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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56 - 1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.airafactoring.co.th

สารประธานกรรมการบริหาร
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน โดยในปี 2557 มีรายได้รวม
185.89 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 28.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยปัจจัยที่ท�ำให้รายได้ในปี 2557 ลดลง
กว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าการรับซื้อเอกสารที่ลดลงจากปัจจัยในหลายด้าน โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนภายในประเทศ ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แม้ผลด�ำเนินงานจะลดลงแต่บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง
สังคมโดยรวม
ในปี 2558 นี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน บริษทั จะพัฒนาการตลาดเชิงรุก โดยเน้นให้ความส�ำคัญกับการเฝ้าระวังและตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมคุณภาพการปล่อย
สินเชื่อและรักษามาตรฐานการให้บริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ในปี 2558 บริษัทมีนโยบาย
ขยายฐานฐานลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภค
บริโภค และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงาม เป็นต้น เนื่องจาก เป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญของประเทศ มีอัตราการเติบโต
สูง ซึ่งจะท�ำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ในนามของคณะกรรมการบริหารขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ธนาคารและลูกค้าทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั รวมถึงผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทการท�ำงานเต็มก�ำลังความสามารถให้แก่บริษัท และขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะยึดมั่น และก�ำกับดูแลกิจการให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน บนความสมดุล และความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
ประธานกรรมการบริหาร

1
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท								
: บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
										 ชื่อภาษาอังกฤษ “AIRA Factoring Public Company Limited” ชื่อย่อ “AF”
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 				
: 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
								 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 		
: ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลด
										 ลูกหนี้การค้า โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
เลขทะเบียนบริษัท					
: 0107547000141 (เดิมเลขที่ 0107574700141)
Web Site								
: www.airafactoring.co.th
โทรศัพท์ 							
: 02-657-6222
โทรสาร								
: 02-657-6244, 02-657-6245
หลักทรัพย์ของบริษัท				
: ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
										 จ�ำนวน 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์			
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
										 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
										 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
										 โทรศัพท์ 0-2229-2800 และ 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259
ผู้สอบบัญชี							
: นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
										 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ
										 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
										 นายชยพล ศุลเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
										 บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด
										 (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
										 เลขที่ 193/136 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
										 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
										 โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินส�ำคัญในรอบปี

3
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

2557

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
		 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
		 ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนี้ - สุทธิ
		 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 ลูกหนี้อื่น
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
		 อุปกรณ์ส�ำนักงาน - สุทธิ
		 เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
		 สินทรัพย์รอการขาย
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมทรัพย์สิน

45,533
2,419,327
50,816
222
415
64,100
12,646
1,153
11,150
4,742
2,610,104

87,426
2,662,276
34,567
117
1,452
73,547
13,743
1,193
5,725
2,880,046

61,752
2,409,204
102,338
475
206
22,980
4,996
1,941
5,270
2,609,162

หนี้สิน
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 เจ้าหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
		 เจ้าหนี้อื่น
		 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2,165,749
47,366
2,198
7,067
24,870
11,401
2,258,651

2,356,673
52,840
6,401
7,276
87,408
15,041
2,525,639

2,116,531
50,830
5,312
8,443
73,725
12,747
2,267,588

ส่วนของผู้ถือหุ้น
		 หุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
		 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
		 ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่
		 ก�ำไรสะสม - ส�ำรองตามกฎหมาย
		 ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

200,000
35,845
246
19,700
95,662
351,453
2,610,104

200,000
35,845
103
18,200
100,259
354,407
2,880,046

200,000
35,845
14,900
90,829
341,574
2,609,162
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

2557

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
		 ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
		 ค่าธรรมเนียมและบริการ
		 รายได้อื่น
รวมรายได้

147,824
30,371
7,693
185,889

171,448
33,405
9,577
214,430

139,644
29,907
5,210
174,761

ค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ปริมาณการรับซื้อสิทธิ์เรียกร้อง (ล้านบาท)

53,028
67,096
27,861
147,985
13,002
24,903
0.62
17,904

65,663
70,975
(2,605)
134,033
15,667
64,730
1.62
20,291

48,546
62,440
4,041
115,027
14,488
45,246
1.13
16,246

5
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 ก�ำไรก่อนภาษี
		 รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็น
		 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
		 และหนี้สินด�ำเนินงาน
		 สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ภาษีเงินได้
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
		 เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
		 เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
		 เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

2555

2556

(ปรับปรุงใหม่)

37,904

80,397

59,734

86,920
124,824

68,860
149,257

58,756
118,490

196,957
(72,164)
(12,227)
237,390

(233,402)
16,301
(17,289)
(85,133)

(979,594)
35,399
(10,577)
(836,282)

(3,558)

(12,279)

(1,795)

(275,725)
(41,893)
87,426
45,533

123,085
25,674
61,752
87,426

876,453
38,376
23,376
61,752

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

2557

2555

2556

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
		 อัตราก�ำไรขั้นต้น ( % )
		 อัตราก�ำไรสุทธิ ( % )
		 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )

64.13
16.85
7.09

61.70
37.75
18.26

65.24
32.40
13.25

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
		 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ( % )
		 อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
		 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

0.95
0.06
1.11

2.25
0.06
1.10

1.73
0.05
1.14

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
		 อัตราหนี้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
		 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
		 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
		 อัตราการจ่ายเงินปันผล ( % )

0.87
6.43
1.71
80.31

0.88
7.13
2.22
61.80

0.87
6.64
2.23
88.41
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้น มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
วันที่มีมติ
20/04/58
28/04/57
03/05/56
10/04/56
18/04/55
10/08/54
29/04/54
26/02/53
08/04/52
23/04/51

วันทีข่ นึ้ เครือ่ งหมาย วันที่จ่ายปันผล
13/05/58
28/04/58
21/05/57
8/05/57
31/05/56
17/05/56
08/05/56
22/04/56
09/05/55
26/04/55
08/09/54
24/08/54
06/05/53
21/04/52
07/05/51

ประเภทเงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล
งดจ่าย
เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผล

17/05/53
07/05/52
14/05/51
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เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

0.50
0.70
0.30
1.00
1.00
0.75
1.25
1.25
1.20
1.00

รอบผลประกอบการ
01/01/57 - 31/12/57
01/01/56 - 31/12/56
01/01/56 - 30/03/56
01/01/55 - 31/12/55
01/01/54 - 31/12/54
01/01/54 - 31/12/54
01/01/53 - 31/12/53
01/01/53 - 31/12/53
01/01/52 - 31/12/52
01/01/51 - 31/12/51
01/01/50 - 31/12/50

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision):

พันธกิจ (Mission):

“มุ่งมั่นพัฒนาสู่ผู้น�ำการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง”

“เสริมสร้างผูป้ ระกอบการ ด้วยบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระบบการ
ท�ำงานภายในมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน
ที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และพนักงานได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และยึดมั่นในหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี”

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

ประวัติความเป็นมา
บริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช้ชอื่ ว่า บริษทั ธนมิตร แฟคตอริง่ จ�ำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 20 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 38 และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น ถือหุ้นร้อยละ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
แฟคตอริง่ ต่อมาเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 2 กลุม่ กล่าวคือ กลุม่ จิราธิวฒั น์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 11,470,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจ�ำนวน
หุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อ
บริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)”

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2554		 กุมภาพันธ์: กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มจิราธิวัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จ�ำหน่ายหุ้น

				 สามัญของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 11,470,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 และภายหลัง
				 การท�ำค�ำเสนอซือ้ บริษทั ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ ท�ำค�ำเสนอซือ้ ร่วมกับบริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ซอื้ หุน้ สามัญ
				 ทั้งหมดจ�ำนวน 4,543,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งการซื้อขาย
				 หุน้ ดังกล่าวกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมยังคงให้การสนับสนุนทางธุรกิจในการด�ำเนินกิจการระหว่างบริษทั กับกลุม่ คูค่ า้ ของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิม
				 เช่นที่เคยปฏิบัติมาภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันท�ำการซื้อขายหุ้น
				 กันยายน: บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร
				 แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)”
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ปี 2556		 กุมภาพันธ์: ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ขายหุ้นจ�ำนวน

				 6,420,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของทุนช�ำระแล้วให้แก่บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไอร่า
				 แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) มีหุ้นสามัญทั้งหมดจ�ำนวน 29,607,617 คิดเป็นร้อยละ 74.019
				 เมษายน: ได้ย้ายสถานประกอบการจาก เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
				 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เปลี่ยนเป็น เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
				 กรุงเทพฯ 10330

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุน
ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นหลักในบริษัทร้อยละ 74.019 ของทุนช�ำระแล้ว ซึ่งบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
มีบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลักร้อยละ 44.67 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
	
  

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง เนื่องจาก
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) และไม่มกี ารประกอบธุรกิจโดยตรง
ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากบริษัทย่อย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
• บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกน โดยกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล
แอดไวเซอรี่ (สิงคโปร์) จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย
ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทแกนและบริษัทย่อย จึงเป็นที่มาของแหล่งรายได้หลักของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
นางปิยะพร วิชิตพันธุ์
นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี
บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
นายปัญญา มงคลกุล
นายคุณากร เมฆใจดี
นางนิดา แซ่ลี้
นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

ร้อยละ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

(% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด)

29,607,617
1,600,000
1,565,700
1,351,100
1,166,800
765,100
500,000
425,100
300,000
286,000

74.019
4.00
3.914
3.378
2.917
1.913
1.250
1.063
0.750
0.715

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท www.airafactoring.coth ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

11
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจแฟคตอริง่ ภายในประเทศเป็นหลัก (Domestic Factoring) บริษทั เป็นผูใ้ ห้
บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ ลดลูกหนีก้ ารค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุม่ ลูกค้าหลักเป็นธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นภาคธุรกิจ
ทีม่ ศี กั ยภาพดี มีอตั ราการเจริญเติบโตสูง และขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ลูกค้าของบริษทั ด�ำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิเช่น ผูผ้ ลิต ผูจ้ ำ� หน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค ให้กบั ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) , อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภค
บริโภค และธุรกิจเกีย่ วข้องกับสุขภาพความงามเป็นต้น เนือ่ งจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทสี่ ำ� คัญของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
จัดเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ภี าวะธุรกิจอยูใ่ นเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมจ�ำนวนมากประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ท�ำให้
สามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ คาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิม่ ปริมาณธุรกรรมของบริษทั ได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นของบริษทั ในการด�ำเนินธุรกิจ คือ บริษทั ประกอบธุรกิจแฟคตอริง่ มานานกว่า 18 ปี มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ มีประสบการณ์เป็นทีย่ อมรับ
ของวงการ นอกจากนี้ ยังได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เป็นอย่างดี ในส่วนของการสอบทานมูลหนี้ ทีล่ กู ค้ามีธรุ กรรมทางการค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจการของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สามารถลดความเสีย่ งในการอ�ำนวยสินเชือ่ จากการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ ซึง่ เปรียบเสมือนหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนิน
ธุรกิจแฟคตอริง่ นอกจากนี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน บริษทั จึงได้ใช้กลยุทธ์ในการจัด
ให้มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับการบริหารการจัดการของลูกค้า ให้คำ� ปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ลูกค้า อาทิ การบริหารสินค้าคงคลัง
และวัตถุดบิ การจัดหาแหล่งวัตถุดบิ การบริหารลูกหนี้ รวมถึงการดูแลและอ�ำนวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพือ่ เพิม่ โอกาสในการท�ำธุรกิจให้
แก่ลกู ค้า เป็นต้น
ส�ำหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน โดยในปี 2557 มีรายได้รวม
185.89 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 28.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.31 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีกอ่ น โดยปัจจัยทีท่ ำ� ให้รายได้ในปี 2557 ลดลง
กว่าปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจากบริษทั มีมลู ค่าการรับซือ้ เอกสารทีล่ ดลงจากปัจจัยในหลายด้าน โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจาก
สถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอนภายในประเทศยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้การซือ้ สินค้าลดลง ประกอบกับนโยบายของบริษทั ก�ำหนดให้เป็นปี
แห่งคุณภาพท�ำให้บริษทั เพิม่ ความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของลูกค้าเพิม่ มากขึน้
• โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดังนี้
ประเภทบริการ
แฟคตอริ่งในประเทศ

ประเภทรายได้
แหล่งที่มาของรายได้
รายได้สว่ นลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินปี 2557 - 2555 เป็นดังนี้
รายได้
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวม

พันบาท

147,824
30,371
7,693
185,889

2557

2556

ร้อยละ

พันบาท

79.52
16.34
4.14
100.00

171,448
33,405
9,577
241,430
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2555

ร้อยละ

พันบาท

79.95
15.58
4.47
100.00

139,644
29,907
5,210
174,761

ร้อยละ

79.90
17.12
2.98
100.00

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจหลักของบริษัท คือให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
ลักษณะบริการ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ
(Domestic Factoring) บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ ลดลูกหนีก้ ารค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตัวของกิจการ ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีความแข็งแรงในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มมากขึ้นอีก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดอาจเกิดขึ้นได้ เช่นการพิจารณาสัดส่วนลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ลูกค้าของบริษัทเป็นกิจการที่อยู่ใน
ภาคธุรกิจที่มีการขยายตัวดี มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะปัจจุบัน บริษัทพิจารณาลูกค้าเป้าหมายไปยังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามเป็นต้น เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจที่มีผู้เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก ประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ท�ำให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาส
ในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี
โดยปกติลูกค้าจะให้เครดิตในการช�ำระเงินแก่ลูกหนี้ เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดก่อนถึงงวดการช�ำระเงินของลูกหนี้ เพื่อน�ำไปใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนหรือซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ลูกค้าสามารถน�ำเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับโอนสิทธิ
การรับเงินให้แก่บริษทั โดยบริษทั จะจ่ายเงินสดให้แก่ลกู ค้าล่วงหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า และเมือ่ ถึงก�ำหนด
ช�ำระเงินซึง่ ปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน บริษทั จะเป็นผูด้ �ำเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้า หรือบริการจากลูกหนีต้ ามจ�ำนวนเงินทีป่ รากฏ
ในเอกสารการค้า และด�ำเนินการคืนเงินในจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของยอดรับซื้อกับยอดเงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการของบริษัท
1. Delivery of goods/services
2. Discount of invoice

4. Collect payment on due date
Customer

Client
3. Provide cash advance

5. Make payment

6. Return difference amount

ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษทั มีนโยบายการให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทีข่ าดแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึง่ อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มธุรกิจดี มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และมีการขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจ โดยลูกค้ากว่าร้อยละ 45 จะเป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้อยละ 35 เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนที่เหลือจะเป็น
ลูกค้าที่จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจข้ามชาติ ทั้งนี้ลูกค้าแฟคตอริ่งของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
สินค้าประเภท ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2557 และแนวโน้มในปี 2558
ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่งในปี 2557 มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่กระเตื้องขึ้น แม้รัฐบาล (คสช.)
จะมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งก็ตาม เนือ่ งจากต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพยังปรับตัวสูงขึน้ เช่น ค่าแรง
ราคาพลังงาน ราคาน�้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง เป็นต้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายจากสถานการณ์ภาระ
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หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สคอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ภาพรวมตลอดปี 2557 หดตัว
ร้อยละ 4 แต่มกี ารฟืน้ ตัวทีด่ ขี นึ้ ในเดือนตุลาคม โดยหดตัวน้อยลงร้อยละ 2.9 ซึง่ อุตสาหกรรมทีล่ ดลง ส่งผลกระทบต่อประเภทธุรกิจและปริมาณ
การรับซื้อเอกสารโดยรวมของบริษัท ได้แก่
- อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซึ่งมีฐานที่สูงในปีก่อนหน้า โดยภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยคาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,950,000 คัน ลดลงร้อยละ 20.64 แบ่งเป็นการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศประมาณ 850,000 คัน ลดลง
ร้อยละ 35.90 และการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ประมาณ 1,100,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 ส่วนปี 2558 คาดว่า การผลิตจะมีการขยายตัว
ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,150,000 คัน เนือ่ งจากเศรษฐกิจในประเทศและตลาดส่งออกหลักมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น
- ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะการผลิตภาพรวมปี 2557 คาดว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 โดยมาจากการ
ขยายตัวในกลุ่มเครื่องปรับอากาศที่จะส่งออกไปตลาดหลักที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ด้านแนวโน้มปี 2558 คาดว่าการผลิตจะปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 เนื่องจากมีปัจจัยบวกทางด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของตลาดทีวีดิจิตอล ซึ่งจะ
ส่งผลให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศฟื้นตัวได้ในปี 2558
- ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาพรวมในปี 2557 คาดว่าจะยังขยายตัวได้โดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป โดยผู้ผลิตเสื้อผ้า
กีฬาอาจได้รับอานิสงส์จากค�ำสั่งซื้อในลีกกีฬาประเภทต่างๆ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกขยายตัว ส�ำหรับการผลิตเส้นใยสิ่งทอฯ และผ้าผืนอาจ
หดตัว ส่วนแนวโน้มปี 2558 คาดว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ทั้งภาคการผลิตและส่งออก โดยในกลุ่มสิ่งทอ
จะเป็นการผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียนเป็นส่วนใหญ่
- ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมการผลิตในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 1-3 จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่ม
ฟื้นตัวขึ้น ส่วนภาพรวมในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 0-5 จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวและความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น
ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และข้อมูลกลุ่มสารนิเทศการคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จากภาพรวมอุตสาหกรรมไทยข้างต้น ในปี 2558 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีขึ้น แผนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2558
บริษัทยังคงด�ำเนินนโยบายเชิงรุกต่อไป โดยบริษัทตั้งเป้าในอนาคตที่จะเติบโตจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 30 และบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีม่ ศี กั ยภาพดี ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจภายในประเทศ ในกลุม่ ค้าปลีก (Modern
Trade) และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการอื่น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ
บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และการบริการ (จัดหางาน รักษาความปลอดภัย บันเทิงและนันทนาการ) โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวต้องมี
ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท รวมทั้งมีศักยภาพในการเจริญเติบโต ภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

คู่แข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งได้รับความนิยมมากขึ้น การแข่งขันจึงมีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นกลุ่มธนาคาร หรือบริษัท
ย่อยต่างๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเชื่อประเภทนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้า
เก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม�่ำเสมอโดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีเป็นหลัก อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการ
กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางกระแสเงินสดและเพื่อการ
ขยายกิจการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อแฟคตอริ่งมากว่า 18 ปี ประกอบกับความรวดเร็วและความยืดหยุ่น ในการอ�ำนวยสินเชื่อ
บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทผู้น�ำด้านธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งได้
โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการแฟคตอริ่งอยู่ประมาณ 15 ราย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
1. กลุม่ ผูป้ ระกอบการแฟคตอริง่ ทีเ่ ป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผูถ้ อื หุน้ การแข่งขันของผูป้ ระกอบการกลุม่ นี้ มีความได้เปรียบในด้าน
เครื่อข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลูกค้า ต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำ แต่ขาดความคล่องตัวหรือมีข้อจ�ำกัดในการพิจารณาสินเชื่อประเภท
แฟคตอริง่ เนือ่ งจากเป็นสินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน
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2. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ หรืออุตสาหกรรมชั้นน�ำ การแข่งขันของผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้จะมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ของธุรกิจค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งก็มีอยู่จ�ำนวนหนึ่ง กลุ่มผู้
ประกอบการกลุ่มนี้จะมีตลาดลูกค้าเฉพาะของตนเอง
3. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งทั่วไป กลุ่มนี้มีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากกว่ากลุ่มอื่น การแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความหลาก
หลายในรูปแบบของการแข่งขัน เน้นทีมสินเชื่อและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสูง
ในการให้บริการและหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ แต่มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญคือ เงินทุน บุคลากรที่มีประสบการณ์

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ (Goal):
บริษทั ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะเป็นบริษทั ชัน้ น�ำด้านแฟคตอริง่ ในประเทศ เป็นก�ำลังสนับสนุนทางการเงินทีส่ ำ� คัญแรงหนึง่ ในการเสริมสร้าง ผลักดัน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการบริโภคในภาพรวมระดับประเทศเพิ่มขึ้น โดยการเสริมสร้างศักยภาพและ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่บริษัทมีความเข้าใจถึงแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ และส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กให้เติบโตเป็นผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้มแข็งต่อไป ภายใต้การบริหารจัดการความเสีย่ ง
องค์กรในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพของลูกค้า และลูกหนีก้ ารค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีความเข้าใจธุรกิจลูกค้า
อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ พร้อมทั้งบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสามารถสร้างก�ำไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
บริษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยเน้นฐานธุรกิจทีล่ กู หนีใ้ ห้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน โดยบริษทั เป็นผูร้ บั ซือ้ เอกสาร
การค้า ซึ่งมีการแจ้งโอนสิทธิและให้ลูกหนี้ตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยบริษัทสามารถตรวจสอบมูลหนี้ได้ก่อนการรับซื้อ ท�ำให้
บริษัทมีความได้เปรียบรวมทั้งมีความเสี่ยงต�่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ส่งผลดีให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความ
เสี่ยงต�่ำ ที่สามารถสอบทานความถูกต้อง ตลอดจนให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกกับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถโอนสิทธิการรับเงิน
ให้บริษัทได้
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งที่เป็น Supplier ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ซึ่งมีโอกาสในการขยายตัวที่ดี โดยใช้บริการแฟคตอริ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการขยายตัวทาง
ธุรกิจ รวมทั้ง กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ในการแนะน�ำกลุม่ ผูป้ ระกอบการในหลายธุรกิจที่มคี วามต้องการใช้สนิ เชือ่ แฟคตอริง่ นอกจากนัน้ บริษทั ยังเน้นการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่บริการแฟคตอริง่ เนือ่ งจากยังมีผปู้ ระกอบการอีกจ�ำนวน
มากทีย่ งั ไม่รจู้ กั หรือไม่เข้าใจบริการสินเชือ่ แฟคตอริง่ รวมถึงการจัดให้มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับการบริหารการจัดการของลูกค้า ให้คำ� ปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ลูกค้า รวมถึงการดูแลและอ�ำนวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพือ่ เพิม่ โอกาสในการท�ำธุรกิจให้แก่ลกู ค้า
รวมทั้งบริษัทยังเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้ โดยค�ำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานด้วย
ทั้งนี้ จุดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีดังนี้
1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจมานานกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของธุรกิจแฟคตอริ่ง
2. บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งในประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำที่สามารถสอบทานความถูกต้อง
ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือและโอนสิทธิการรับเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ต�่ำ
3. บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงสูง สามารถให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องฐานธุรกิจและแหล่งเงินทุน และนอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. บริษัทมีระบบอ�ำนวยสินเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการติดตาม
สถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจได้
5. บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า โดยให้ค�ำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
และเน้นการให้บริการลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิด มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และติดตามดูแลการด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามแผนงาน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากบริหารความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ แล้ว บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งภายใต้การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อธุรกิจทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
และจะต้องมีความเชือ่ มโยงกันทุกระดับ และถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ผูล้ งทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสีย่ งหลักทีเ่ กิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้ นอกเหนือ
จากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณา
ในขณะนีว้ า่ ไม่มผี ลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ ในการลงทุนผูล้ งทุนจึงควรพิจาณาอย่างรอบคอบโดยปัจจัยความ
เสี่ยงหลักๆ ดังกล่าวสามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ในการด�ำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ
1. บริษัทในฐานะบริษัทแฟคเตอร์ ซึ่งเป็นผู้รับซื้อบัญชีลูกหนี้
2. ลูกค้า (CLIENT) ซึ่งเป็นผู้ขายบัญชีลูกหนี้ และ
3. บริษัทลูกหนี้ (CUSTOMER) ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ
		 โดยลูกค้าจะท�ำการโอนสิทธิการรับช�ำระเงินในหนีใ้ ห้แก่บริษทั แฟคเตอร์ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ ของบริษทั
จึงต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงด้านของลูกหนี้ และลูกค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธุรกิจแฟคตอริ่ง ประกอบด้วย
ก. ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกค้า/ลูกหนี้ บริษทั แฟคเตอร์ในฐานะผูร้ บั โอนสิทธิรบั เงินค่าสินค้าจากลูกค้า (ผูข้ ายสินค้า) เมือ่ ถึง
ก�ำหนดระยะเวลาช�ำระค่าสินค้า หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ (ผู้ซื้อสินค้า) ได้ บริษัทแฟคเตอร์สามารถเรียกร้องให้ลูกค้าช�ำระหนี้
แทนได้ ยกเว้น ในบางกรณีทมี่ กี ารรับแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงือ่ นไข เช่น การรับโอนสิทธิเรียกร้องแบบไม่มสี ทิ ธิไล่เบีย้ จากลูกค้า (Without
Recourse) ดังนั้น บริษัท แฟคเตอร์ จึงต้องพิจารณาฐานะกิจการของทั้งลูกค้าและลูกหนี้เป็นส�ำคัญ ซึ่งบริษัทมีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถดูแลทบทวนสถานะของลูกค้าและลูกหนีไ้ ด้อย่างรวดเร็ว โดยมีการติดตามรายงานหนีค้ งค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และธุรกิจ
ค้าปลีกที่มีเครดิตดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนการรับซื้อได้ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงได้อย่างมาก ในอดีต
ทีผ่ า่ นมาในปี 2555-2556 และในปี 2557 บริษทั มีหนีส้ นิ ทีจ่ ดั ชัน้ สงสัยจะสูญ (ค้างช�ำระมากกว่า 6 เดือน) จ�ำนวนเพียงร้อยละ 2.17, 1.62 และ 3.17
ของจ�ำนวนลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการช�ำระหนี้ทั้งหมดตามล�ำดับ
ข. ความเสีย่ งอันเกิดจากการหักลดหนีร้ ะหว่างลูกค้า และลูกหนี้ หรือผูข้ ายและผูซ้ อื้ สินค้า เนือ่ งจากเป็นไปตามข้อตกลงการค้าระหว่าง
กัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่สินค้ามีต�ำหนิ สินค้าล้าสมัย การหักค่าใช้จ่ายทางการค้า เช่น ค่าขนส่งสินค้า ผลตอบแทนจากการขายสินค้า
เป็นต้น ท�ำให้ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ ก่อนจะช�ำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงของธุรกิจ
แฟคตอริ่ง เนื่องจากบริษัท แฟคเตอร์จะเป็นผู้ช�ำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทนผู้ซื้อสินค้า (ลูกหนี้) ให้แก่ผู้ขายสินค้า (ลูกค้า) ไปก่อน ท�ำให้มี
โอกาสที่บริษัทแฟคเตอร์ได้รับช�ำระหนี้ไม่ครบตามจ�ำนวนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดัง
กล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลูกค้า และลูกหนีย้ อ้ นหลังอย่างน้อย 6 เดือน การพิจารณาประเภทขอสินค้า เช่น ต้องไม่เป็นสินค้า
ทีล่ า้ สมัยง่าย หรือมีโอกาสในการคืนสินค้ามาก การก�ำหนดให้มอี ตั ราส่วนรับซือ้ เอกสารทางการค้า (มูลค้ารับซือ้ คิดเป็นร้อยละเมือ่ เปรียบเทียบ
กับมูลค่าเอกสารทางการค้า) ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ไม่ให้มสี ว่ นเหลือ่ ม กรณีทอี่ าจมีการจ่ายค่าสินค้าไม่ครบตามมูลค่าเอกสาร รวมทั้งการก�ำหนดให้
มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อด้วยในบางกรณี
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2. ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายสินเชื่อ
เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นการให้สินเชื่อระยะสั้นโดยเฉลี่ยระหว่างไม่เกิน 180 วัน ดังนั้น แหล่งเงินทุนส�ำหรับธุรกิจจึงควรเป็นแหล่ง
เงินทุนระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทมีสถาบันการเงินที่ให้ความสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวมทั้งสินกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้
วงเงินดังกล่าวประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนการได้รับช�ำระ
หนี้คืนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกู้ยืมเงินให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะ
เวลาในการรับซื้อลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม Modern Trade และกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งมีวันก�ำหนดช�ำระ
เงินที่แน่นอน ท�ำให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องของแหล่งเงินทุนในการปล่อย
สินเชื่อในอนาคต ณ สิ้นปี 2555-2556 และ 2557 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6.64, 7.13 และ 6.43 เท่า ตามล�ำดับ

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จากผู้ขายซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท อันได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ โดยมีเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) และผู้ขายว่า ผู้ขายจะให้การสนับสนุนทางธุรกิจในการด�ำเนินกิจการระหว่างบริษัท กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฎใน
สัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ท�ำการซื้อขายหุ้นตามสัญญา ดังนั้น หลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป บริษัทจึงมี
ความเสี่ยงในการรักษาลูกค้าจากการไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท
อย่างไรก็ตามความเสีย่ งดังกล่าวไม่นา่ จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั มากนัก เนือ่ งจากสัดส่วนของลูกหนีใ้ นกลุม่ ดังกล่าว (ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือกลุม่ จิราธิวฒั น์) มีเพียงร้อยละ 12 และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทีม่ กี ารติดต่อกับบริษทั มาเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้วา่ อาจจะไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือภายใต้สญั ญาดังกล่าว บริษทั ก็ยงั มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า และมีความเข้าใจธุรกิจและความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้เป็นอย่างดี

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า และลูกหนี้รายใหญ่
ส�ำหรับการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ในปี 2556 และในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 31.95 และ 30.17
ของรายได้รวมของบริษทั ตามล�ำดับ ซึง่ บริษทั มีการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ชนิ้ ส่วนยานยนต์ และชิน้ ส่วนโลหะเป็นหลัก ซึง่ เป็น
ผลมาจากการขยายฐานลูกค้า เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัท
มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (4 รายจากลูกค้า 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 482.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.31
ของสัดส่วนยอดลูกค้าคงค้าง และมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (4 รายจากลูกค้า 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 486.92
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.68 ของสัดส่วนลูกค้าคงค้างส�ำหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
ส�ำหรับการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญ่ ในปี 2556 และในปี 2557 บริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละ 65.24 และ
55.20 ของยอดคงค้างของลูกหนี้รวม ตามล�ำดับ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกหนี้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยบริษัทมีมูลค่ายอด
คงค้างของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว (6 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 1,682.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.32 ของสัดส่วนลูกหนี้คงค้าง
ส�ำหรับสิ้นสุดปี 2556 และมีมูลค่า (5 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) 1,196.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.00 ของสัดส่วนยอดหนี้คงค้าง
ส�ำหรับสิ้นสุดปี 2557 และบริษัทมีการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมียอดคงค้างคิดเป็นร้อยละ 39.48 และ 26.87
ของยอดคงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นสุดปี 2556 และสิ้นสุดปี 2557 ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตามบริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยการก�ำหนดลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทีม่ ขี นาดกลาง และขนาดเล็กให้เพิม่ มากขึน้ ส�ำหรับ
กลุ่มลูกหนี้บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับกลุ่มลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินที่มั่งคง หรือมีประวัติการช�ำระหนี้ที่ดี ตลอด
จนให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่ส�ำคัญท�ำให้ยังคงมีการกระจุกตัวของลูกหนี้อยู่ในอนาคต

5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทแปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
ที่คิดกับลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมกับเงินให้กู้จากการโอนสิทธิ
เรียกร้องให้มคี วามสอดคล้องกัน เพือ่ ให้บริษทั สามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) เฉลีย่ สะสมของอัตราดอกเบีย้ ไว้ได้ตามนโยบายของบริษทั รวมถึง
วิเคราะห์ระยะเวลาการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของลูกหนีส้ ทิ ธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนีแ้ ละเงินกูย้ มื ประเภทเผือ่ เรียก และประเภทมีระยะ
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เวลา 1 ถึง 3 เดือน และบริษัทยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ซึ่งท�ำให้บริษัทมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ดังนั้น ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

6. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ปัจจุบันมี บริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งและธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดยแต่ละบริษัทต่างมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่
แตกต่างกัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อส่วนต่าง (Spread) ของอัตราดอกเบี้ยบ้างแต่ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้น เนื่องจากท�ำให้
ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าใจธุรกิจแฟคเตอริ่งและสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ส�ำหรับบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการแฟคตอริ่งภายในประเทศ
เพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น Supplier ของกลุ่มลูกหนี้ในระบบค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) และกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความช�ำนาญเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งร้าน
สะดวกซือ้ ต่างๆ และกลุม่ ลูกค้าธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิการ
รับเงินและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนที่บริษัทจะรับซื้อ อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บริษัท ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นท�ำให้
บริษัทมีจุดเด่นในการให้บริการ ประกอบกับบริษัทมีความใกล้ชิดกับลูกค้า มีสัมพันธ์ภาพที่ดี มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะให้ค�ำปรึกษาหรือข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้า มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการด�ำเนินงานที่ต�่ำ ท�ำให้บริษัทมีความโดด
เด่นในด้านความสามารถในการแข่งขัน

7. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจาก บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จ�ำนวน 29,607,617 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 74.019 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท และ บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) คือ ตระกูลจุฬางกูร ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ�ำนวน 1,166,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.917 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท ท�ำให้สามารถที่จะ
ควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องส�ำคัญต่างๆ ได้ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ (ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ และพิจารณาเพือ่ ให้รายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังท�ำให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
Nominating and
Remuneration Committee

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee
คณะกรรมการสินเชื่อ
Credit Committee
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

สายงานสินเชื่อและการตลาด 1 สายงานสินเชื่อและการตลาด 2
Credit and Marketing Group 1 Credit and Marketing Group 2

สำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน
Internal Audit and Compliance
สำ�นักบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dompliance

สายงานปฏิบัติการ
Operation Group

สายงานสนับสนุน
Supporting Group

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 3 พ.ค.56

โครงสร้างการบริหารและการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการจ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชือ่ และผูบ้ ริหาร โดยมีรายชือ่ และขอบเขตหน้าทีด่ งั นี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์
ในการด�ำเนินธุรกิจหลายด้าน โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 5 ท่าน และกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังนี้
ต�ำแหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
สินเชื่อ

ชื่อ - นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสรสิทธิ์		
นางจันทิมา		
นางลดาวัลย์		
นางนลินี				
นายวุฒิภูมิ		
นางญาใจ			
นายพูนศักดิ์		
นายวิวัฒน์			
นายคุณากร
นายวิศิษฐ์			

สุนทรเกศ*
สิริแสงทักษิณ
ธนะธนิต
งามเศรษฐมาศ
จุฬางกูร
พัฒนสุขวสันต์*
เธียไพรัตน์
คงคาสัย
เมฆใจดี
วงศ์รวมลาภ

(หมายเหตุ* : นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557)

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ แี ละค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และในการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้เรือ่ งดังต่อไปนีเ้ ป็นอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ
• นโยบาย ยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท
• จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
		 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
		 บริหารจัดการความเสี่ยง
• ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
• ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
• ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนีค้ ณะ
		 กรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�ำเนินการ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุนการออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของ
		 บริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญให้แก่บคุ คลอืน่ หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็นของบริษทั การแก้ไขหนังสือ
		 บริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
• คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบัญชีของบริษทั
• คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
• คณะกรรมการมีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
• การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
• การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหารและพนักงาน
• การก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
• การมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
		 แก้ไขการมอบอ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าว ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
• การแต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
• การจัดให้มีและก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
• การด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
• กรรมการบริษทั มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
		 หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น
ในกรณีที่ข้อมูลรายงานประจ�ำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการด�ำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจ�ำปี กรรมการพึง
ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ในกรณีทขี่ อ้ มูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การด�ำเนินงานของบริษทั ได้แก่ การได้มา จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การร่วม/
ยกเลิกการร่วมทุน การเพิม่ ทุน/ลดทุนการออกทรัพย์ใหม่ การซือ้ หุน้ คืน การจ่ายหรือไม่จา่ ยเงินปันผล หรือเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อราคาหุน้ ฯลฯ
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คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการด�ำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกคนทัง้ ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ ซึง่ จัดขึน้ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ตอนปลายปี เพือ่ ประเมินผลการท�ำงานในรอบปีที่
ผ่านมาของกรรมการบริษทั
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเสนอชื่อเข้ามาคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
และนายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์*
3. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

จ�ำนวนครั้งการประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6
2
6

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

6/6
2/2
5/6

(หมายเหตุ* : นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557)

โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดท�ำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (The Nomination, Compensation Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ประกอบด้วย
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จ�ำนวนครั้งการประชุม
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์*
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

ประธานกรรมการสรรหา, และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

2
5
5

2/2
4/5
4/5

(หมายเหตุ* : นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557)

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
		 1.1. นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
		 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
		 2.1 กรรมการ
		 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
		 2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. พิจารณาค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น
หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จ�ำนวนครั้งการประชุม
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ต�ำแหน่ง

1. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
4. นายวิวัฒน์ คงคาสัย
5. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี
6. นายสามชัย เบญจปฐมรงค์*

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

15
15
15
15
15
7

(หมายเหตุ* : นายสามชัย เบญจปฐมรงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557)

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
22
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

15/15
11/15
12/15
15/15
13/15
7/7

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของ
บริษทั ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีก่ ำ� หนด โดยสรุปอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญได้ ดังนี้
1. ด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
4. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท
5. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ ำ� คัญ ๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้สินเชื่อใดๆ ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์อ�ำนาจในการอนุมัติสินเชื่อของบริษัท
7. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลัก
ประกัน การค�้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
8. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
9. ด�ำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้อ�ำนาจ ตลอดจนการมอบอ�ำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็น
สมควรจะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือการมอบอ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์
ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะ
ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท (Credit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
2. นายวิวัฒน์ คงคาสัย
3. นายกนกกิต นวสิริ
4. นางพรพิไล บุราสัย
5. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม*

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสินเชือ่
กรรมการสินเชือ่
กรรมการสินเชือ่
กรรมการสินเชือ่
กรรมการสินเชือ่

การประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ
จ�ำนวนครั้งการประชุม
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

16
16
16
16
16

(หมายเหตุ* : นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เดิมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ)

โดยมี นายขวัญพงษ์ พุ่มสว่าง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอ�ำนาจที่กรรมการบริษัทก�ำหนด
2. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
23
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

16/16
16/16
16/16
16/16
16/16

คณะผู้บริหาร (Management)
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อผู้บริหาร

1. นายกนกกิต นวสิริ
2. นางพรพิไล บุราสัย
3. นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์
4. นางไพศรี ฝักเจริญผล
5. นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์
6. นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พูลเพิ่ม

ต�ำแหน่ง

กรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายสินเชือ่ และการตลาด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ ำ� นายการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกลาง
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส�ำนักบริหารความเสีย่ ง

อ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้าหมาย นโยบายบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษทั ดังกล่าวด้วย รวมถึงการสัง่ การและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม
มีอ�ำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน ก�ำหนด
อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
2. มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
3. ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
4. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ
การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำ
สั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ อ�ำนาจ ตลอดจนการมอบอ�ำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือการมอบอ�ำนาจในการอนุมัติรายการใด
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. จัดท�ำแผนงานและงบประมาณ และแผนปฏิบัติการเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ร่วมก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานของบริษัท
3. มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนงาน
4. ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
5. บริหารความเสี่ยงและควบคุมผลงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การกำ�หนดอำ�นาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในรายการที่สำ�คัญ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

วงเงินอนุมัติ (บาท/ต่อครั้ง)

ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าใช้จ่ายที่มีสัญญาผูกพัน
การซื้อทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท

200,000
1,000,000
1,000,000
ตามที่ได้รับอนุมัติ

100,000
500,000
500,000

1,000,000
5,000,000
3,000,000

ไม่จำ�กัดวงเงิน
ไม่จำ�กัดวงเงิน
ไม่จำ�กัดวงเงิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะ
ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท โดยการคัดเลือกจะด�ำเนินการดังนี้
• การสรรหากรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา เลือกตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั นัน้ ได้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ สามารถ
สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการ
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
		 (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่ง 1 เสียง
		 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต�ำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
นางนลินี งามเศรษฐมาศ, นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร, นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ, นางลดาวัลย์ ธนะธนิต และนายวิวัฒน์ คงคาสัย
• การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ในจ�ำนวนนี้
ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน และได้รับการรอบรมหรือเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด กล่าวคือ
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
โดยปัจจุบันกรรมการอิสระมีจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทหรือจ�ำนวนร้อยละ 40 ประกอบด้วย
1. นายสรสิทธิ์		 สุนทรเกศ		 กรรมการอิสระ
2. นางจันทิมา		 สิริแสงทักษิณ		 กรรมการอิสระ
3. นางญาใจ		 พัฒนสุขวสันต์		 กรรมการอิสระ
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์		 กรรมการอิสระ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้มีปรับปรุง
การปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก�ำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละ
ต�ำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�ำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�ำแหน่งงานได้
2. มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าที่ดูแลติดตามอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกฤษติกานต์ ผาค�ำ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551
โดยมีภาระหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแล
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายสรสิทธิ์   สุนทรเกศ
ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ
และประธานกรรมการสินเชื่อ

นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการ

นายวิวัฒน์ คงคาสัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการสินเชื่อ
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ประวัติคณะกรรมการ
1. ชื่อ - นามสกุล

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

2. ชื่อ - นามสกุล

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

ต�ำแหน่ง									
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ										
63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
										
- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม									
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
											 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- หลักสูตร Executive Development Program (Wharton School) University of
											 Pennsylvania, USA
										
- หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 46 วิทยาลัยทหารบก
										
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
										
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 2
										
- Director Accreditation Program (DCP)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน			
- ประธานกรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
2554									
- รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
										
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2554									
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
2553									
- กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ										
65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- The Management Development Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
											 ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- Advanced Management Program Harvard Business School, USA
การอบรม									
- นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุน่ ที่ 29 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�ำนักงาน ก.พ.
										
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกัน-ราชอาณาจักร
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

29
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน			
- กรรมการบริษทั , ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไอร่า แฟคตอริง่
2550									
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
2547 								
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร
2544									
- รองอธิบดี กรมสรรพากร
2543									
- สรรพากรภาค 4
2542									
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภาษี
2542									
- ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2540									
- ผูอ้ ำ� นวยการโครงการปรับปรุงระบบงานกรรมวิธภี าษีสรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
											 (ช่วยราชการ)
2539									
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์9 วช. ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ /กรมสรรพากร
2536									
- ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโครงสร้างภาษี (นักวิชาการภาษี 8) กองกรรมวิธแี บบแสดงรายการภาษี
2535									
- ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างภาษี (นักวิชาการภาษี 8 ว.) กองนโยบายและ แผน
2531									
- ผูช้ ำ� นาญการพิเศษด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว.)
											 กองกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี

3. ชื่อ - นามสกุล

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ										
70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico
											 University, USA
										
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณั ฑิต ด้านการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม									
- Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 96 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย
										
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุน่ ที่ 9
										
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6/ 2551
										
- Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of
											 Management, Philippines
										
- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
											 ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง. รุ่นที่ 13
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน			
- กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
											 บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
2541 - 2548 						
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ผรู้ บั ผิดชอบสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน								
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ
		 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
ปัจจุบัน								
- คณะกรรมการก�ำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ส�ำนักเศรษฐกิจ
		 การคลัง กระทรวงการคลัง
ปัจจุบัน								
- คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวง-วิทยาศาสตร์
											 และเทคโนโลยี
30
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ปัจจุบัน								
- คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบัน								
- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี

4. ชื่อ - นามสกุล

นางนลินี งามเศรษฐมาศ

5. ชื่อ - นามสกุล

นายคุณากร เมฆใจดี

ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ										
56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
										
- ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
										
- CMIM.,Certificate Master in Marketing Management
											 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย Gotenberg
การอบรม									
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 8
										
- Director Accredittation Program (DCP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
											 กรรมการบริษัทไทย
										
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3)
											 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
										
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม (นมธ.) รุน่ ที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
										
- หลักสูตร Leadership Succession Program รุน่ ที่ 4 สถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน			
- กรรมการบริษทั , กรรมการสรรหา, กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม บมจ.ไอร่า แฟคตอริง่
2557 - ปัจจุบัน					
- กรรมการ, กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
											 บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล
2556 - ปัจจุบัน					
- กรรมการ, กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บจ. ไอร่า อินเตอร์
											 เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ (สิงค์โปร์)
2553 - ปัจจุบัน					
- กรรมการ, กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
											 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล
2550 - ปัจจุบัน					
- กรรมการ, กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และประธานคณะกรรมการบริหาร
											 บมจ.หลักทรัพย์ ไอร่า
2541 - ปัจจุบัน					
- ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม บจก. ไอร่า แอดไวเซอรี่
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท
อายุ										
60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
										
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University USA
การอบรม									
- Diploma of Directors Certification Program from Thai institute of Directors
											 Association (IOD) Australian Institute of Company Directors (AICO) 2544
										
- Certificate of Attendance of the Chairman 2000 Class 5/2544
										
- Certificate of Attendance of the Audit Committee Program Class (ACP) 17/2550
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การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2547 - ปัจจุบัน					
2545 - ปัจจุบัน					
2544 - 5/8/2552					
2535 - ปัจจุบัน					
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

จ�ำนวนหุ้น 500,000 หุ้น คิดเป็น 1.25%
ไม่มี

6. ชื่อ - นามสกุล

นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

7. ชื่อ - นามสกุล

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

- กรรมการ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- กรรมการ บจก.เจ้าคุณเกษตรพีชผลอุตสาหกรรมอาหาร
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแรนซ์
- กรรมการ บจก.ธนสถาปนา
ไม่มี

ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
อายุ										
51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาโท สาขาด้านการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ, ศศินทร์
										
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
											 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม									
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11 ปี 2547
										
- Finance for Non-Finance Director รุ่น FN 23 ปี 2548
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 286,000 หุ้น คิดเป็น 0.715%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2547 - ปัจจุบัน					
- กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ
											 อิสระ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
2545 - ปัจจุบัน					
- ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท อีเทอร์นิตี้
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
										
และกรรมการอิสระ
อายุ										
56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
										
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
										
- ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม									
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2548
										
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน			
- กรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
											 และกรรมการอิสระ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
32
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2557 - ปัจจุบัน					
- กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ กรมการก�ำหนดผลตอบแทน
											 กรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การเภสัชกรรม
2555 - 2557						
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
											 กรรมการติดตามพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - 2555						
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน MFC จ�ำกัด(มหาชน)
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี

8. ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
										
การอบรม									
										
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2540 - ปัจจุบัน					
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

9. ชื่อ - นามสกุล

นายวิวัฒน์ คงคาสัย

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
59 ปี
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552
จ�ำนวนหุ้น 1,600,000 หุ้น คิดเป็น 4.0%
ไม่มี
- กรรมการบริษทั , กรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม บมจ.ไอร่า แฟคตอริง่
ไม่มี

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ										
36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม									
- Executive MBA, ศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
										
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554
										
- Finance for Director (FFD) รุ่น 12/2554
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน			
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
											 บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
2545 - ปัจจุบัน					
- กรรมการ และผู้อ�ำนวยสายงานจัดหา และกรรมการบริหาร
										
- บจก. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี
										
- บจก. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี (สาขาอยุธยา)
										
- บจก. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค
										
- บจก. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค (สาขาระยอง)
										
- บจก. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
										
- บจก. ไทยออโต อินดัสตรี
										
- บจก. ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์
										
- บจก. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล
2557 - ปัจจุบนั 					
- กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
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10. ชื่อ -นามสกุล

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

11. ชื่อ - นามสกุล

นางนภาภรณ์  ลัญฉน์ดี

ต�ำแหน่ง									
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสินเชื่อ
อายุ										
66 ปี
วุฒิการศึกษา								
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม									
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2547
										
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 44/2543
										
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
											 และองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
										
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Improving The Quality of Financial Reporting
											 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท ณ (30 ธันวาคม 2557)
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์การท�ำงาน
มีนาคม 25554 - ปัจจุบัน			
- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสินเชื่อ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
เมษายน 2554 - ปัจจุบัน			
- กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด
										
- กรรมการอิสระ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
										
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีทีซี อินดัสตรีส์
										
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
										
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักจัดการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
										
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
										
- รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ ธนาคาร ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
										
- กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
											 บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
										
- ประธานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
การอบรม									
										
										
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน			
2552 - 2555						
2551 - 2552						
2547 - 2550						
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

กรรมการบริหาร
64 ปี
- MBA Finance University Of Pennsylvania
- Director Certification Program (DCP) ปี 2544
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2555
- Charter Director ปี 2554
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี
- กรรมการบริหาร บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บจ.หลักทรัพย์จัดการพรีมาเวสต์
- กรรมการ และผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ไม่มี
34
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12. ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน			
2547 - 2556						
2544 - 2547						
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

13. ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
										
										
										
การอบรม									
										
										
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน		
2555 - ปัจจุบัน					
2554 - ปัจจุบัน					
2553 - ปัจจุบัน					
2552 - ปัจจุบัน					
2552 - 2552						
2547 - 2552						
2543 - 2552						
2539 - 2552						
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

นายสามชัย เบญจปฐมรงค์

กรรมการบริหาร
56 ปี
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี
- กรรมการบริหาร บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นบรรษัทธุรกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยจ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่มี

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

กรรมการสินเชื่อ
63 ปี
- เศรษฐศาสตร์ปัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติศาสตร์ปัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- Master of Business Administration (Finance) Washington State University
- Sasin Senior Executive Program
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2555
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
- Capital Market Academy วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี
- กรรมการสินเชื่อ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.เมืองไทยลิสซิ่ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ปภพ
- กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม และประธานบรรษัทภิบาล บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
- ที่ปรึกษา บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ (Post Trade Service) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ�ำกัด
ไม่มี
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ประวัติผู้บริหาร
1. ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
การอบรม									
										
										
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปัจจุบัน								
2548 - 2557						
2545 - 2547						
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

นายกนกกิต นวสิริ

กรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
55 ปี
- MBA City University, Seattle, Washington, U.S.A.
- Executive Director Program (EDP) รุ่น 4/2552
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 199/2558
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 4
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี
- กรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ และการตลาด บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อ และการตลาด บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
ไม่มี

2. ชื่อ - นามสกุล

นางพรพิไล บุราสัย

3. ชื่อ - นามสกุล

นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์

ต�ำแหน่ง									
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
อายุ										
51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรม									
- Executive Director Program (EDP) รุ่น 4/2552
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2554 - ปัจจุบัน					
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ และการตลาด บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
2544 - 2554						
- First Vice President Corporate Client Solution ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2548 - ปัจจุบัน					
2542 - 2547						
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
56 ปี
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำนวนหุ้น 92,600 หุ้น คิดเป็น 0.23%
ไม่มี
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ - บมจ.ธนมิตร แฟคตอริ่ง
ไม่มี
36
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

4. ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2544 - ปัจจุบัน					
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

นางไพศรี ฝักเจริญผล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
50 ปี
- ปริญญาตรีบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จ�ำนวนหุ้น 22,500 หุ้น คิดเป็น 0.06%
ไม่มี
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
ไม่มี

5. ชื่อ - นามสกุล

นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์

6. ชื่อ - นามสกุล

นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ

ต�ำแหน่ง									
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานกลาง
อายุ										
45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา					
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
										
- อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ-			 ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2549 - ปัจจุบัน					
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
2546 - 2549						
- ผู้จัดการฝ่ายไอที - บมจ.ร่วมฤดี เอสเตท
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
										
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2549 - ปัจจุบัน					
2547 - 2549						
2544 - 2547						
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
42 ปี
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี

- หัวหน้าส�ำนักก�ำกับดูแล และตรวจสอบภายใน บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและก�ำกับดูแลกิจการ - บมจ.เงินทุนแอ็ดวานซ์
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน - บจก.ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) (ไมเนอร์กรุป๊ )
ไม่มี
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

7. ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
										
										
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน			
กุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2555		
พฤษภาคม 2552 - มกราคม 2555		
มกราคม 2551 - เมษายน 2552		
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา

8. ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง									
อายุ										
คุณวุฒิทางการศึกษา					
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ -		
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
2551 - ปัจจุบัน					

นายเพิ่มศักดิ์  พูลเพิ่ม

หัวหน้าส�ำนักบริหารความเสี่ยง
40 ปี
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี
- AVP หัวหน้าส�ำนักบริหารความเสี่ยง บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง
- Senior Relationship Manager ธนาคาร ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- Relationship Manager ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- Credit Analyst ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่มี

นางสาว กฤษติกานต์  ผาค�ำ

เลขานุการบริษัท
35 ปี
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
จ�ำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
ไม่มี
- เลขานุการกรรมการบริษัท และเลขานุการกรรมการบริหาร บมจ.ไอร่าแฟคตอริ่ง

ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ***

6. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
7. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

5. นายวิวัฒน์ คงคาสัย**

4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

1. นายชัชวาล พรรณลาภ*
2. นายคุณากร เมฆใจดี
3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย*

ชื่อ - นามสกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
สินเชือ่
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสินเชือ่

ตำ�แหน่ง

2557      2556

คณะกรรมการตรวจสอบ

-

- 80,000

-

-

2557      2556

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร

105,000 60,000
105,000 75,000

90,000 75,000

-

-

-

-

-

-

-

2557      2556

-

-

-

- 200,000 90,000

-

-

-

-

-

คณะกรรมการสินเชื่อ

- 80,000

- 40,000 30,000

-

-

- 40,000 30,000

- 120,000 90,000
-

-

2557      2556

คณะกรรมการสรรหา

- 15,000 30,000

90,000 75,000
- 225,000 180,000
15,000 75,000 150,000 150,000
-

75,000 37,500

105,000 75,000 75,000 75,000

25,000 150,000
105,000 90,000
60,000 75,000 15,000 60,000

2557      2556

คณะกรรมการบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 รายละเอียดดังนี้
รวมค่าตอบแทน

2557      2556

- 105,000 225,000 255,000
- 105,000 305,000 270,000

- 105,000 130,000 210,000

- 140,000 315,000 395,000
- 130,000 165,000 355,000

- 105,000 235,000 142,500

- 105,000 220,000 289,000

- 180,000 25,000 330,000
- 105,000 105,000 195,000
- 105,000 90,000 270,000

บำ�เหน็จกรรมการ

2557      2556

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ย
ประชุม และบ�ำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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รวมทั้งสิ้น

ตำ�แหน่ง

30,000
-

50,000

2557      2556

คณะกรรมการบริษัท

-

- 30,000
-

-

2557      2556

2557      2556

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร

-

-

-

2557      2556

คณะกรรมการสรรหา

- 30,000
-

- 130,000 40,000
- 70,000
-

คณะกรรมการตรวจสอบ

-

- 20,000

-

2557      2556

-

-

คณะกรรมการสินเชื่อ

-

-

บำ�เหน็จกรรมการ

2557      2556

-

90,000
20,000
2,175,000 2,747,500

- 130,000 40,000
- 70,000
- 50,000
-

รวมค่าตอบแทน

2557      2556

หมายเหตุ: * ลาออกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557
** นายวิวฒั น์ คงคาสัย เดิมเป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้รบั เบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั ครึง่ หนึง่ และไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมกรรมการบริหารตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ท่านได้เกษียณอายุ และได้รบั เบีย้ ประชุมเต็มจ�ำนวนเช่นเดียวกับกรรมการท่านอืน่
*** นางนลินี งามเศรษฐมาศ แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
**** นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
***** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
****** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
15. นางกรองแก้ว เปีย่ มด้วยธรรม****** กรรมการสินเชือ่

11. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี****
12. นายสามชัย เบญจปฐมรงค์*****
13. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ*****
14. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์*****

ชื่อ - นามสกุล

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ
- ค่าตอบแทนรวม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของคณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายละเอียดดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

2557

จ�ำนวนเงิน

2556

18,522,313.75
1,169,791.75
1,242,557
20,934,662.50
8

13,937,871.10
1,049,488.71
1,329,546
16,316,905.81
8

เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่นๆ
รวม
จำ�นวนผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 50 คน โดยในปี 2557 บริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 21,322,394.55 บาท
ซึง่ ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เป็นต้น นอกจากนีบ้ ริษทั ยังด�ำเนินการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่างๆ ได้ดงั นี้
จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ (คน)
ปี2557
ปี2556
ปี2555

ฝ่าย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13
19
7
7
1
3
50

ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
ส�ำนักบริหารความเสี่ยง
รวม

10
19
9
6
1
2
47

14
14
7
6
1
42

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2555) ดังนี้
(หน่วย: บาท)

จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ (คน)
ปี2557
ปี2556
ปี2555

ค่าตอบแทน (บาท)

50
19,070,322.42
2,252,072.13
21,322,394.55

จ�ำนวน (คน)
- เงินเดือน และโบนัส
- สวัสดิการอื่นๆ
รวม
41
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47
18,714,688.02
4,347,036.57
23,061,724.59

42
16,240,612.79
4,511,399.69
20,752,012.48

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถกู น�ำมาเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้
พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทก้าวไปสู่องค์กรแห่งความส�ำเร็จ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2557
บริษัทฯ ได้ท�ำแผนและด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 199/2558 ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรงบกระแสเงินสด การจัดท�ำและวิเคราะห์ ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
• หลักสูตรสรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารปรับต�ำแหน่งให้กบั พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพและเหมาะสม เพือ่ สอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โดยในปี 2557 บริษัทได้น�ำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานแต่ละบุคคลรวมทัง้ ปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับองค์กรและมุง่ ไปสูจ่ ดุ หมายเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษทั มีเจตนารมณ์ทมี่ งุ่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยน�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริม
สร้างองค์กรให้มรี ะบบบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นพืน้ ฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2557 บริษทั ได้รบั การประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 3 ดาว ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และนับตั้งแต่แปรสภาพเป็น
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2547 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการ
เรื่องโครงสร้างการก�ำกับดูแล ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การประชุมผู้ถือหุ้น
จริยธรรมทางธุรกิจส�ำหรับคณะกรรมการ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล
โดยในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption)
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม โดยเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษทั ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการแนวร่วมนีบ้ ริษทั จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สือ่ มวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจทีใ่ สสะอาดประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
แผนการด�ำเนินงานในปี 2558:
1.1 จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการน�ำนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและแผนการ
ก�ำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
1.2 จัดท�ำและประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)
1.3 สื่อสารความเข้าใจกับผู้บริหาร และพนักงาน ให้เข้าใจถึงเหตุผลและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะการป้องกันการจ่ายสินบนในรูปแบบต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทผูม้ สี ว่ นได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
• บริษัทตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัท สิ่งที่จะท�ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท
ก็คือการมีนโยบายหรือการด�ำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือกว่านั้น รวมถึงการ
จัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 (1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
			 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี
2557 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องบุษบา ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในการประชุมประธานกรรมการได้ด�ำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
ผลประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ
		 (2) การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
			 บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้
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ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทีม่ รี ายละเอียดวาระการประชุม/ข้อมูลประกอบทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นส�ำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของ
คณะกรรมการ/รายงานการประชุมที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน/รายงานประจ�ำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. และเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิ ใี ช้ไว้ชดั เจน โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
และได้ทำ� การประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนือ่ ง 3 วันก่อนวันประชุม เพือ่ บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าเพียง
พอส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
• ทัง้ นีใ้ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.airafactoring.co.th
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ
ในการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะได้ พร้อมกับเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองไว้บนเว็บไซต์อีกด้วย
		 (3) การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
			 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ โดยวันประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ซึ่งเป็น
เวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณหนึง่ ชัว่ โมงครึง่ โดยมีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั และทีป่ รึกษากฎหมาย
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การไม่ลงคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระต่างๆ
และดูแลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตลอดการประชุมด้วย
		 (4) การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
			 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมและ/หรือเลขานุการบริษัทซึ่งประธานมอบหมายจะชี้แจงกติกาทั้งหมด
รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามค�ำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และคณะกรรมการจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
ตรงประเด็น และให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม
			 ประธานฯ จะด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม และไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ส�ำหรับ
วาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2557 ได้ก�ำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และเลิกประชุม
ประมาณ 11.10 น.
		 (5) การด�ำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
			 หลังจากเสร็จการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันเดียวกันบริษัทจะสรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมติการลงคะแนนผ่านช่องทางใน
ระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และน�ำส่งรายงานการประชุม รวมทั้งข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานภาพบรรยากาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซท์ของ
บริษัทที่ www.airafactoring.co.th

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
แม้วา่ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะถือหุน้ ในจ�ำนวนไม่เท่ากัน มีสทิ ธิออกเสียงไม่เท่ากัน (ตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ) แต่มไิ ด้หมายความว่าการมีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน เนื่องจาก บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
และแม้ผถู้ อื หุน้ จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผูถ้ อื หุน้ ย่อมมีสทิ ธิมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนได้
		 (1) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและค�ำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
			 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน และตรวจสอบอย่างแท้จริง กอปรกับการทีบ่ ริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินงาน
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุ
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เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ จดหมาย อีเมล์ที่ www.airafactoring.co.th และเว็บไซต์
ของบริษัท
		 โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 2557 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และส่งค�ำถามที่
เกีย่ วข้องกับวาระการ รวมทัง้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 จนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.airafactoring.co.th หัวข้อ “หมวดหมู่นักลงทุน” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
		 ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อและวาระเข้าร่วมในการประชุมแต่อย่างใด
		 (2) ภาษาที่ใช้ในการประชุม
		 เนือ่ งจาก ผูถ้ อื หุน้ ส่วนใหญ่ทเี่ ข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั เป็นคนไทย ดังนัน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงด�ำเนิน
การเป็นภาษาไทย และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทจึงได้จัดส่งเอกสารการประชุมเป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดท�ำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 (3) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
			 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
ท่านใดท่านหนึง่ จากรรมการอิสระทีเ่ ข้าร่วมการประชุมทัง้ หมด ซึง่ บริษทั ได้ระบุชอื่ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมให้ขอ้ มูลกรรมการอิสระอย่าง
ครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของ
กรรมการอิสระ และการมีสว่ นได้เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา นอกจากนีใ้ นหนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ยังเป็นแบบทีก่ ำ� หนดรายการ
ต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้
		 (4) การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
			 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียง ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระที่ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทุกราย
(ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรคะแนนเสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าประชุม
ทุกรายเพื่อตรวจนับคะแนน
		 (5) การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
			 บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ ป้องกันการท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ขอ้ มูล
ภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยได้จัดท�ำข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นหลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่
อาจเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
			 5.1) ก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Non - trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน โดยก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงิน
รายไตรมาสและประจ�ำปี
			 5.2) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดท�ำ
และรายงานการซื้อ - ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันท�ำการหลักจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัท และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป
			 5.3) การพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้น�ำระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยการก�ำหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดรายงานการประชุมและความเกี่ยวข้อง
ของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ดังนี้
		 (1) กลุ่มลูกค้าและลูกหนี้ บริษัทมุ่งหวังให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความเป็นธรรม โดยได้ก�ำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
			 1.1) การจัดท�ำสัญญาที่เป็นธรรม และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
			 1.2) การรักษาความลับของลูกค้าและลูกหนี้อย่างรัดกุม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น
			 1.3) การให้คำ� แนะน�ำโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพือ่ มุง่ ให้ลกู ค้าและลูกหนีไ้ ด้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่าง
เหมาะสม
		 (2) กลุ่มเจ้าหนี้และคู่แข่งขัน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยได้
ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่แข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา หรือสิทธิที่พึ่งจะได้รับตามกฎหมาย และ
ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติทางการค้าต่อเจ้าหนี้ และคู่แข่งขัน
		 (3) กลุม่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ ทรัพยากรบุคคล คือ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจ บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�ำคัญและก�ำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
			 3.1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน
			 3.2) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยน�ำข้อมูลจาก Job Description มาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหม่ทุกคน
			 3.3) บริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมเพือ่ ความก้าวหน้าและความมัน่ คง โดยได้จดั สรร
งบประมาณด้านการฝึกอบรมและจัดท�ำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้าง
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท�ำแผนพัฒนา
บุคลากรในระยะยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถและได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนได้
อย่างเต็มที่
			 3.4) การรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน บริษทั ถือว่าการรักษาพนักงานไว้กบั องค์กรเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ จึงได้กำ� หนดให้มี
					 • การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบตั งิ านให้กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ใน
การท�ำงาน รวมถึงการก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาปรับเพิม่ อัตราเงินเดือนประจ�ำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครัง้ โดยยึดตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ซึง่ บริษทั น�ำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและหน่วยงาน
					 • การให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล เพื่อ
ให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
ของพนักงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมรส
เงินฌาปนากิจ การอบรมสัมมนาพนักงาน
					 • การจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 1 ปี
			 3.5) การเตรียมผูบ้ ริหาร บริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินการจัดเตรียมผูบ้ ริหารทดแทนอย่างต่อเนือ่ ง ให้เพียงพอกับการขยายธุรกิจ
รวมไปถึงการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เพือ่ เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของผูบ้ ริหารในการบริหารงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
		 (4) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
		 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
		 • โทรศัพท์ : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 0-2657-6222
		 • ทางเว็บไซต์บริษัท www.airafactoring.co.th
		 • ส่งไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ซึง่ ค�ำถาม/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยในปี 2557 บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาท
ใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการให้ขา่ วสาร และเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม มีความถูกต้องและทันกาล
สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทกระท�ำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน ข้อมูลที่
บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจ�ำปีผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซท์ของบริษัท ดังนี้
• งบการเงิน ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน
• นโยบายและการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
• โครงสร้างการด�ำเนินงาน
• ผลการด�ำเนินงานและแผนธุรกิจประจ�ำปี
• ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
• การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้
		 1) อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา รวมถึงจ�ำนวน
ครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
		 2) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ ประกอบด้วยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลตอบแทนอืน่ ๆ และตัวเงินทีก่ รรมการและผูบ้ ริหาร
		 3) การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหาร ต่อบริษทั เกีย่ วกับการมีสว่ นได้เสียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในบริษทั อืน่ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและ
ไม่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ให้แก่บริษทั ได้รบั ทราบ โดยบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ผ่าน
การจัดส่งข้อมูลไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจ�ำเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ให้ความส�ำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการด�ำเนินงาน ดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
ผ่านโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (รายละเอียดปรากฎตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท)

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน (เช่น จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบ
ให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท�ำงาน) โดยสรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
		 1. บริษทั ได้กำ� หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุการบริษทั รับทราบเพือ่ จัดท�ำบันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล เพือ่ น�ำเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหกามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย
		 2. บริษัทมีข้อก�ำหนดห้ามน�ำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคล
ภายนอกหรือผูท้ มี่ ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง และห้ามท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีข่ อ้ มูลงบการเงินหรือข้อมูลอืน่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั จะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และต้องไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินยั ของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ทีไ่ ด้ลว่ งรูข้ อ้ มูลภายในทีส่ ำ� คัญ คนใดกระท�ำผิดวินยั จะไดรับโทษตัง้ แต่ ตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
		 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชี บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) ในรอบปีบญั ชี 2557 ทีผ่ า่ นมา เป็นจ�ำนวน
เงิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมืน่ บาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ
- ผูส้ อบบัญชี บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ในรอบปีบญั ชี 2556 ทีผ่ า่ นมา เป็นจ�ำนวนเงิน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมืน่
บาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ
- ผูส้ อบบัญชี บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ในรอบปีบญั ชี 2555 ทีผ่ า่ นมา เป็นจ�ำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
โดยไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ

8. การปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ได้กำ� หนดการจัดประชุมคณะกรรมการ
ไว้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นรีบด่วน เพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ซึง่ ในการประชุมทุกคราวจะมีการก�ำหนดวาระการประชุม
ทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วนเพียงพอโดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถเสนอวาระ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้มสี ว่ นร่วมในการเข้าร่วมประชุม เพือ่ ตอบข้อซักถามส�ำหรับประเด็นทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีขอ้ สงสัย
โดยมีประธานกรรมการเป็นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปทีไ่ ด้จากการประชุม รายงานการประชุมจะถูกจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการ
ประชุมเสร็จ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อให้กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557 และปี 2556 มีดงั นี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นายชัชวาล		 พรรณลาภ1
2. นายสรสิทธิ์		 สุนทรเกศ2
3. นายคุณากร		 เมฆใจดี
4. นายสุวัฒน์		 เหล่าภราดรชัย1
5. นางญาใจ			 พัฒนสุขวสันต์2
6. นายพูนศักดิ์		 เธียไพรัตน์
7. นายวิวัฒน์		 คงคาสัย
8. นางจันทิมา		 สิริแสงทักษิณ
9. นางลดาวัลย์		 ธนะธนิต
10. นางนลินี			 งามเศรษฐมาศ
11. นายวุฒิภูมิ		 จุฬางกูร
12. นายวิศิษฐ์		 วงศ์รวมลาภ
13. นางนภาภรณ์		 ลัญฉน์ดี
14. นายสามชัย		 เบญจปฐมรงค์3
15. นางกองแก้ว		 เปี่ยมด้วยธรรม4

คณะกรรมการบริษัท

2557        2556

1/7
2/2
7/7
4/7
2/2
7/7
7/7
1/7
6/7
6/7
7/7
7/7
-

6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
4/6
5/6
5/6
4/6
5/6
-

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพิ
จารณาค่าตอบแทน

2557        2556

1/6
2/2
5/6
6/6
-

4/7
6/7
6/7
-

2557        2556

15/15 12/12
15/15 12/12
11/15 10/12
12/15 9/12
13/15 3/12
7/7
-

หมายเหตุ 1 : ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ 2 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ 3 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ 4 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เดิมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
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2557        2556

1/5
2/2
4/5
4/5
-

2/3
3/3
3/3
-

คณะกรรมการสินเชื่อ

2557        2556

16/16 18/18
16/16 18/18
16/16 -

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities: CSR)
• การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด�ำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น รักษากฎ กติกา
ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น ในปี 2557 บริษัทยังคงเดินหน้าในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่
กับการพัฒนาสังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ด�ำเนิน
กิจกรรมในด้านนี้ ผ่านโครงการ และ/หรือ การร่วมบริจาคผ่านองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิ
ต่างๆ เป็นต้น

โดยในปี 2557 บริษทั ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มกี ารแบ่งปันสูส่ งั คม โดยร่วมกัน
ระดมทุน และร่วมกันบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี

แผนการด�ำเนินงานปี 2558
บริษทั ยังมุง่ เน้นและส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วม และแบ่งปันความสุขให้แก่ชมุ ชนและ
สังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมท�ำความดี อันเป็นการส่งเสริม
ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีจะท�ำให้ระบบการท�ำงานของบริษัท
มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน และมีคณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศ และการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม ทัง้ นี้ จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ท�ำให้การบริหารจัดการ และการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ท�ำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำในด้านต่างๆ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ครัง้ ที่ 3/2549 ได้แต่งตัง้ นางสาว สมใจ อมรชัยนพคุณ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

2,183.56 1,195.75 รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย
เป็นการเสริมสภาพคล่องในการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ด้านอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ
ในตลาดที่บริษัทกู้ยืมกับสถาบัน
การเงินอื่น เหตุผลและความ
จ�ำเป็นที่ท�ำรายการดังกล่าวเพื่อ
บริหารสภาพคล่องในการด�ำเนิน
ธุรกิจ

มูลค่ารายการ ยอดคงค้าง
สุทธิ ณ
2556
2557 31 ธ.ค. 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด วงเงินสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 800 ล้านบาท และได้มีการเพิ่มวงเงิน 2,204.83
จำ�กัด (มหาชน)
(มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่มีผู้ถือ สนับสนุนทางการเงินจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
ไอร่า แคปปิตอลจ�ำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยจ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
2.93
ซึง่ ถือหุน้ ใน บริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ -เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 1/2556 มีมูลค่า 500 ล้านบาท
จ�ำกัด (มหาชน) 74.019% และถือหุน้ อัตราดอกเบี้ย 3.65 % ต่อปี อายุ 58 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 10 เม.ย. 56
4.75
ในบริษัท หลักทรัพย์ ไอร่าจ�ำกัด -เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 2/2556 มีมูลค่า 500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.85 % ต่อปี อายุ 92 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 11 ก.ค. 56
(มหาชน) 100%
-เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 3/2556 มีมูลค่า 285 ล้านบาท
1.65
และฉบับที่ 4/2556 มีมูลค่า 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี อายุ 56 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวัน
ที่ 1 ส.ค. 56
-เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 5/2556 มีมูลค่า 300 ล้านบาท
1.82
อัตราดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี อายุ 62 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 11 ก.ย. 56
-เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 6/2556 มีมูลค่า 200 ล้านบาท
2.28
อัตราดอกเบี้ย 3.70 % ต่อปี อายุ 114 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 3 ม.ค. 57
-เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 7/2556 มีมูลค่า 300 ล้านบาท
1.56
อัตราดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี อายุ 53 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 3 ม.ค. 57
-เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 56 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 8/2556 มีมูลค่า 120 ล้านบาท
0.17
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 15 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 3 ม.ค. 57

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งกัน

หน่วย: ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่สมเหตุสมผล และมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ท�ำกับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งกัน

ความสัมพันธ์
-เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 1/2557 มีมูลค่า 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 88 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 2 ก.ย. 57
-เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 2/2557 มีมูลค่า 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 10 ก.ย. 57
-เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 3/2557 มีมูลค่า 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 1 ธ.ค. 57
-เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 4/2557 มีมูลค่า 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 92 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 9 ธ.ค. 57
-เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 5/2557 มีมูลค่า 500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 53 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 6 ม.ค. 57
-เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 6/2557 มีมูลค่า 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 88 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 27 ก.พ. 58
-เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 7/2557 มีมูลค่า 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 87 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 3 มี.ค. 58
-เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 8/2557 มีมูลค่า 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 89 วัน ซึ่งครบก�ำหนดวันที่ 10 มี.ค. 58

ลักษณะรายการ

1.64

1.61

2.44

2.46

1.70

2.49

1.66

2.44

มูลค่ารายการ ยอดคงค้าง
สุทธิ ณ
2556
2557 31 ธ.ค. 2557

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

หน่วย: ล้านบาท

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทเข้าท�ำสัญญาใดๆ ก็ตามหรือมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
บุคคลภายนอก บริษทั จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำสัญญานัน้ ๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นหลัก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทเข้าท�ำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก
และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วน
ในการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษัท และ
บริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง (บริษัท) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. นางจันทิมา		 สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางญาใจ		 พัฒนสุขวสันต์ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และส�ำนักก�ำกับดูแล
และตรวจสอบภายใน เพือ่ รับทราบผลการตรวจสอบภายใน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ ง การประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ พิจารณาผลการสอบทานหรือตรวจ
สอบข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินประจ�ำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระส�ำคัญสรุปดังนี้
• การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ของบริษัทรายไตรมาส และประจ�ำปีโดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ และมีความเห็น
ว่าข้อมูลทางการเงินได้จดั ท�ำตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีแบบไม่มเี งือ่ นไขโดยได้มกี ารเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
• การสอบทานการควบคุมภายใน โดยการประชุมร่วมกับส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบ มีการพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีสภาพ
แวดล้อมการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน
โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบตั งิ านมีความถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ผ่านกระบวนการตรวจสอบของส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดดังกล่าว หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ได้แสดง
ไว้ในข้อมูลทางการเงิน เกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและรายงาน
ให้คณะกรรมการรับทราบ ภาพรวมผลการประเมินประจ�ำปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
• พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2558 รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
ภาพรวมในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีการจัดท�ำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

(นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2558
54
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไอร่า แฟค
ตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดทํา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ าํ กับดูแลสอบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในราย
งานประจําปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะ
กรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเป็นทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมี
เหตุผล ได้ว่างบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)
ประธานกรรมการ

(นางลดาวัลย์ ธนะธนิต)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้า เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบ รวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้า เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้า เห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2558

56
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

งบดุล

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อุปกรณ์
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

7
8
9

45,533,112
2,419,326,743
50,816,016
222,150
415,392
2,516,313,413

87,425,774
2,662,275,556
34,566,839
117,058
1,452,237
2,785,837,464

9
10

64,100,254
12,645,687
1,153,447
4,741,505
11,150,000
93,790,893
2,610,104,306

73,547,446
13,742,995
1,192,791
5,725,135
94,208,367
2,880,045,831

17
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

57
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
		 ทุนจดทะเบียน
			 หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
		 ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
			 หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่
ก�ำไรสะสม
		 จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
		 ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6, 12

13
14

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

58
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

2,165,749,165
47,366,119
2,197,763
7,067,195
24,869,776
2,247,250,018

2,356,672,674
52,840,137
6,400,856
7,276,217
87,408,221
2,510,598,105

11,006,546
394,632
11,401,178
2,258,651,196

14,883,064
157,853
15,040,917
2,525,639,022

200,000,000

200,000,000

200,000,000
35,844,889
246,438

200,000,000
35,844,889
103,051

19,700,000
95,661,783
351,453,110
2,610,104,306
-

18,200,000
100,258,869
354,406,809
2,880,045,831
-

งบก�ำไรขาดทุน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

ก�ำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

6
17

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

18

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

59
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

2557

2556

147,823,964
30,371,366
7,693,366
185,888,696

171,448,336
33,405,322
9,576,504
214,430,162

94,956,589
94,956,589
90,932,107
(53,027,679)
37,904,428
(13,001,514)
24,902,914

68,370,547
68,370,547
146,059,615
(65,662,764)
80,396,851
(15,666,777)
64,730,074

24,902,914

64,730,074

0.62

1.62

40,000,000

40,000,000

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคา
		 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
		 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
		 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
		 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
		 ลูกหนี้อื่น
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
		 เจ้าหนี้อื่น
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
		 จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
60
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

2557

2556

37,904,428

80,396,851

4,626,154
27,860,701
(2,011)
1,150,000
113,482
143,387
53,027,679

3,948,156
(2,605,433)
(384,875)
2,136,457
103,051
65,662,764

124,823,820

149,256,971

202,903,251
(6,917,124)
(105,092)
1,036,845
39,344

(250,466,558)
17,204,020
358,331
(1,246,368)
748,689

(5,474,018)
(398,394)
(62,538,446)
(3,990,000)
236,779
249,616,965
(12,226,906)
237,390,059

2,010,031
450,744
13,682,939
157,853
(67,843,348)
(17,289,412)
(85,132,760)

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

7

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
		 ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

2557

2556

(3,563,879)
5,800
(3,558,079)

(12,664,268)
384,993
(12,279,275)

(187,000,000)
(60,724,642)
(28,000,000)
(275,724,642)
(41,892,662)
87,425,774
45,533,112
-

237,000,000
(61,914,146)
(52,000,000)
123,085,854
25,673,819
61,751,955
87,425,774
-

-

31,244

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

62

354,406,809
24,902,914
24,902,914
143,387
(28,000,000)
351,453,110
100,258,869
24,902,914
24,902,914
(28,000,000)
(1,500,000)
95,661,783
18,200,000
1,500,000
19,700,000
103,051
143,387
246,438
35,844,889
35,844,889
200,000,000
200,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

341,573,684
64,730,074
64,730,074
103,051
(52,000,000)
354,406,809
90,828,795
64,730,074
64,730,074
(52,000,000)
(3,300,000)
100,258,869

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

14,900,000
3,300,000
18,200,000

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

103,051
103,051

จัดสรรแล้ว

35,844,889
35,844,889

ส่วนทุน
จากบริษัทใหญ่

200,000,000
200,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

		 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยมี บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทยเป็นบริษทั ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือการรับซือ้ สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของ
บริษัทฯ อยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ ใน
งบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

		 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
		 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�ำเสนองบการเงิน
			 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
			 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
			 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
			 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
			 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
			 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
			 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
			 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
			 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
			 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 15			
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
			 ฉบับที่ 27			
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
63
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

		 ฉบับที่ 29				
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 ฉบับที่ 32				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 1					
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 ฉบับที่ 4					
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 ฉบับที่ 5					
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 ฉบับที่ 7					
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
									
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
		 ฉบับที่ 10				
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 ฉบับที่ 12				
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 ฉบับที่ 13				
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 ฉบับที่ 17				
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 ฉบับที่ 18				
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้น ได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั
ผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะ
เวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มีเนือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าว
ข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ ซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

		 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ก�ำหนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน หรือในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนก็ได้
		 ปัจจุบนั บริษทั ฯ รับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่ กิด
รายการฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ประเมินว่าเมือ่ น�ำมาตรฐานฉบับปรับปรุงนีม้ าใช้ในปี 2558 และเปลีย่ นมารับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนดังกล่าวทันที
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�ำไรสะสม ยกมาในงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

		 มาตรฐานฉบับนี้ ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ
หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ตาม
หลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
		 จากการประเมินเบือ้ งต้น ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

		
		
		
		
		
		
		

รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate method)
ตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรับรู้เมื่อรับโอนสิทธิ หรือเมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

		
		
		
		

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนด
		 จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

		 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี้คงค้างหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและส่วนลดการรับโอนสิทธิรับล่วงหน้า

4.5 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

		 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าเงินต้นหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละ
0
0
20
100

		 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีจ้ าก
การซื้อสิทธิเรียกร้องพิจารณาตั้งตามเกณฑ์ที่สูง
กว่าดังนี้
		 (1) จ�ำนวนร้อยละของยอดลูกหนี้จาก

การซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ (หมายถึง ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง หักด้วยยอดเจ้าหนี้การซื้อ
			 สิทธิเรียกร้อง) ดังนี้
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ
ลูกหนี้ภายในวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้ค้างช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน
ลูกหนี้ค้างช�ำระตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ลูกหนี้ค้างช�ำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
		 (2) อัตราร้อยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิทั้งหมด
			 นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมส�ำหรับลูกหนีเ้ ป็นรายตัวจากประสบการณ์การเก็บเงินและการคาดการณ์
เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
			 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื และลูกหนีอ้ นื่ จะบันทึกเป็นผลขาดทุนโดยประมาณ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจาก
ลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ และการคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนีใ้ นอนาคตของลูกหนี้
		 บริษัทฯ จะตัดจ�ำหน่ายบัญชีลูกหนี้ทันทีที่พบว่าเป็นหนี้สูญ
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4.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

		 ในกรณีทเี่ ป็นการปรับโครงสร้างหนีท้ บี่ ริษทั ฯ ยินยอมผ่อนปรนเงือ่ นไขในการช�ำระหนี้ บริษทั ฯ ค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีห้ ลังปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ำ� หนดตามเงือ่ นไขใหม่
ที่ใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่ค�ำนวณได้ที่ต�่ำกว่ายอดหนี้ คงค้าง
ตามบัญชีเดิมจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รบั ตามระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ และปรับปรุงค่าเผือ่ การปรับมูลค่ากับบัญชีคา่ ใช้จา่ ยหนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญ

4.8 อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

		 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
					 เครื่องคอมพิวเตอร์			
-		
3 ปี
					 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง		
-		
5 ปี
					 อุปกรณ์ส�ำนักงาน			
-		
5 ปี
					 ยานพาหนะ			
-		
5 ปี
		 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุมไม่วา่ จะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง
ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

		 จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไร หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ของบริษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
		 บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

		 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

		 โครงการสมทบเงิน
		 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		 บริษทั ฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
		 บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
		 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สิน
ในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากกว่าหนีส้ นิ ทีร่ บั รู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.13 ประมาณการหนี้สิน

		 บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

		 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
		 บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ จะมี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
		 บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
		 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

		 บริษัทใหญ่ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ให้กับพนักงานของบริษัทฯ
		 บริษทั ฯ รับรูโ้ ครงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์เมือ่ ได้รบั บริการจากพนักงานตามมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิซอื้ หุน้ ณ วันให้สทิ ธิ โดยบันทึก
เป็นค่าใช้จา่ ยตามเงือ่ นไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากบริษทั ใหญ่” ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น
		 ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการวัดมูลค่า รวมทัง้ สมมติฐานต่างๆ
ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและอัตราเงินปันผล เป็นต้น
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
ลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)		
		 บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด			
		 บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)		

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

		 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 ดอกเบี้ยจ่าย

2557

2556

นโยบายการกำ�หนดราคา

13

18

อัตราตลาด (Money market rate)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2556

1,195,749

ในระหว่างปี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า
จ�ำกัด (มหาชน)
มูลค่าตามตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พันบาท)

619,673
(หน่วย: พันบาท)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
620,000
(327)
619,673
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2,200,000
(16,443)
2,183,557

(1,620,000)
12,519
(1,607,481)

1,200,000
(4,251)
1,195,749

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นตัว๋ แลกเงินมีมลู ค่าตราไว้ จ�ำนวน 500 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท
และ 200 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท และมีก�ำหนดช�ำระคืนในวันที่ 6 มกราคม 2558 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และ 6 มีนาคม 2558 และ
10 มีนาคม 2558 ตามล�ำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด (Market interest rate)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับตั๋วแลกเงินมูลค่าตราไว้ จ�ำนวน 500 ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2556

2557

23
1
24

18
1
19

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

2557
10
45,523
45,533

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

2556
10
87,416
87,426

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ต่อปี)
8. ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

(หน่วย: พันบาท)

2557
2,918,712
7,111
2,925,823
(434,583)
(14,602)
2,476,638
(57,311)
2,419,327

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพิ่มค้างรับ
รวม
หัก: เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
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2556
3,155,049
7,115
3,162,164
(447,613)
(14,445)
2,700,106
(37,830)
2,662,276

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องจ�ำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
อายุหนี้ค้างชำ�ระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
		 น้อยกว่า 3 เดือน
		 3 - 6 เดือน
		 มากกว่า 6 เดือน
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

(หน่วย: พันบาท)

2557
2,773,063

2556
3,016,121

51,498
1,707
92,444
2,918,712

62,543
25,272
51,113
3,155,049

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนี้ที่ค้างช�ำระมากกว่า 6 เดือน แสดงมูลค่าตามเอกสารสิทธิ
จ�ำนวน 92 ล้านบาท (2556: 51 ล้านบาท) ก่อนสุทธิด้วยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนผู้โอนเมื่อผู้รับโอนได้รับช�ำระเงินตามสิทธิเรียกร้องแล้วมี
จ�ำนวน 29 ล้านบาท (2556: 14 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ดังกล่าวด้วยจ�ำนวนสุทธิแล้วทั้งจ�ำนวน
9. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
รวม
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

50,816
50,816

34,567
34,567

64,215
(115)
64,100

73,547
73,547

115,031
(115)
114,916

108,114
108,114

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับช�ำระหนี้ให้กับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องรายหนึ่ง ซึ่งมียอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับช�ำระหนี้ จ�ำนวน 73 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการช�ำระหนี้ประมาณ 7 ปี อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
การช�ำระหนี้ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดผลขาดทุนแต่อย่างใด ในระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
จ�ำนวน 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2556: บริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยจ�ำนวน 7 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม จ�ำนวน 61 ล้านบาท (2556: 64 ล้านบาท)
10. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

3,827
1,107
(804)
4,130
287
(21)
4,396

1,438
8,629
(123)
9,944
128
(11)
10,061
70
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อุปกรณ์
สำ�นักงาน

911
279
(387)
803
86
(11)
878

ยานพาหนะ

10,120
2,680
(930)
11,870
3,032
14,902

รวม

16,296
12,695
(2,244)
26,747
3,533
(43)
30,237

(หน่วย: พันบาท)

เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาทีอ่ ยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
2556
2557

เครือ่ งตกแต่ง
และติดตัง้

อุปกรณ์
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

3,223
527

1,181
1,349

697
108

6,199
1,964

11,300
3,948

(804)
2,946
659

(123)
2,407
1,713

(387)
418
118

(930)
7,233
2,136

(2,244)
13,004
4,626

(17)
3,588

(11)
4,109

(11)
525

9,369

(39)
17,591

1,184
808

7,537
5,952

385
353

4,637
5,533

13,743
12,646
3,948
4,626

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท (2556: 6 ล้านบาท)
11. สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557
12,300
(1,150)
11,150

เครื่องจักร
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เครื่องจักร - สุทธิ

2556
-

ลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิเรียกร้องรายหนึง่ ช�ำระหนีส้ ว่ นหนึง่ ให้แก่บริษทั ฯ เป็นเครือ่ งจักร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการขายสินทรัพย์ดงั กล่าว
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12. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
		 ตั๋วแลกเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

2557

2556

3.00 - 5.30
3.40 - 3.70

970,000
1,200,000
(4,251)
2,165,749

1,737,000
620,000
(327)
2,356,673

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ภายใต้วงเงินสินเชื่อ บริษัทฯ
ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา เช่น ห้ามน�ำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปจ�ำนอง จ�ำน�ำ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพัน (Negative pledge)
การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็น จ�ำนวน 1,290 ล้านบาท
(2556: 768 ล้านบาท)
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

2557
23,518
1,352
24,870

เงินฝากและเช็คระหว่างทางรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

2556
85,396
2,012
87,408

14. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในปี
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

72
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)

2557
14,883
1,750
520

2556
12,746
1,691
446

(2,156)
(3,990)
11,007

14,883

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
2557
1,750
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
520
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
(2,156)
ประกันภัยที่รับรู้ในปี
114
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

2556
1,691
446
2,137

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
2557
(ร้อยละต่อปี)

2556
(ร้อยละต่อปี)

3.5
7.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

3.5
8.0

11,007
14,883
12,746
8,280
7,100

การปรับปรุงตามประสบการณ์
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ

(611)
931
-

15. ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557
39,814
4,626
27,861
6,133
2,742
4,153

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ
ค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

2556
46,744
3,948
(2,605)
7,061
3,352
3,442

17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556

12,018

16,122

984
13,002

(455)
15,667

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
		 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
		 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
		 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

2557
37,904
20%
7,581

2556
80,397
20%
16,079

5,308

(517)

155
(42)
113
13,002

120
(15)
105
15,667

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
		 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		 ค่าเช่าค้างจ่าย
รวม

2,231
230
2,201
79
4,741
74
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

2,717
2,977
31
5,725

18. ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อก
อยู่ในระหว่างปี
19. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบั และ
สอบทานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ และด�ำเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และ
สินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
20. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั ฯ และพนักงานบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ
จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 2 ล้านบาท
(2556: 2 ล้านบาท)
21. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจากผลก�ำไรสุทธิ
ปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลก�ำไรสุทธิไตรมาส 1
ปี 2556
รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2556
เงินปันผลจากผลก�ำไรสุทธิ
ปี 2556
รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
วันที่ 10 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557
วันที่ 28 เมษายน 2557
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

40,000

1.00

12,000
52,000

0.30
1.30

28,000
28,000

0.70
0.70

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

		 บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าพืน้ ทีใ่ นอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 9 ปี บริษทั ฯ มีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่
ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

จ่ายช�ำระ
		 ภายใน 1 ปี
		 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
		 มากกว่า 5 ปี

5
18
12

4
17
17

23. เครื่องมือทางการเงิน

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

		 เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมลูกหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินประกันจากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง และเจ้าหนีอ้ นื่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

		 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสีย่ งนี้ โดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม โดยการวิเคราะห์สนิ เชือ่ จากข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า การ
ติดตามลูกค้าทีเ่ กินก�ำหนดช�ำระอย่างสม�ำ่ เสมอ ตามแนวทางทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในระเบียบพิธปี ฏิบตั สิ นิ เชือ่ และการพิจารณาก�ำหนดวงเงินประกัน
จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องและวงเงินหลักประกันอืน่ เพือ่ เป็นหลักประกันในการให้สนิ เชือ่ ส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายจากการประเมินความเสีย่ งทาง
ด้านสินเชือ่ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ ไม่มกี าร
กระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

		 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน
บัญชี และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมให้มีความสอดคล้องกัน
กับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) เฉลี่ยสะสมของอัตราดอกเบี้ยไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ
รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิเรียกร้องและเงินกูย้ มื ประเภทเผือ่ เรียกและประเภทมีระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน และบริษทั ฯ ยังสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกหนีไ้ ด้ในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลง ท�ำให้บริษทั ฯ มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน นอกจากนี้ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ใน
ระดับต�่ำ
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
า 1
ปรับขึน้ ลงตาม อัตรา
ภายใน 1 ปี มากกว่
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้อื่น

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

2,419
51
2,470

64
64

-

6
6

40
40

46
0.50
2,419 6.00 - 15.00
115 6.00 - 9.93
2,580

-

-

-

2,166
2,166

47
2
49

2,166
47
2
2,215

3.00 - 3.65
-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
มากกว่า 1
ปรั
บขึน้ ลงตาม อัตรา
ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้อื่น

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

2,662
35
2,697

60
60

13
13

12
12

75
75

87
0.50
2,662 6.00 - 15.00
108 6.00 - 9.93
2,857

-

-

-

2,357
2,357

53
6
59

2,357
53
6
2,416
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3.40 - 5.30
-

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
		 บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารสภาพคล่องทีเ่ หมาะสม สามารถรองรับการจ่าย
คืนหนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงก�ำหนดช�ำระได้เพียงพอในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องส�ำหรับในภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการบริหาร
สภาพคล่องที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

		 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

		 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
		 มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั หรือจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้
อยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ คือ การจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 6.43:1 (2556: 7.13:1)
25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่เพื่อ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 20 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำ�ปี 2557
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ผลการด�ำเนินงานในปี 2557 ปรากฏว่าบริษทั มีกำ� ไรสุทธิ เป็นจ�ำนวนเงิน 24.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 39.83 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 61.53 สาเหตุหลักคือ ในปี 2557 บริษทั มีมลู ค่าการรับซือ้ เอกสารการค้าทีล่ ดลง และมีการตัง้ ส�ำรองและค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีเ่ พิม่ ขึน้
ด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวน 1.30 เท่า หรือลดลงร้อยละ 57.78 และอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของเจ้าของลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวน 11.17 เท่า หรือลดลงร้อยละ 61.17 ตามล�ำดับ

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รายได้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 185.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 28.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.31
โดยปัจจัยที่ท�ำให้รายได้ในปี 2557 ลดลงกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าการรับซื้อเอกสารการค้าที่ลดลงจากปัจจัยลบหลายด้าน โดย
เฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในประเทศ ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การซื้อสินค้าลดลง ประกอบกับ
ปี 2557 บริษัทมีนโยบายให้เป็นปีแห่งคุณภาพ ท�ำให้บริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องจ�ำนวนเงิน 147.82 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน 23.63 ล้านบาท หรือร้อยละ
13.78 และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจ�ำนวนเงิน 30.37 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน 3.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.10 ด้านปริมาณ
การรับซื้อสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าในปี 2557 จ�ำนวน 17,904 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวน 2,387 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.76
นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่นจ�ำนวน 7.69 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�ำนวน 1.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.73

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 160.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 11.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.54 รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานมีดังนี้
• ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย: ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 53.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 12.63 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 19.24 โดยปัจจัยหลักที่ท�ำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากปริมาณการรับซื้อเอกสารการค้าที่ลดลง ท�ำให้บริษัทมี
การกู้ยืมจากแหล่งทุนต่างๆ ลดน้อยลง ประกอบกับมีการกู้ยืมจากบริษัทในเครือ
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 67.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 3.88 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.47
• การตั้งส�ำรองและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ: ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 27.86 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการ
ปรับปรุงนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นการตั้งส�ำรองทั่วไปจ�ำนวน 2.61 ล้านบาท การตั้งส�ำรองตามอายุของหนี้เป็นจ�ำนวน
21.50 ล้านบาท และหนี้สูญเป็นจ�ำนวน 3.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ในปี 2556 บริษัทมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจ�ำนวน 2.61 ล้านบาท
(หน่วย: พันบาท)

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้รวม
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ภาษีนิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ

2557

2556

185,889
147,824
30,372
7,693
160,986
53,028
67,096
27,861
13,001
24,903

214,430
171,448
33,405
9,577
149,700
65,663
70,975
(2,605)
15,667
64,730
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน

เปลี่ยนแปลง

(28,541)
(23,624)
(3,033)
(1,884)
11,286
(12,635)
(3,879)
30,466
(2,666)
(39,827)

ร้อยละ

(13.31)
(13.78)
(9.08)
(19.67)
7.54
(19.24)
(5.47)
1,169.52
(17.02)
(61.53)

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 2,610.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 269.95 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.37 สาเหตุมาจาก
• ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน 2,419.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็น
จ�ำนวนเงิน 242.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.13 เนื่องจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งลดลง ท�ำให้บริษัทมีปริมาณการรับซื้อเอกสาร
ลดลงตามไปด้วย และปริมาณการรับซื้อเอกสาร ณ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน 17,903.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน
2,387.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.77
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีอปุ กรณ์ - สุทธิ จ�ำนวนเงิน 12.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 1.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.98
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 2,258.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 266.99 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.57 ด้วยบริษัทมีลูกค้ามาใช้สินเชื่อแฟคตอริ่งลดลง และเจ้าหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน
47.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 5.47. ล้านบาท หรือร้อยละ 10.36 และมีการตัง้ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเกีย่ วกับการตัง้ ผลประโยชน์
ของพนักงานตามมาตรฐาน TAS19 เป็นจ�ำนวนเงิน 11.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เป็นจ�ำนวนเงิน 351.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 2.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.83
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนี้ - สุทธิ
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อุปกรณ์ส�ำนักงาน - สุทธิ
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่
ก�ำไรสะสม - ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2557

2556

2,610,104
45,533
2,419,327
50,816
222
415
64,100
12,646
1,153
11,150
4,742
2,258,651
2,165,749
47,366
2,198
7,067
24,870
11,401
351,453
200,000
35,845
246
19,700
95,662
2,610,104

2,880,046
87,426
2,662,276
34,567
117
1,452
73,547
13,743
1,193
5,725
2,525,639
2,356,673
52,840
6,401
7,276
87,408
15,041
354,407
200,000
35,845
103
18,200
100,259
2,880,046
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน

เปลี่ยนแปลง

(269,942)
(41,893)
(242,949)
16,249
105
(1,037)
(9,447)
(1,097)
(40)
11,150
(983)
(266,988)
(190,924)
(5,474)
(4,203)
(209)
(62,538)
(3,640)
(2,954)
143
1,500
(4,597)
(269,942)

ร้อยละ

(9.37)
(47.92)
(9.13)
47.01
89.74
(71.42)
(12.84)
(7.98)
(3.35)
1,115,000
(17.17)
(10.57)
(8.10)
(10.36)
(65.66)
(2.87)
(71.55)
(24.20)
(0.83)
138.83
8.24
(4.59)
(9.37)

