

โดยในป 2559 บริษัทไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายช่ือ 
ดังนี ้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ 
2. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ 
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ 
4. นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 

คาสอบบัญชี ป 2560 (ปที่เสนอ) ป 2559 

คาสอบบัญชี และคาสอบทานรายไตรมาสของบริษัท 900,000 870,000 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณที่มุงม่ันดําเนินธุรกิจภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) โดยนําหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย มาเปนปจจัยในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจ
อยางย่ังยืน  

โดยในป 2559 บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูใน
ระดับ 3 ดาว ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา    
ทั้ง 5 หมวด ไดแก หมวดสิทธิของผูถือหุน หมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม หมวดบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หมวดการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2559 ไดมีการพิจารณาและทบทวนนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงอนุมัตินโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน พรอมทั้งจัดทําเปนคูมือเปนลายลักษณ
อักษรและเปดเผยแพรในเว็บไซตบริษัท ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน 
1. สิทธิของผูถือหุน 

ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของ บริษัทจึงสงเสริมและสนับสนุนใหใชสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายอยางเต็มที ่
 ในป 2559 บริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ในวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาว

เชิญประชุมสามัญผูถือหุน เอกสารประกอบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
เว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุนเปนระยะเวลา 30 วัน โดยไดจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญ 
ผูถือหุน เอกสารประกอบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรายงานประจําป 
2558 (ในรูปแบบของ CD ROM) ใหกับผูถือหุนลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน ซ่ึงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ประชุม รายละเอียดวาระการประชุมพรอมดวยขอเท็จจริง และเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระ เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผูถือหุน  

 บริษัทไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกรายเทาเทียมกัน โดย
บริษัทไดกําหนดสถานที่จัดประชุม คือ หองแมนดาริน A ช้ันที่ 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสะดวกในการเดินทางและมีความพรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน โดยในวันประชุมบริษัทเปดใหผูถือหุน
ลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนา 2 ช่ัวโมง กอนการประชุม ดวยการจัดเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารการเขารวมประชุมและจุด
ลงทะเบียน พรอมทั้งจัดทําและสงมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมใหแกผูถือหุน เพื่อใชลงคะแนนเสียงในหอง
ประชุม สงผลใหการลงทะเบียนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังไดจัดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม
ประชุมไดตลอดเวลาการประชุม เพื่อที่จะใชสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไมไดมีการลงมติ 

 ในระหวางการประชุมประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการของบริษัทเขารวม
ประชุมครบทุกคน เปนจํานวน 10 คน รวมทั้งประธานของคณะกรรมการชุดยอยอื่นทุกชุด พรอมกับคณะผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท และผูสอบบัญชี เพื่อรวมกันตอบขอซักถามของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยกอนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ 
เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดยผูถือหุนรวมถึงผูรับมอบฉันทะ
ที่เขารวมประชุมตางมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ตอ 1 หุน และเพื่อใหกระบวนการนับคะแนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
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บริษัทไดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรของผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบป 2558 โดยสรุปใหที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน และไดมีการตอบคําถาม รวมทั้ง
ใหขอมูลตาง ๆ ตามที่ผูถือหุนสอบถามอยางครบถวน โดยกรรมการและผูบริหารไดรวมกันช้ีแจงและตอบคําถามของผูถือหุนใน
ประเด็นที่เก่ียวของ โดยมีเลขานุการบริษัททําหนาที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
นอกจากนี้ ในระหวางการประชุม ไมมีการสลับ เพิ่ม หรือแกไขวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลการประชุมจากที่ไดแจง  
ผูถือหุนไวแลวลวงหนา 

 ภายหลังการประชุม บริษัทไดเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทภายในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 
14 วันนับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลอยางรวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงผูที่สนใจหรือนักลงทุนไดมีโอกาสรับทราบ
และศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทอีกดวย รวมถึงไดจัดเก็บรายงานการประชุม เพื่อการอางอิง ทั้งนี้ 
รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกรายช่ือกรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอซักถามของ    
ผูถือหุนและคําช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมพรอมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวย 
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในแตละวาระที่ตองมีการลงมติอีกดวย 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
ผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนชาวตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติที่

เทาเทียมกันและเปนธรรม 
การเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยได กําหนด
หลักเกณฑไวอยางชัดเจนและเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท ซ่ึงผูถือหุนสามารถเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกต้ัง
เปนกรรมการเปนการลวงหนาผานชองทางที่บริษัทไดกําหนด ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองในเบื้องตนกอน
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป และจะมีการแจงผลการพิจารณากลับไปยังผูถือหุนที่เสนอเร่ืองดังกลาวเพื่อ
รับทราบ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอ จะมีการบรรจุไวในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ตอไป 

สําหรับการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 และ 2560 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและรายช่ือบุคคล
เพื่อรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ในระหวางวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่   
30 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ 

การมอบฉันทะในการเขาประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวย

ตนเอง เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุน  
สําหรับการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการกําหนดวาระตางๆ ที่

จะมอบฉันทะอยางละเอียด โดยจัดสงไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และไดมีการเสนอทางเลือกใหแก
ผูถือหุนในการแตงต้ังผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนแทน โดยการเสนอช่ือกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ซ่ึงเปนบุคคลที่
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ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซ่ึงบริษัทไดใหขอมูลของกรรมการอิสระอยาง
ครบถวน ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถที่จะพิจารณาเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือที่เสนอ
ดังกลาวหรือบุคคลอื่นตามที่ผูถือหุนจะเห็นสมควรก็ได 

การปองกันการใชขอมูลภายในของกรรมการและพนักงาน 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดมาตรการขอหามไมใหมีการใช

โอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท 
หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคล
อื่นเพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัท (ไวในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หนา 7 ขอ 4 กําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานใชขอมูลภายในการซ้ือขายหุนของบริษัทในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงิน หรือเผยแพรสถานะของบริษัท รวมถึง
ขอมูลสําคัญอื่น ๆ และควรรออยางนอย 24 - 48 ช่ัวโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนแลว กอนที่จะซ้ือขายหุนของ
บริษัท และกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี หนา 5 ขอ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 6 กําหนดระยะเวลาหามการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เก่ียวของกับการจัดทํางบการเงิน โดยกําหนด
ระยะเวลาหามการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจําป) ทั้งนี้ 
กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยคร้ังแรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตาม
มาตรา 59 ใน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2559 

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มี
ความเก่ียวของ ตามมาตรา 89/14 ใน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 และ/หรือทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง
ขอมูล โดยใหสงรายงานถึงฝายเลขานุการบริษัทภายใน 3 วัน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมควรไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการจึงสงเสริม และ

สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางชัดเจนและเปนธรรม 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ดังนี ้
ลูกคาและลูกหนี้  
 การจัดทําสัญญาที่เปนธรรม และส่ือสารขอมูลเก่ียวกับการใหบริการของบริษัท ใหลูกคาเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
 การรักษาความลับของลูกคาและลูกหนี้อยางรัดกุม และไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับนั้นแกบุคคลอื่น เวนแตจะ

ไดรับความยินยอมจากลูกคาหรือลูกหนี้ หรือเปนการดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น 
 การใหคําแนะนําโดยใชความระมัดระวังอยางสมเหตุผล เพื่อมุงใหลูกคาและลูกหนี้ไดรับประโยชนและความพึง

พอใจอยางเหมาะสม  
เจาหนี้และคูแขงขัน 
บริษัทไดมีการปฏิบัติเจาหนี้และคูแขงขันอยางเปนธรรม ตามเง่ือนไขและขอตกลงตามสัญญา หรือสิทธิที่พึ่งจะไดรับ

ตามกฎหมาย 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
บริษัท ถือวากลุมกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เปนส่ิงที่สําคัญที่สุดที่ทําใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจ บรรลุ

เปาหมายที่วางไวได ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญและกําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
 การสรางกระบวนการบริหารงาน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางระดับผูบริหารและพนักงาน 
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 บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยนําขอมูลจาก Job Description มาเปนขอมูล
ประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหมทุกคน 

 บริษัทไดสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมอยางเทาเทียม และเหมาะสมเพื่อความกาวหนาและความม่ันคง 
โดยไดจัดสรรงบประมาณดานการฝกอบรม และจัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมุงเนนการฝกอบรมพนักงาน
เพื่อใหเกิดทักษะ เสริมสรางความรู และแลกเปล่ียนประสบการณ รวมทั้งปรับปรุงจุดออนอันเกิดจากการประเมินผลของการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตกาวหนาในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดจัดวางแผนการเจริญเติบโตความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
ตามความรูความสามารถ และไดใชศักยภาพของแตละคนไดอยางเต็มที่  

 การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทถือวาการรักษาพนักงานไวกับองคกรเปนส่ิงที่สําคัญ 
จึงไดกําหนดใหมี 

 การจายผลตอบแทนในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานอยางเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทํางาน รวมถึงการกําหนดใหมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานปละ 1 คร้ัง โดย
ยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงบริษัทนําระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใชเปนเคร่ืองมือในการ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหนวยงาน  

 การใหสวัสดิการดานตาง ๆ แกพนักงาน ไดแก ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และคา
รักษาพยาบาล เพื่อใหพนักงานสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดนอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพื่อชวยแบงเบา
ภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ปละ 1 คร้ัง เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี 
และการใหสวัสดิการดานอื่น ๆ ไดแก เงินสมรส เงินฌาปนากิจ การอบรมสัมมนาแกพนักงาน 

 การจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 1 ป 
 การเตรียมผูบริหาร บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการจัดเตรียมผูบริหารทดแทนอยางตอเนื่อง ใหเพียงพอกับการ

ขยายธุรกิจรวมไปถึงการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร เพื่อเตรียมความพรอม และพัฒนาขีดความสามารถของผูบริหารในการ
บริหารงานทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
บริษัทมีความมุงหมายเปนองคกรที่โปรงใสและปราศจากการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมทั้งไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต

คอรรัปช่ัน สนับสนุนผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรวมกันตอตานการทุจริต โดยไดมีการกําหนดนโยบายใชบังคับภายในองคกร 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถรายงานหรือรองเรียนในเร่ืองที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท 
รวมถึงการคอรรัปช่ัน และคุมครองใหความเปนธรรมกับผูรองเรียน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับรายงาน
หรือเร่ืองรองเรียนเหลานั้นผานสํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อทําการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการ 

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย 
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ การรับทราบขอมูล การแจงขาวของบริษัท โดยผานชองทางตางๆ 

ไดดังนี ้
 โทรศัพท : ติดตอนักลงทุนสัมพันธ 0-2657-6222 
 ทางเว็บไซตบริษัท www.airafactoring.co.th 
 สงไปรษณียหรือย่ืนเร่ืองโดยตรงที่ “เลขานุการบริษัท”  
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงคําถาม / ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะตาง ๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป โดย

ในป 2559 บริษัทไมมีขอพิพาทใด ๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  
เพื่อใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ  
การเปดเผยขอมูล 
ในป 2559 บริษัทไดมีการปรับปรุงเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัท  
 การเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายตอตานการ

คอรรัปช่ัน บนเว็บไซตของบริษัท 
 การเปดเผยงบการเงินประจําปที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว จะดําเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันส้ิน

รอบปบัญชีของบริษัท การเปดเผยงบการเงินแตละไตรมาสที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว จะดําเนินการภายใน 45 วัน 
นับจากวันส้ินรอบไตรมาสโดยบริษัทไดจัดมีการจัดทําคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) ประกอบดวย เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจนและสามารถเขาใจในผลประกอบการไดดีย่ิงขึ้น 

 การเปดเผยรายงานประจําปตาง ๆ อาทิ แบบ 56-1 รายงานประจําป (Annual Report) เปนตน บนเว็บไซตของ
บริษัท 

 การเปดเผยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเช่ือ และคณะผูบริหาร ไวบนเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับกรรมการ และผูบริหาร ไวบนเว็บไซตของบริษัท ประกอบดวย ช่ือ ตําแหนง การศึกษา การถือหุนในบริษัท ประสบการณ
ทํางาน และภายถาย 

ผูสอบบัญชี 
บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม 

การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ รวมถึงการไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณากําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีในแตละปใหมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผูสอบ
บัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พรอมทั้งจํานวนเงินคาสอบบัญชีใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  

สําหรับป 2559 ไดมีการพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2559 โดยผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และมีคาตอบแทนการสอบบัญชี
ประจําป 2559 จํานวน 870,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนเงิน 20,000 บาท ซ่ึงไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee) และไม
มีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใด ๆ กับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาว 
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นักลงทุนสัมพันธ 
บริษัทมีการกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนผูเปดเผยขอมูลของบริษัทและกําหนดให “นักลงทุนสัมพันธ” เปนผูที่ส่ือสารและ

เผยแพรขอมูลที่มีความถูกตอง ทันเวลา และโปรงใส  
ผูสนใจสามารถติดตอนักลงทุนไดที ่
นักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท: 02-657-6222  
โทรสาร: 02-657-6244 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส:  
เว็บไซต: www.airafactoring.co.th 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเพื่อประโยชนและสราง

มูลคาเพิ่มใหแกบริษัทในระยะยาว 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทําหนาที่ในการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม โดยใหพิจารณาจากวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ ทักษะ ความรู ที่มีความจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให
บริษัทมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น ณ ส้ินป 2559 บริษัทมีกรรรมการจํานวน 10 คน โดยเปนกรรมการอิสระ 4 คน และมีกรรมการที่มา
จากผูบริหาร จํานวน 1 คน ซ่ึงมีกรรมการครบถวนตามโครงสรางแลว และบริษัทไมมีกรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทจด
ทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  

ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท มุงเนนถึงความโปรงใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท โดยเฉพาะบริษัทมีนโยบายในการใหสิทธิผูถือหุนเสนอรายช่ือผูที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการ โดยบริษัทมีกรรมการสรรหาฯ 
ทําหนาที่กล่ันกรองคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผูสมัคร หรือกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระ หรือลาออก และ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทดังกลาวตอไป 

คุณสมบัติของกรรมการ 
บุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ และมี

คุณสมบัติอยางนอย ดังนี ้
ก. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน และตองไมมีลักษณะที่

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทจากผูถือหุน ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ข. มีความรู ทักษะ หรือประสบการณ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ค. สามารถอุทิศตนใหอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สําคัญและในการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของบริษัท 

และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถือหุนไดทุกคร้ัง เวนแตมีเหตุสุดวิสัย 
ง. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของ

คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเช่ือ โดยกําหนดอํานาจ หนาที่ไวอยางชัดเจน (หมวดโครงสราง
คณะกรรมการ) 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน 

มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน เปนประจําทุกป และกําหนดแนวปฏิบัติของการมีสวนรวม ไวดังนี ้
1. การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัท โดยจัดใหมีการ

แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางองคกร ระหวางคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงเปน
ประจําทุกป 

2. กําหนดมีการทบทวนและติดตามใหฝายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกร
อยางสมํ่าเสมอ 

3. ใหคําแนะนําขอคิดเห็น และแนวทางการบริหารจัดการองคกร เพื่อใชในการจัดทําแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนอง
เปาหมายองคกร 

4. การส่ือสารนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงาน ใหพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกรรับทราบผาน
กิจกรรม ประธานเจาหนาที่บริหารพบพนักงาน อยางนอยปละ 2 คร้ังโดยประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูช้ีแจง 

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการ ให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของ รวมทั้งจัดใหมีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมี
กลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลทรัพยสิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต
การดูแลของ หัวหนาสํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน โดย นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางมีคุณภาพประกอบดวยขอมูลสําคัญอยาง
ครบถวน และมีกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงไวอยางชัดเจน 

 คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหบริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเส่ียงอยาง
สมํ่าเสมอ จึงไดจัดต้ังฝายบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาปจจัยความเส่ียงที่มีผลตอการดําเนินงานและเปาหมายเชิงกลยุทธของ
บริษัท โดยพิจารณาความเส่ียงทุกดานอยางละเอียดรอบคอบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พรอมใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนเพื่อปองกันและเฝาระวังความเส่ียงจากสถานการณปจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะหการบริหารความเส่ียงในระดับ
จัดการ และรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัททราบ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารทุกส้ินป โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ เปนผูประเมินและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินประธาน
เจาหนาที่บริหารถือเปนขอมูลอันเปนความลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได โดยมีเกณฑการประเมินประธานเจาหนาที่
บริหาร ออกเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1: ประเมินจากดัชนีช้ีวัดผลประกอบการ ผลการดําเนินงานของบริษัท 
สวนที่ 2: ประเมินผลดานความเปนผูนํา การสรางทีมงาน การส่ือสาร การมุงเนนความสําเร็จ การบริหาร การ

เปล่ียนแปลง ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนําไปพิจารณากําหนดเปนอัตราการขึ้นเงินเดือนของประธาน
เจาหนาที่บริหาร โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อม่ันใจวา บริษัทมี
ผูบริหารที่มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อ จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน
ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ (Competency) ประสบการณของแตละ
ตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด สามารถสืบทอดงานของแตละตําแหนงงานได 

3. ประธานเจาหนาที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง
เทียบกับระดับความสามารถที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

4. มอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรมและการพัฒนาความรู ความสามารถของผู
สืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการผูจัดการ รายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบ ปละ 1 คร้ัง 

 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อ
รองรับการการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยไดสงพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถ และมุงเนนใหพนักงาน
เปนกลไกหลักในการพัฒนาใหบริษัทกาวไปสูองคกรแหงความสําเร็จตอไปในอนาคต 

 การตอตานคอรรัปช่ัน คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบนโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน และสงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมรวมกันปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวดวย โดยไดมีการอนุมัติใชนโยบายดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
5/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยเปนการลวงหนาทั้งป ได

กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไวอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน ในการ
ประชุมแตละคร้ังไดกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอ และจัดสงใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม และในการประชุมประธานไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เพื่อใหกรรมการทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และประธานจะเปนผูประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ไดจากการประชุม โดยจัดทํา
รายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยเลขานุการกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมรายงานจะ
ถูกจัดเก็บไวที่ตูเอกสารในหองกฎหมาย (ดูรายละเอียดการเขารวมประชุมกรรมการรายบุคคล) 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดใหมีการวัดผลการทํางานของผูบริหารระดับสูงทุกปในรูปของ

ดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียมกับ KPI ที่กําหนดไวเปนเปาหมาย ซ่ึงเช่ือมโยงกับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ ตามเหลักเกณฑที่
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดไว สําหรับประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่สะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนตามมาตรฐานของ
บริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางคาตอบแทนผูบริหาร) 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ และการ

ดําเนินงานตางๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสราง
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ความรูและมุมมองใหม ๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการใหสามารถเขาใจลักษณะและการดําเนินงานของบริษัทไดโดยเร็ว โดยมีเลขานุการของ
บริษัทเปนผูประสานงานในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

1. เร่ืองที่ควรทราบ ไดแก โครงสรางธุรกิจ และโครงสรางกรรมการ ขอบเขตอํานาจหนาที่ กฎหมายที่ควรทราบ 
2. ความรูทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน  
3. จดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไดสนับสนุนใหกรรมการและผูบริหาร เขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเลขานุการ

บริษัทจะเปนผูประสานงานกับกรรมการเพื่อเขาอบรมหลักสูตรของกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดแก Directors 
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ในป 2559 
บริษัทไดสนับสนุนใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขาอบรม ดังนี ้

หลักสูตรที่กรรมการและผูบริหารอบรมป 2559 

รายช่ือกรรมการ / ผูบริหาร 
ที่เขารวมอบรม 

ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม 

1. นายสามชัย เบญจปฐมรงค - กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
  รุน 29/2016 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุน 3/2016 
 

2. นายวิรุต ดานอติคม ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายงานบริหารความเส่ียง
และแกไขหนี้ 

Ethical Leadership Program (ELP) รุน 6/2016 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังให นางสาวกฤษติกานต ผาคํา เปนเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นแลว

วาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม คือ มีประสบการณการทําหนาที่เลขานุการบริษัท ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท และมีคุณสมบัติเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
เร่ืองตาง ๆ ดังนี ้ 

1. เร่ืองการประชุม เชน การจัดการประชุมผูถือหุน ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน การจัดเตรียมวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
ประจาป และรายงานการประชุม รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทาง
ทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย เปนตน  

2. เร่ืองทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ไดแก ขอมูลกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ
และผูบริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการ 

3.  เร่ืองการใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการในการปฏิบัติตามขอบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่
เก่ียวของ รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี  
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4. เร่ืองการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เปนบุคคลติดตอ (Contact Person) กับสํานักกํากับดูแล
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานราชอื่นที่เก่ียวของ รวมทั้ง
เปนผูแจงขอมูลตาง ๆ ตอหนวยงานดังกลาวตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกําหนด 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 การพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะ

ดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมใหดีขึ้น รักษากฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนตอทุกฝายดวย
ความถูกตองและเปนธรรม มุงเนนการมีสวนรวมกับชุมชน ผานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนทั้งใกลและไกล ตามนโยบายของบริษัท
ที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอยางย่ังยืน 

แนวทางปฏิบัติ 
1. สรางการมีสวนรวมของชุมชน 
2. การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรม ทํานุบํารุงศาสนา 
3. สรางการจางงาน และพัฒนาทักษะ 
4. สรางสุขภาพ 
5. การลงทุนทางสังคม 
การดําเนินงานป 2559 
เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน ในป 2559 บริษัทยังคงเดินหนาในการดําเนินธุรกิจควบคูกับการพัฒนาสังคม โดยไดจัด

งบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัท เพื่อใชดําเนินกิจกรรมในดานนี้ ผานโครงการ และ/หรือ การรวมบริจาคผานองคกร
การกุศลหรือมูลนิธิตาง ๆ เปนตน 

ในป 2559 บริษัทไดจัดกิจกรรมสงเสริมพนักงานใหมีการแบงปนสูสังคม ผานโครงการดังนี ้

 โครงการกฐินสามัคคี 
ระดมทุนจัดทํากฐินสามัคคีถวาย ณ วัดคลอง 31 ตําบลบานพริก อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ในวันเสาร ที่ 

12 พฤศจิกายน 2559  
วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ 
ระดมทุนเพื่อบูรณะซอมแซมและปฏิสังขรณเมรุ ของวัดคลอง 31 ซ่ึงใชเปนสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ ซ่ึงได

เกิดชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จําเปนตองไดรับการบูรณะซอมแซมใหดีขึ้น ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว บริษัทไดรับความรวมมือ
จากผูบริหารและพนักงานเปนอยางดี 
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 โครงการไอราเพื่อสังคม สูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ตัวแทนคณะผูบริหาร บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

รวมกันจัดโครงการชวยเหลือสังคม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมสูการพัฒนาอยางย่ังยืน ตามแนวคิด
ดาน CSR ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในปนี้ บริษัทไดจัด “โครงการไอราเพื่อสังคม สูการพัฒนาอยางย่ังยืน” ที่
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ โดยไดมอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณการเรียน และอุปกรณกีฬา
ใหกับโรงเรียนที่หางไกล เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

 

 
 

แผนการดําเนินงานป 2560 

บริษัทยังมุงเนนและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม และแบงปนความสุขใหแกชุมชนและสังคม โดยมุงเนนกิจกรรม
สาธารณะประโยชน และกิจกรรมทําความดี อันเปนการสงเสริมศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมและชุมชน
ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางย่ังยืนตอไป 
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สวนท่ี 3: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบโดย นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึง
ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ตรวจสอบโดย นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึงได
แสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงิน บริษัท ไอรา แฟคตอริ่งจํากัด (มหาชน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 

      (หนวย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2559 % 31 ธ.ค. 2558 % 31 ธ.ค.2557 
(ปรับปรุงใหม) 

% 

สินทรัพยหมุนเวียน           
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 62,940,607 2.80% 5,405,308 0.23% 45,533,112 1.74% 
  ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 2,116,439,480 94.29% 2,349,173,186 98.43% 2,419,326,743 92.69% 

  
ลูกหนี้เงินใหกูยืมเงินที่ถึงกําหนดชําระ 
ภายในหนึ่งป 6,032,000 0.27% 5,421,046 0.23% 50,816,016 1.95% 

  ลูกหนี้อ่ืน 2,388,092 0.11% 300,031 0.01% 222,150 0.01% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 778,895 0.03% 545,667 0.02% 415,392 0.02% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,188,579,074 97.50% 2,360,845,238 98.91% 2,516,313,413 96.41% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน           
  ลูกหนี้เงินใหกูยืม 24,628,005 1.10% - 0.00% 64,100,254 2.46% 
  อุปกรณ 11,523,794 0.51% 9,248,153 0.39% 12,645,687 0.48% 
  สินทรัพยไมมีตัวตน 4,098,641 0.18% 414,230 0.02% - 0.00% 
  เงินมัดจําและเงินประกัน 1,729,148 0.08% 1,119,047 0.05% 1,153,447 0.04% 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 4,847,222 0.22% 5,277,843 0.22% 4,741,505 0.18% 
  สินทรัพยรอการขาย 9,230,900 0.41% 9,853,200 0.41% 11,150,000 0.43% 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 56,057,710 2.50% 25,912,473 1.09% 93,790,893 3.59% 
  รวมสินทรัพย 2,244,636,784 100% 2,386,757,711 100% 2,610,104,306 100% 
หน้ีสินหมุนเวียน            

  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก 
สถาบันการเงิน 

1,545,000,000 68.83% 1,727,291,772 72.37% 2,165,749,165 82.98% 

  เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 52,592,129 2.34% 46,278,533 1.94% 47,366,119 1.81% 
  เจาหนี้อ่ืน 27,878,513 1.24% 2,809,885 0.12% 2,197,763 0.08% 
  ภาษีเงินไดคางจาย 6,513,922 0.29% 5,806,636 0.24% 7,067,195 0.27% 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 58,978,976 2.63% 18,896,184 0.79% 24,869,776 0.95% 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,690,963,540 75.33% 1,801,083,010 75.46% 2,247,250,018 86.10% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน           
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 13,492,784 0.60% 13,372,273 0.56% 11,006,546 0.42% 
  หนี้สินไมหมุนเวียน 717,854 0.03% 631,411 0.03% 394,632 0.02% 
  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 14,210,638 0.63% 14,003,684 0.59% 11,401,178 0.44% 
  รวมหน้ีสิน 1,705,174,178 75.97% 1,815,086,694 76.05% 2,258,651,196 86.53% 
สวนของผูถือหุน            
  ทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลว 400,000,000 17.82% 400,000,000 16.76% 200,000,000 7.66% 
  สวนเกินมูลาหุนสามัญ 75,844,889 3.38% 75,844,889 3.18% 35,844,889 1.37% 
  สวนทุนจากบริษัทใหญ 406,077 0.02% 319,372 0.01% 246,438 0.01% 
  กําไรสะสม  จัดสรรแลว- สํารองตามกฏหมาย 22,710,000 1.01% 19,710,000 0.83% 19,700,000 0.75% 
                  ยังไมไดจัดสรร              40,501,640 1.80% 75,796,756 3.18% 95,661,783 3.67% 
  รวมสวนของผูถือหุน 539,462,606 24.03% 571,671,017 23.95% 351,453,110 13.47% 
  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,244,636,784 100.00% 2,386,757,711 100.00% 2,610,104,306 100.00% 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
      (หนวย : บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 2559 % 31 ธ.ค. 2558 % 31 ธ.ค.2557 
(ปรับปรุงใหม) 

% 

รายได            

  รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 149,893,662 79.06% 155,960,934 81.57% 147,823,964 79.52% 

  คาธรรมเนียมและบริการรับ 37,856,026 19.97% 30,970,555 16.20% 30,371,366 16.34% 

  คาใชจายทางการเงิน (38,851,077) 20.49% (51,033,204) 26.69% (53,027,679) 28.53% 

  กําไรขั้นตน* 148,898,611 79.31% 135,898,285 72.70% 125,167,651 70.24% 

  รายไดอ่ืน 1,839,220 0.97% 4,260,318 2.23% 7,693,366 4.14% 

รวมรายได 189,588,908 100% 191,191,807 100% 185,888,696 100% 

คาใชจาย             

  คาใชจายในการบริหาร (86,340,566) 45.54% (127,163,228) 66.51% (97,112,848) 52.24% 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 64,397,265 33.97% 12,995,375 6.80% 35,748,169 19.23% 

  คาใชจายภาษีเงินได (13,632,489) 7.19% (12,850,402) 6.72% (12,570,262) 6.76% 

กําไรสําหรับป 50,764,776 26.78% 144,973 0.08% 23,177,907 12.47% 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:            

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางคณิคศาสตร 
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 

           

  สุทธิจากภาษีเงินได 1,740,108   -   1,725,007   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 52,504,884 27.69% 144,973 0.08% 24,902,914 13.40% 

 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,600,000,000  1,021,370,000  800,000,000  

 EPS 0.0317  0.0001  0.029  

*  อัตรารอยละของกําไรข้ันตน คํานวณจากมูลคากําไรข้ันตน หารดวยรายไดหลัก  ซึ่งประกอบดวย  รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองคาธรรมเนียม 
และบริการรับ  ซึ่งสอดคลองกับอัตรารอยละของกําไรข้ันตนที่เปดเผยในอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญในครั้งนี ้ 
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 

     (หนวย :บาท) 

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค.2557 
(ปรับปรุงใหม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
  กําไรกอนภาษี 64,397,265 12,995,375 35,748,169 

  
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)  
จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      

   คาเสื่อมราคา 4,398,303 4,629,918 4,626,154 
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,250,812 52,349,615 27,860,701 
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (561,864)   (2,011) 
   คาเผื่อดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 622,300 1,296,800 1,150,000 
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,295,646 2,615,727 2,269,741 
   รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 89,705 72,934 143,387 
   คาใชจายดอกเบี้ย 38,851,077 51,033,204 53,027,679 

  
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงาน 

113,340,244 124,993,573 124,823,820 

  สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
   ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 229,482,894 80,824,422 202,903,251 
   ลูกหนี้เงินใหกูยืม (25,238,959) 48,990,613 (6,917,124) 
   ลูกหนี้อ่ืน (2,088,061) (2,593,750) (105,092) 
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (233,228) (130,275) 1,036,845 
   เงินมัดจําและเงินประกัน (610,101) 34,400 39,344 
  หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)       
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 6,313,596 (1,087,586) (5,474,018) 
   เจาหนี้อ่ืน 2,801,019 (115,172) (398,394) 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 40,082,792 (5,973,592) (62,538,446) 
   จายผลประโยชนระยะยาวพนักงาน  (250,000) (3,990,000) 
   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 86,443 236,779 236,779 
  เงืนสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 363,936,639 244,929,412 249,616,965 
   จายภาษีเงินได (12,929,609) (14,647,300) (12,226,906) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 351,007,030 230,282,112 237,390,059 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
   ซื้ออุปกรณ (5,035,494) (1,232,384) (3,563,879) 
   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3,782,767) (414,230) - 
   เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ  561,964  5,800 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,256,297) (1,646,614) (3,558,079) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (184,637,225) (440,362,775) (187,000,000) 
   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน  240,000,000 - 
   จายดอกเบี้ย (36,578,209) (48,400,527) (60,724,642) 
   จายเงินปนผล (64,000,000) (20,000,000) (28,000,000) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (285,215,434) (268,763,302) (275,724,642) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 57,535,299 (40,127,804) (41,892,662) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 5,405,308 45,533,112 87,425,774 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 62,940,607 5,405,308 45,533,112 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 

อัตราสวนทางการเงิน 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
31 ธ.ค.2557 

(ปรับปรุงใหม) 

อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity Ratio)         

  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เทา 1.3 1.3 1.1 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)         

  อัตราสวนกําไรข้ันตน (Gross Profit Margin)  % 79.31% 72.70% 70.24% 

  อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  % 27.04% 0.08% 13.01% 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return On Equity or ROE) % 9.41% 0.03% 6.59% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratio)         

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Asset or ROA) % 2.26% 0.01%  0.89% 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)         

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพยรวม (Debt to Asset Ratio) เทา 0.8 0.8 0.9 

  อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity) เทา 3.2 3.2 6.4 

  อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เทา 2.6 1.2 1.6 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 

● ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา 
บริษัทมีปริมาณธุรกิจการรับซ้ือสิทธิเรียกรองไมเปนตามคาดการณ จากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว

อยางคอนขางชา ประกอบกับบริษัทยังคงใหความสําคัญเร่ืองคุณภาพของลูกคาและลูกหนี้ตามความกังวลเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง และความกังวลดานคุณภาพสินเช่ือของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ ภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทตลอดป 2559 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานลดลงจากปกอน 1.60 ลานบาท โดยในป 2559 มีรายไดจากการ
ดําเนินงานรวม 189.59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.84 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอน แตผลการดําเนินงานยังเปนที่
นาพอใจ โดยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2559 เทากับ 50.77 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.0317 บาท /หุน 

● ภาวะเศรษฐกิจและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินการ 
ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในป 2559 ยังคงมีอัตราการขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากปจจัยสนับสนุนจากการใชจายใน

ป 2559 ยังคงมาจากการเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาลภายใตโครงการบริหารจัดการน้ํา ระบบขนสงทางถนน และโครงการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน ภายใตแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงในระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม
ฟนตัวจากปกอนเล็กนอย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า และการลงทุนภาครัฐในโครงการสําคัญตาง ๆ มีความกาวหนา
และชัดเจนมากขึ้น  

ในดานการบริโภคภาคเอกชนแมจะมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากปกอนหนา ซ่ึงไดรับปจจัยสนับสนุนจากรายไดและ
การจางงานในภาคบริการที่ขยายตัวดี อยางไรก็ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคายังคงสงผลใหการสงออกสินคาของ
ไทยยังคงหดตัว สงผลใหธุรกิจแฟคตอร่ิงของบริษัทในป 2559 ยังคงทรงตัว    

● การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 และป 2558 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2559 และป 2558 เปนดังนี้ 

ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 

ในป 2559 และ ป 2558 รายไดจากการดําเนินงาน ดอกเบี้ยจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง มีจํานวนเทากับ 149.89 ลานบาท 
และ 155.96 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 79.06 และ 81.57 ของรายไดรวม ตามลําดับ และคิดเปนอัตราลดลง รอยละ 3.89 
เปนผลมาจากการที่ปริมาณการซ้ือสิทธิเรียกรองที่ลดลง ดานคาธรรมเนียมและบริการรับมีจํานวนเทากับ 37.86 ลานบาท และ 
30.97 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.97 และ 16.20 ตามลําดับ และคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 22.25 
รายไดอื่นของบริษัท มีจํานวน 1.84 ลานบาท และ 4.26 ลานบาท ตามลําดับคิดเปนอัตรารอยละ 0.97 และ 2.23 ตามลําดับ 
และมีอัตราลดลงรอยละ 56.81 รายไดรวมมีจํานวน 189.59 ลานบาท และ 191.19 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายทางการเงินมี
จํานวน เทากับ 38.85 ลานบาท และ 51.03 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.49 และ 26.69 ตามลําดับ และมี
อัตราลดลงรอยละ 23.87 สงผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตน จํานวนเทากับ 148.90 ลานบาท และ 135.90 ลานบาท ตามลําดับ       
คิดเปนสัดสวนรอยละ 79.31 และ 72.70 ของรายไดหลัก ตามลําดับ และคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 9.57 เนื่องจากการที่คาใชจาย
ทางการเงินมีอัตราลดลงรอยละ 23.87 
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      (หนวย : พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 59 % 31 ธ.ค.58 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลคา % 
รายได            
  รายไดดอกเบี้ยจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 149,894 79.1% 155,961 81.6% (6,067) (3.9%) 
  คาธรรมเนียมและบริการรับ 37,856 20.0% 30,971 16.2% 6,885 22.3% 
  คาใชจายทางการเงิน (38,851) 20.5% (51,033) 26.7% 12,182 (23.9%) 
  กําไรข้ันตน* 148,899 79.3% 135,898 72.7% 13,001 9.6% 
  รายไดอื่น 1,839 1.0% 4,260 2.2% (2,421) (56.8%) 

รวมรายได 189,589 100.0% 191,192 100.0% (1,603) (0.8%) 

*       อัตรารอยละของกําไรข้ันตน คํานวณจากมูลคากําไรข้ันตน หารดวยรายไดหลัก ซึ่งประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง คาธรรมเนียมและบริการรับ ซึ่งสอดคลองกับอัตรา
รอยละของกําไรข้ันตนท่ีเปดเผยในอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญในคร้ังน้ี  

ป 2559 และ ป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 86.34 ลานบาท และ 127.16 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 45.54 และ 66.51 และคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 32.10 เนื่องจากในป 2558 บริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อสงสัยหนี้สูญ
เพิ่มสําหรับภาระหนี้ที่เกินกําหนดชําระ 180 วันทั้งหมดครบทั้งจํานวน (100%) สงผลใหในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 
50.77 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.78 และยังมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 9.41 

 
      (หนวย : พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 59 % 31 ธ.ค. 58 % 
เปลี่ยนแปลง 

มูลคา % 
คาใชจาย             
  คาใชจายในการบริหาร (86,341) 45.5% (127,163) 66.5% 40,882 (32.1%) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 64,397 34.0% 12,995 6.8% 51,402 395.6% 
  คาใชจายภาษีเงินได (13,632) 7.2% (12,850) 6.7% (782) 6.1% 

กําไรสําหรับป 50,765 26.8% 145 0.1% 50,620 34,910.3% 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:         
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางคณิค
ศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงาน 

-  -     

  สุทธิจากภาษีเงินได 1,740  -   1,740  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 52,505 27.7% 145 0.1% 52,630 36,110.3% 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.0317  0.0001    
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ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2559 และ ส้ินป 2558 มีจํานวนเทากับ 2,244.64 ลานบาท และ 2,386.76 ลานบาท 
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 142.12 ลานบาท และคิดเปนลดลงรอยละ 5.95 

สินทรัพยหมุนเวียน ณ ส้ินป 2559 และส้ินป 2558 มีจํานวนเทากับ 2,188.58 ลานบาท และ 2,360.85 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.50 และ 98.91 ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2559 และ ณ ส้ินป 2558 มีจํานวนเทากับ 62.94 ลานบาท และ 5.41   
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.80 และ 0.23 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  

2. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง ณ ส้ินป 2559 และ ณ ส้ินป 2558 มีจํานวน 2,116.44 ลานบาท และ 2,349.17       
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.29 และ 98.43 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ลดลงจํานวน 232.73 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 9.91  

3. ลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิ ณ ส้ินป 2559 และ ณ ส้ินป 2558 มีจํานวน 6.03 ลานบาท และ 5.42 ลานบาท ตามลําดับ     
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.27 และ 0.23 ของสินทรัพยรวม  

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ส้ินป 2559 และ ณ ส้ินป 2558 มีจํานวน 56.06 ลานบาท และ 25.91 ลานบาท ตามลําดับ      
คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.50 และ 1.09 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 30.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 116.33  

 
      (หนวย : พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค.59 % 31 ธ.ค.58 % 
เปล่ียนแปลง 

มูลคา % 
สินทรัพยหมุนเวียน             
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 62,941 2.8% 5,405 0.2% 57,535 1,064.4% 
  ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,116,439 94.3% 2,349,173 98.4% (232,734) (9.9%) 
  ลูกหน้ีเงินใหกูยืมเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6,032 0.3% 5,421 0.2% 611 11.3% 
  ลูกหน้ีอื่น 2,388 0.1% 300 0.0% 2,088 695.9% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 779 0.0% 546 0.0% 233 42.7% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,188,579 97.5% 2,360,845 98.9% (172,266) (7.3%) 
สินทรัพยไมหมุนเวียน         
  ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 24,628 1.1% - 0.0% 24,628  
  อุปกรณ 11,524 0.5% 9,248 0.4% 2,276 24.6% 
  สินทรัพยไมมีตัวตน 4,099 0.2% 414 0.0% 3,684 889.5% 
  เงินมัดจําและเงินประกัน 1,729 0.1% 1,119 0.0% 610 54.5% 
  สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 4,847 0.2% 5,278 0.2% (431) (8.2%) 
  สินทรัพยรอการขาย 9,231 0.4% 9,853 0.4% (622) (6.3%) 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 56,058 2.5% 25,912 1.1% 30,145 116.3% 
  รวมสินทรัพย 2,244,637 100.0% 2,386,758 100.0% (142,121) (6.0%) 
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หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2559 และ สิ้นป 2558 มีจํานวนเทากับ 1,705.17 ลานบาท และ 1,815.09 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.96 และ 76.04 ของหนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน ตามลําดับ ลดลงจํานวน 109.91  
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.10 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 
2559 และ ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 1,545.00 ลานบาท และ 1,727.29 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.83 และ 
72.37 ของหนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน ตามลําดับ หรือลดลงจํานวน 182.29 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.55 

 
      (หนวย : พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค.59 % 31 ธ.ค.58 % 
เปล่ียนแปลง 

มูลคา % 
หน้ีสินหมุนเวียน             

  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน 

1,545,000 68.8% 1,727,292 72.4% (182,292) (10.6%) 

  เงนิประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 52,592 2.3% 46,279 1.9% 6,314 13.6% 
  เจาหน้ีอื่น 27,879 1.2% 2,810 0.1% 25,069 892.2% 
  ภาษีเงินไดคางจาย 6,514 0.3% 5,807 0.2% 707 12.2% 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 58,979 2.6% 18,896 0.8% 40,083 212.1% 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,690,964 75.3% 1,801,083 75.5% (110,119) (6.1%) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน         
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 13,493 0.6% 13,372 0.6% 121 0.9% 
  หน้ีสินไมหมุนเวียน 718 0.0% 631 0.0% 86 13.7% 
  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 14,211 0.6% 14,004 0.6% 207 1.5% 
  รวมหน้ีสิน 1,705,174 76.0% 1,815,087 76.0% (109,913) (6.1%) 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ ส้ินป 2559 และ ส้ินป 2558 มีจํานวนเทากับ 539.46 ลานบาท และ 571.67 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.00 และ 24.00 ของหนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน ลดลงจํานวน 32.21 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 5.63 และ ณ ส้ินป 2559 บริษัทมีกําไรสะสมรวม 63.21 ลานบาท 

      (หนวย : พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค.59 % 31 ธ.ค.58 % 
เปล่ียนแปลง 

มูลคา % 
สวนของผูถือหุน             
  ทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลว 400,000 17.8% 400,000 16.8% - -% 
  สวนเกินมูลาหุนสามัญ 75,845 3.4% 75,845 3.2% - -% 
  สวนทุนจากบริษัทใหญ 406 0.0% 319 0.0% 28 8.7% 
  กําไรสะสม  จัดสรรแลว- สํารองตามกฏหมาย 22,710 1.0% 19,710 0.8% 3,000 15.2% 
                  ยังไมไดจัดสรร              40,502 1.8% 75,797 3.2% (35,236) (46.5%) 
  รวมสวนของผูถือหุน 539,463 24.0% 571,671 24.0% (32,208) (5.6%) 
  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,244,637 100.0% 2,386,758 100.0% (142,121) (6.0%) 

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2559 และ ณ ส้ินป 2558 เทากับ 3.16 เทา และ 3.18 เทา ตามลําดับ ลดลง 0.02 
เทา  
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ณ ส้ินป 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 1,245 ลานบาท ซ่ึงจะเห็นไดวา
บริษัทฯมีสวนของทุนและแหลงเงินทุนอยางเพียงพอ ทําใหมีความเส่ียงดานการเงินตํ่าและมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 

ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารเพื่อเปนสํานักงานและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลา     
9 ป บริษัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 
ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 
บริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองและลูกหนี้เงินใหกูยืม ฝายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม โดยการวิเคราะหสินเช่ือจากขอมูล
ตาง ๆ ของลูกคา การติดตามลูกคาที่เกินกําหนดชําระอยางสมํ่าเสมอ ตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในระเบียบพิธีปฏิบัติสินเช่ือ 
และการพิจารณากําหนดวงเงินประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรองและวงเงินหลักประกันอื่นเพื่อเปนหลักประกันในการใหสินเช่ือ
สําหรับลูกคาแตละรายจากการประเมินความเส่ียงทางดานสินเช่ือ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การใหสินเ ช่ือของบริษัทไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่
หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
จากการซ้ือสิทธิเรียกรองและลูกหนี้เงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองเงินฝากสถาบันการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยทั้งนี้บริษัทฯไดมีมาตรการในการลดความเส่ียงดังกลาวโดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมให
มีความสอดคลองกันกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง เพื่อใหบริษัทฯสามารถรักษาสวนตาง (Spread) เฉล่ียสะสมของอัตรา
ดอกเบี้ยไวตามนโยบายของบริษัท รวมถึงวิเคราะหระยะเวลาการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง
และเงินกูยืม และบริษัทฯยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลง ทําใหบริษัท
มีความยืดหยุนในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน นอกจากนี้ เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวน
ใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับตํ่า  

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงที่บริษัทจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด เนื่องจากไม

สามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงอาจทําให
เกิดความเสียหายได 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีระบบการบริหารสภาพคลองที่เหมาะสม สามารถรองรับ
การจายคืนหนี้สินและภาระผูกพนัที่ถึงกําหนดชําระไดเพียงพอในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคลองสําหรับในภาวะวิกฤต 
รวมทั้งมีการบริหารสภาพคลองที่เหมาะสมระหวางตนทุนและผลตอบแทน 
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เอกสารแนบ 1 

1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1  

1. ขอมูลของกรรมการ และผูมีอํานาจควบคุม ดังรายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางทองอุไร ล้ิมปติ 
ประธานกรรมการ 
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน การ

ลงทุน และการบัญชี) University of 
Wisconsin, Madison, U.S.A. 

- Advanced Management Program, 
Harvard Business School, U.S.A 

- ประกาศนียบัตร-วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร รุนท่ี 52 

- ประกาศนียบัตร-วิทยาลัยตลาดทุน  
- ประกาศนียบัตร Advanced 

Management Program (AMP) 
สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบัตร-ผูบริหารระดับสูงดาน
วิทยาการพลังงาน รุนท่ี 1 

- ประกาศนียบัตร-Macroeconomic 
Challenges of Global Imbalances 
London School of Economics & 

- - 2559-ปจจุบัน 
 

2557-  2559 
 

 
2555-2557 
 

 
2554 – 2555 
 

 
2551- 2554 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 

รองผูวาการ ดาน
เสถียรภาพสถาบันการเงิน 
 

รองผูวาการ ดานบริหาร 
 
 

ผูชวยผูวาการ สายนโยบาย
สถาบันการเงิน 
 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหาร
กองทุน สายจัดการกองทุน 
 
 
 
 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Political Science 
- วุฒิบัตร-การกํากับดูแลกิจการสําหรับ

กรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI)  

    รุนท่ี 12 สถาบันพระปกเกลา 
- Director Certification Program (DCP) 

รุนท่ี 8/2001 

นางลดาวัลย ธนะธนิต 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

72 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต     
ดานบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ดานการเงินการธนาคาร Eastern New 
Mexico University, United States of 
America 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร
ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
รุนท่ี 9 

- Advanced Bank Management 
Program (ABMP), Asian Institute Of 
Management, The Philippines 

- 
 

- 
 

2554 -ปจจุบัน 
 
 
 

2541-2548 
 
 

2549-2551 
 

2549-2551 
 
 

2550-2553 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม 
ผูชวยผูจัดการใหญ 
ผูรับผิดชอบสายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  
กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ คณะกรรมการ
กํากับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน 
กรรมการ คณะกรรมการ

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง    
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
ธนาคารพาณิชย 
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 
 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
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เอกสารแนบ 1 

3 

ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 6 

- สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 13  

- Director Certification Program (DCP)         
รุนท่ี 96 

 
2550-2554 

 
2550-2554 

 

นวัตกรรมแหงชาติ 
กรรมการ คณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลาง  
กรรมการ คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย  
 
สํานักงานคุมครองผูบริโภค สํานัก
นายกรัฐมนตรี 

นางนลินี งามเศรษฐมาศ 
กรรมการ       
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คาตอบแทน 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

58 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร 
สาขาวิชาการเงินประเภทท่ัวไป, 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- Certificate Master in Marketing 
Management, หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ University of Gothenberg 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

- หลักสูตร Leadership Succession 
Program รุนท่ี 4,  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาองคกรภาครัฐ 

- 
- 

- 2554 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2553 – ปจจุบัน 
 
 
2559 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
 
2558 – ปจจุบัน 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  
กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  
ประธานกรรมการลงทุน 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.  ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
 
 
 
บมจ. ไอรา แคปปตอล  
 
 
บจ. ทราเวลเล็กซ (ไทยแลนด)  
บจ.  ไอรา ลีสซ่ิง  
 
บจ. ไอรา พร็อพเพอรตี้  
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เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
“ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม” รุนท่ี 3 (นมธ.
3), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตรการบริหารจัดการดานความ
มั่นคงขั้นสูง รุนท่ี 3 (วปอ. มส.3), 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  

- หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 8 (วตท.
8), สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

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

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

- Role of Chairman Program (RCP) รุน
ท่ี 31/2013 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุนท่ี 61/2007 

 
2558 – ปจจุบัน 
 
2557 – ปจจุบัน 
 
 
 
2556 – ปจจุบัน 
 
2550 – ปจจุบัน 
 
 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 
ประธาน กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 
บจ. แอสไพเรช่ัน วัน  
 
บจ. ไอรา แอนด ไอฟุล  
 
 
 
AIRA International Advisory (Singapore) 
Pte. Ltd. 
บจ. หลักทรัพย ไอรา  
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เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายคุณากร เมฆใจดี   
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 

62 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State 
University, USA. 

- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

- Australian Institute of Company 
Directors (AICO) 2001 

- Director Certification Program (DCP) 
7/2001 

- Audit Committee Program (ACP) 
17/2007 

1%  
(16,000,000 หุน) 

- 
 

2559-ปจจุบัน 
 
 
2547- ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
2535 – ปจจุบัน 
2544 – 2552 

 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
 
บจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
บจ. เจาคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร   
บจ. ธนสถาปนา  
บจ. บางกอกแรนซ  

นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน  
กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
และกรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 

53 - MBA (Finance and International 
Business), Sasin 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการดานโลจิสติกส 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) 11/2004 

- Finance for Non-Finance Director 
(FN) 23/2005 

0.715%  
(286,000 หุน) 

- 
 

2547 – ปจจุบัน 
 
 
 

2545 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
ผูบริหาร 
 

บจ. ไอรา แฟคตอร่ิง   
 
 
 
กลุมบริษัทอีเทอรนิตี้ / ขนสง 
 



                        บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                      แบบแสดงการขอมูลประจําป 2559 

             
เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

 ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 Audit Committee Program (ACP)  
รุน 2/2548 

 Director Certification Program 
(DCP) รุน 43/2547 

- - 2557-ปจจุบัน 
 
 
 

2557-ปจจุบัน 
 
 
 
 

2555-2557 
 
 
 
 

2552-2555 

กรรมการ, กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ, 
กรรมการกําหนด
ผลตอบแทนฯ และ
กรรมการท่ีปรึกษาดาน
กฎหมาย 
กรรมการ, ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการการกํากับดูแล
กิจการ และกรรมการ 
ติดตามการพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
 
 
องคการเภสัชกรรม 
 
 
 
 
บจ. อสมท   
 
 
 
บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน MFC  
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิวัฒน คงคาสัย 
กรรมการ 
 กรรมการบริหาร  
กรรมการสินเช่ือ 
 
 

60  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 Directors Accreditation Program 

(DAP) ป 2547  
 Director Certification Program 

(DCP) รุน 118/2552 

2.94% 
(47,127,600 หุน) 

 

- 
 

2557-ปจจุบัน 
 
 

2540-2557 
 

-กรรมการ, กรรมการบริหาร 
และกรรมการสินเช่ือ 
 
-ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
 
-บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 
กรรมการ,  
กรรมการบริหาร, 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 

 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 Executive MBA สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

 Director Certification Program 
(DCP) 148/2011 

 Finance for Director (FFD) 12/2011 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 2554 - ปจจุบัน 
 
 

2556-ปจจุบัน 
 
 

2545 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

กรรมการ,กรรมการบริหาร 
และ กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม  
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม 
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูอํานวยการสายงาน
จัดหา  
 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง 
 
 
บมจ. ไอรา แคปปตอล  
 
 
บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี   
บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี (สาขาอยุธยา) 
บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค  
บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค (สาขา
ระยอง) 
บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี  
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

 
 

บจ. ไทยออโต อินดัสตรี   
บจ. ซัมมิท อาร แอนด ดี เซ็นเตอร   
บจ. ซัมมิท แอดวานซ แมททีเรียล 

นายวิศิษฐ  วงศรวมลาภ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการสินเช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 

68  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 1 
จัดโดยสถาบันพระปกเกลา 

 ประกาศนียบัตร Improving The 
Quality of Finance Reporting  

 Director Accreditations Program 
(DAP) 14/2004 

 Director Certification Program 
(DCP) 44/2004 

- 
 

- 
 

2554-ปจจุบัน 
 

2558-ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

2559-ปจจุบัน 
 

2551-2559 
 

2550-2558 
2554-2557 

กรรมกา ร  และ ประธา น
กรรมการสินเช่ือ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
  

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
บมจ. บางจากปโตรเลียม 
บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง 
สํานักงานจัดการทรัพยสินและกีฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สํานักงานจัดการทรัพยสินและกีฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
บมจ.ดีทีซี อินดัสตรีส  
บมจ.หลักทรัพย ไอรา  
 

นางกองแกว เปยมดวยธรรม 
กรรมการสินเช่ือ 

65  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2557-ปจจุบัน 
2555-ปจจุบัน 

 
2553-ปจจุบัน 

กรรมการสินเช่ือ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
บมจ. เมืองไทยลิสซ่ิง  
 
บมจ. ไอรา แคปปตอล 
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 Master of Business Administration 
(Finance) Washington State 
University,USA 

 Sasin Senior Executive Program 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 1 

(วตท.1), สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) รุน
ท่ี 7/2015 

 Advanced Audit Committee 
Programs (AACP) รุนท่ี 13/2013 

 Director Certification Programs 
(DCP) รุนท่ี 157/2012 

 
2552-ปจจุบัน 
2554-ปจจุบัน 

 
 
 

และประธานบรรษัทภิบาล 
ท่ีปรึกษาบริษัท 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

 
บมจ. หลักทรัพยไอรา  
บจ. ปภพ 
 
 
 

นายทรงพล บุนนาค 
กรรมการสินเช่ือ 
 
 

60  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
       มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 Director Certification Program 

(DCP)   รุนท่ี 86/2007 

ไมม ี ไมม ี 2559-ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 

 
2549 – ปจจุบัน 
2549 – 2554 
2553 - 2554 

กรรมการสินเช่ือ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
กรรมการผูจัดการ สายงาน
ปฏิบัติการและสนับสนุน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
บจ. แอสไพเรช่ัน วัน  
บมจ. หลักทรัพย ไอรา  
 
บมจ.หลักทรัพย ไอรา  
บมจ. หลักทรัพย ไอรา 
บมจ. ไอรา แคปปตอล  



                        บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                      แบบแสดงการขอมูลประจําป 2559 

             
เอกสารแนบ 1 

10 

ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสามชัย เบญจปฐมรงค 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 
 
 
 

57  ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG) รุน 29/2016 

 Ethical Leadership Program (ELP) 
รุน 3/2016 

- - 2559-ปจจุบัน 
2557-ปจจุบัน 

 

 
2547-2556 

 
2544-2547 

 

กรรมการ กรรมการสินเช่ือ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

-ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ ดานบรรษัทธุรกิจ 
 

-ผูอํานวยการอาวุโส  
ดานพัฒนาธุรกิจ 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง 
 

 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
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2. ขอมูลของผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ดังรายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสามชัย เบญจปฐมรงค 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 
 
 
 

57  ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG) รุน 29/2016 

 Ethical Leadership Program (ELP) 
รุน 3/2016 

- - 2559-ปจจุบัน 
2557-ปจจุบัน 

 
2547-2556 

 
2544-2547 

 

กรรมการ กรรมการสินเช่ือ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ ดานบรรษัทธุรกิจ 
-ผูอํานวยการอาวุโส  
ดานพัฒนาธุรกิจ 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง 
 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

นายกนกกิต นวสิริ 
กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

58 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- MBA, City University, Seattle, 
Washington, USA. 

- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร
เพ่ือสังคมรุนท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Executive Director Program (EDP) 
4/2009 

- - 2557- ปจจุบัน 
2557-2558 

 
 

2548 – 2557 
 

2545 - 2547 

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ และ 
รักษาการประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
ฝายสินเช่ือและการตลาด 
ผูอํานวยการ ฝายสินเช่ือ
และการตลาด 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
 
บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง    
 
บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
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ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Director Certification Program (DCP) 
รุน 199/2015 

นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายงานปฏิบัติ 
 

60 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร 

- Executive Director Program (EDP) 
Capital Market Academy รุนท่ี 
11/2009 

0.18% 
(3,016,400 หุน) 

- 2548 - ปจจุบัน 
 

2542 - 2547 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
ฝายปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการ ฝาย
ปฏิบัติการ 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง    
 
บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  

นายวิรุต  ดานอธิคม 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายงานบริหารความเส่ียงและ
แกไขหน้ี 
 

59 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ม.
รามคําแหง 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.
ธรรมศาสตร 

- MBA, Sasin Graduate Institute of 
     Business Administration of  
    Chulalongkorn University 
- Ethical Leadership Program (ELP)  
   รุนท่ี  6/2016 

- - 2558-ปจจุบัน   
 
 

  2550-2557           

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานบริหารความเส่ียง
และแกไขหน้ี 
Head of Corporate 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง   
 
 
RHB Bank Berhad, Bangkok Branch 

นางพรพิไล บุราสัย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานสินเช่ือและการตลาด 

54 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 
 
 

- 
 
 

2554-ปจจุบัน 
 

2544-2554 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
ฝายสินเช่ือและการตลาด 
First Vice President 
Corporate Client 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง  
 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  



                        บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                      แบบแสดงการขอมูลประจําป 2559 

             
เอกสารแนบ 1 

13 

ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 - Executive Director Program (EDP) 
4/2009 

solutions. 

นางไพศรี ฝกเจริญผล 
ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายบัญชีและการเงิน 

54 - ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

0.056% 
(905,000  หุน) 

- 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส  
ฝายบัญชีและการเงิน 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง    
 

นางสาวกฤษติกานต ผาคํา 
เลขานุการบริษัท 

37 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- การอบรมเลขานุการ จากชมรม
เลขานุการบริษัทไทย (CSP) ป 2552 

- - 2551-ปจจุบัน เลขานุการกรรมการบริษัท 
และ เลขานุการรรมการ
บริหาร 

บมจ. ไอรา แฟคตอร่ิง   
 

 

 

 



                         บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559  
                             

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อกรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง  
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอรา แคปปตอล 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หลักทรพัย ไอรา  
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอรา 
แอดไวเซอร่ี จํากัด 

บริษัท ไอรา แอนด  
ไอฟุล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ซัมมิท  
คอรปอเรชั่น จํากัด 

1. นางทองอุไร ลิ้มปติ ( A )  - - - - - 
2. นางลดาวัลย ธนะธนิต ( B,E ) - - - - - 
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ( B,F,H ) ( B ) ( B ) ( B ) - - 
4. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต (B,D,G ) - - - - - 
5. นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน ( B,D,H) - - - - - 
6. นายคุณากร เมฆใจดี (B,C ) - - - - - 
7. นายวิวัฒน คงคาสัย ( B, F,J) - - - - - 
8. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ( B,F ) ( B ) - - ( B ) ( B ) 
9.นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ (B,I ) - (B ) - - - 
10. นายสามชัย เบญจปฐมรงค (B,F) - - - - - 
11. นางกองแกว เปยมดวยธรรม (J) - - - - - 
12. นายทรงพล บุนนาค (J)      
13. นายกนกกิต  นวสิริ (K) - - - - - 
14. นายจิระศักดิ์  อรรควัฒน (K) - - - - - 
15. นางไพศรี  ฝกเจริญผล (K) - - - - - 
16. นางพรพิไล บุราสัย (K) - - - - - 
17. นายวิรุต ดานอธิคม (K) - - - - - 

หมายเหตุ  
A/ประธานกรรมการ B/กรรมการ C/ประธานกรรมการตรวจสอบ D/ กรรมการตรวจสอบ  E/ ประธานกรรมการบริหาร    F/กรรมการบริหาร 
G/ ประธานกรรมการสรรหาฯ      H/กรรมการสรรหาฯ         I/ประธานกรรมการสินเช่ือ J/กรรมการสินเช่ือ   K/ผูบริหาร 



                         บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559  

           
เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

บริษัทไดแตงต้ัง นางสาวสมใจ อมรชัย นพคุณ ดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน 7 สิงหาคม 2549 เนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัติ มีความรูและ
ประสบการณในการทํางานดานการตรวจสอบภายระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความเขาใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหนาที่หัวหนา “ผูตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผูตรวจสอบภายใน ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 

ประวัติโดยสังเขปของหวหนาตรวจสอบภายใน มีดังนี ้
 

ช่ือ-สกุล/ 
ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม 
 

สัดสวนการถือ
หุน 

ในบริษัทฯ  
(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
กรรมการและ

ผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ 
หัวหนาสํานักกํากับดูแล และ
ตรวจสอบภายใน 
7 สิงหาคม 2549 

44  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ
บัญชีบริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม 

- 
 

- 
 

2549 – ปจจุบัน 
 

2547 – 2549 
 

2544 – 2547 

- หัวหนาสํานักกํากับดูแล  
  และตรวจสอบภายใน  
- ผูจัดการ ฝายตรวจสอบ 
  ภายในและกํากับดูแล
กิจการ 
- เจาหนาท่ีตรวจสอบ  
  ฝายตรวจสอบภายใน 

- บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
 
- บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ จํากัด (มหาชน) /  
  เงินทุน 
- บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) (ไมเนอรกรุป) 
  จํากัด / ลงทุนในบริษัทยอย 

 



                        บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)                                          แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 
 

     
เอกสารแนบ 4  

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

-ไมมี- 
 



                         บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)                     แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 
 

     
เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบอ่ืนๆ  

-ไมมี- 


