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สารประธานกรรมการบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดปี 2558 บริษทั มีรายได้จากการดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 5.3 ล้านบาทโดยในปี 2558
มีรายได้รวม 191.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยปัจจัยที่ทำ�ให้รายได้ในปี 2558 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ยังคงมาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ที่ยังคงทรงตัว และไม่มีทิศทางการเติบโตของ
ภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ทำ�ให้ปริมาณการซื้อสินค้าไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ประกอบกับบริษัทยังคงนโยบายความเข้มงวดในการควบคุม
คุณภาพของลูกค้า
ในปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทจะพัฒนาการตลาดเชิงรุก โดยเน้นให้ความสำ�คัญกับการเฝ้าระวัง
และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจการของบริษัท รวมถึงเน้น กลยุทธ์ในการ
สร้างความแตกต่างในการแข่งขันการให้บริการลูกค้าในแบบใหม่ๆ จูงใจให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทมีนโยบาย
ขยายฐานฐานลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้า
อุปโภคบริโภค และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงาม เป็นต้น เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำ�คัญของประเทศ มีอัตรา
การเติบโตสูง ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ธนาคารและลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานขอบริษัท รวมถึง
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านทีไ่ ด้ทมุ่ เทการทำ�งานเต็มกำ�ลังความสามารถให้แก่บริษทั และขอให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั จะยึดมัน่ และกำ�กับดูแล
กิจการให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกด้าน บนความสมดุล และความยัง่ ยืนขององค์กร
ในระยะยาว
01

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
 		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธ.ค. 2558

%

31 ธ.ค.2557

%

(หน่วย : บาท)
31 ธ.ค. 2556
%

5,405,308
2,349,173,186
5,421,046

0.23% 45,533,112
98.43% 2,419,326,743
0.23% 50,816,016

1.74% 87,425,774
92.69% 2,662,275,556
1.95% 34,566,839

3.04%
92.44%
1.20%

300,031
545,667
2,360,845,238

0.01%
222,150
0.02%
415,392
98.91% 2,516,313,413

0.01%
117,058
0.02%
1,452,237
96.41% 2,785,837,464

0.00%
0.05%
96.73%

0
9,248,153
414,230
1,119,047
5,277,843
9,853,200
25,912,473
2,386,757,711

0.00% 64,100,254
0.39% 12,645,687
0.02%
0
0.05%
1,153,447
0.22%
4,741,505
0.41% 11,150,000
1.09% 93,790,893
100% 2,610,104,306

2.46% 73,547,446
0.48% 13,742,995
0.00%
0
0.04%
1,192,791
0.18%
5,725,135
0.43%
0
3.59% 94,208,367
100% 2,880,045,831

2.55%
0.48%
0.00%
0.04%
0.20%
0.00%
3.27%
100%

1,727,291,772

72.37% 2,165,749,165

82.98% 2,356,672,674

81.83%

46,278,533
2,809,885
5,806,636
18,896,184
1,801,083,010

1.94% 47,366,119
0.12%
2,197,763
0.24%
7,067,195
0.79% 24,869,776
75.46% 2,247,250,018

1.81% 52,840,137
0.08%
6,400,856
0.27%
7,276,217
0.95% 87,408,221
86.10% 2,510,598,105

1.83%
0.22%
0.25%
3.03%
87.17%

13,372,273
631,411
14,003,684
1,815,086,694

0.56% 11,006,546
0.03%
394,632
0.59% 11,401,178
76.05% 2,258,651,196

0.42% 14,883,064
0.02%
157,853
0.44% 15,040,917
86.53% 2,525,639,022

0.52%
0.01%
0.52%
87.69%

03

ข้อมูลทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูล่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่
กำ�ไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำ�รองตาม
กฏหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2558

%

31 ธ.ค.2557

%

400,000,000
75,844,889
319,372
19,710,000

16.76%
3.18%
0.01%
0.83%

200,000,000
35,844,889
246,438
19,700,000

7.66%
1.37%
0.01%
0.75%

(หน่วย : บาท)
31 ธ.ค. 2556
%
200,000,000
35,844,889
103,051
18,200,000

6.94%
1.24%
0.00%
0.63%

75,796,756 3.18% 95,661,783 3.67% 100,258,869 3.48%
571,671,017 23.95% 351,453,110 13.47% 354,406,809 12.31%
2,386,757,711 100.00% 2,610,104,306 100.00% 2,880,045,831 100.00%

04

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค. 2558

รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 155,960,934
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
30,970,555
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(51,033,204)
 	 กำ�ไรขั้นต้น *
135,898,285
รายได้อื่น
4,260,318
			 รวมรายได้
191,191,807
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(127,163,228)
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
12,995,375
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(12,850,402)
			 กำ�ไรสำ�หรับปี
144,973
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทาง
คณิคศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผล
ประโยชน์พนักงาน
สุทธิจากภาษีเงินได้
0
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
144,973
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)
EPS

(หน่วย : บาท)
%

31 ธ.ค.2557
(ปรับปรุงใหม่)

%

31 ธ.ค. 2556

%

81.57% 147,823,964
16.20% 30,371,366
26.69% (53,027,679)
72.70% 125,167,651
2.23%
7,693,366
100% 185,888,696

79.52% 171,448,336
16.34% 33,405,322
28.53% (65,662,764)
70.24% 139,190,894
4.14%
9,576,504
100% 214,430,162

79.96%
15.58%
30.62%
67.95%
4.47%
100%

66.51% (97,112,848)
6.80% 35,748,169
6.72% (12,570,262)
0.08% 23,177,907

52.24% (68,370,547)
19.23% 80,396,851
6.76% (15,666,777)
12.47% 64,730,074

31.88%
37.49%
7.31%
30.19%

1,725,007
24,902,914

0
64,730,074

30.19%

1,021,370,000
0.0001

0.08%

800,000,000
0.029

13.40%

800,000,000
0.08

*  อัตราร้อยละของกำ�ไรขัน้ ต้น คำ�นวณจากมูลค่ากำ�ไรขัน้ ต้น หารด้วยรายได้หลัก ซึง่ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้ จากการซือ้ สิทธิเรียก
ร้องค่าธรรมเนียม และบริการรับ ซึง่ สอดคล้องกับอัตราร้อยละของกำ�ไรขัน้ ต้นทีเ่ ปิดเผยในอัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำ คัญในครัง้ นี้
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)
31 ธ.ค. 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนกาเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงืนสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
		 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค. 2556
(ปรับปรุงใหม่)

12,995,375

35,748,169

80,396,851

4,629,918
52,349,615
1,296,800
2,615,727
72,934
51,033,204
124,993,573

4,626,154
27,860,701
(2,011)
1,150,000
2,269,741
143,387
53,027,679
124,823,820

3,948,156
(2,605,433)
(384,875)
0
2,136,457
103,051
65,662,764
149,256,971

80,824,422
48,990,613
(2,593,750)
(130,275)
34,400

202,903,251 (250,466,558)
(6,917,124) 17,204,020
(105,092)
358,331
1,036,845 (1,246,368)
39,344
748,689

(1,087,586)
(115,172)
(5,973,592)
(250,000)
236,779
244,929,412
(14,647,300)
230,282,112

(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
0
157,853
(67,843,348)
(17,289,412)
(85,132,760)

(1,232,384)
(414,230)

(3,563,879)
0
5,800
(3,558,079)

(12,664,268)
0
384,993
(12,279,275)

(1,646,614)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : บาท)
31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2558 (ปรั
บปรุงใหม่)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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(440,362,775) (187,000,000)
240,000,000
0
(48,400,527) (60,724,642)
(20,000,000) (28,000,000)
(268,763,302) (275,724,642)
(40,127,804) (41,892,662)
45,533,112 87,425,774
5,405,308 45,533,112

237,000,000
0
(61,914,146)
(52,000,000)
123,085,854
25,673,819
61,751,955
87,425,774

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : บาท)
31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2558 (ปรั
บปรุงใหม่)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

เท่า

1.31

1.12

1.11

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE)

%
%
%

72.70%
0.08%
0.03%

70.24%
13.40%
7.09%

67.95%
30.19%
18.26%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำ�งาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset or ROA)

%

0.01%

0.95%

2.25%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวม (Debt to Asset Ratio) เท่า
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity)
เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) เท่า

0.76
3.18
1.25

0.87
6.43
1.71

0.88
7.13
2.22
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วิสัยทัศน์พันธกิจ

• วิสัยทัศน์ (Vision):

“มุ่งมั่นพัฒนาสู่ผู้นำ�การให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง”

• พันธกิจ (Mission):

“เสริมสร้างผู้ประกอบการ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ระบบการทำ�งาน
ภายในมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ และ
พนักงานได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และ
ยึดมั่นในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
Web Site
โทรศัพท์
โทรสาร
หลักทรัพย์ของบริษัท
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
  
  
ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
AIRA Factoring Public Company Limited ชื่อย่อ “AF”
: 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้า
โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
: 0107547000141 (เดิมเลขที่ 0107574700141)
: www.airafactoring.co.th
: 02-657-6222
: 02-657-6244, 02-657-6245
: ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จำ�นวน 400 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
: นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
นายชยพล ศุลเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด)
เลขที่ 193/136 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
: นายสุเทพ ธาระวาส
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก (Domestic Factoring)
บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลูกค้าหลัก
เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีศักยภาพดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทดำ�เนินธุรกิจหลากหลาย
ประเภท อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade), อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจเกีย่ วข้องกับสุขภาพความงามเป็นต้น เนือ่ งจากเป็นภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่สำ�คัญของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจที่มีผู้เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมจำ�นวนมากประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ทำ�ให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็น
โอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นของบริษัทในการดำ�เนินธุรกิจ คือ บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง มานานกว่า 19 ปี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของวงการ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ในส่วนของการสอบทานมูลหนี้
ที่ลูกค้ามีธุรกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงในการอำ�นวยสินเชื่อจากการตอบรับการแจ้ง
โอนสิทธิ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจแฟคตอริ่ง นอกจากนี้เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและธุรกิจของลูกค้า
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงได้ใช้กลยุทธ์ในการจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า
ให้ค�ำ ปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ลูกค้า อาทิ การบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดบิ การจัดหาแหล่งวัตถุดบิ การบริหารลูกหนี้
รวมถึงการดูแลและอำ�นวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำ�ธุรกิจให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
สำ�หรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.3 ล้านบาท
โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 191.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยปัจจัยที่ทำ�ให้
รายได้ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ยังคงมาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ที่ยังคงทรงตัว และไม่มี
ทิศทางการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ทำ�ให้ปริมาณการซื้อสินค้าไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ประกอบกับบริษัทยังคงนโยบาย
ความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของลูกค้า
โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดังนี้
ประเภทบริการ

ประเภทรายได้
แหล่งที่มาของรายได้
รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ดอกเบี้ยรับ
แฟคตอริ่งในประเทศ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินปี 2558 - 2556 เป็นดังนี้
2558
2557
2556
ประเภทบริการ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
155,961
81.57 147,824
79.52 171,448
ค่าธรรมเนียมและบริการ
30,971
16.20
30,371
16.34
33,405
รายได้อื่น
4,260
2.23
7,693
4.14
9,577
รวม
191,192
100.00 185,889
100.00 214,430
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ร้อยละ
79.95
15.58
4.47
100.00

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของบริษัท คือให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
ลักษณะบริการ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ
(Domestic Factoring) บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในการรับเงิน กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตัวของกิจการ ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีความแข็งแรงในการดำ�เนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นอีก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นการพิจารณาสัดส่วนลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ลูกค้าของบริษัทเป็นกิจการที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีการขยายตัวดี มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะปัจจุบัน บริษัทพิจารณาลูกค้าเป้าหมายไปยัง
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความ
งามเป็นต้น เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำ�คัญของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะ
ธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจที่มีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจำ�นวนมาก ประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ทำ�ให้สามารถบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี
โดยปกติลูกค้าจะให้เครดิตในการชำ�ระเงินแก่ลูกหนี้ เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดเพื่อนำ�ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือซื้อวัตถุดิบเพิ่ม
ก่อนถึงงวดการชำ�ระเงินของลูกหนี้ ลูกค้าสามารถนำ�เอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับ
โอนสิทธิการรับเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า
และเมื่อถึงกำ�หนดชำ�ระเงินซึ่งปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน บริษัทจะเป็นผู้ดำ�เนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากลูก
หนี้ตามจำ�นวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการค้า และดำ�เนินการคืนเงินในจำ�นวนเท่ากับส่วนต่างของยอดรับซื้อกับยอดเงินที่ได้รับจากการ
เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการของบริษัท

1. Delivery of goods/services
2. Discount of invoice

4. Collect payment on due date

Client

Customer
3. Provide cash advance

5. Make payment

6. Return difference amount
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษทั มีนโยบายการให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) ทีข่ าดแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึง่ อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มธุรกิจดี มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และมีการขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจ โดยลูกค้า
กว่าร้อยละ 45 จะเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้อยละ 35 เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นลูกค้าที่จัดจำ�หน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจข้ามชาติ ทั้งนี้ลูกค้าแฟคตอริ่งของบริษัท
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าประเภท ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่งในปี 2558 ยังคงมีอัตราการขยายตัวไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ในปี 2558 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี เศรษฐกิจยังคงอ่อนตัวลง จากปัจจัยลบหลายประการ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ฟื้นตัว
ซึ่งทำ�ให้รายได้ครัวเรือนของภาคเกษตรกรรมถดถอยลง รวมทั้งการชะลอตัวที่เกินกว่าความคาดหมายของเศรษฐกิจจีน และการลดลง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกก็ทำ�ให้รายได้จากการส่งออกที่เป็นรายได้หลักของไทยมาโดยตลอดกลับลดลงถึง 4.8% โดยในอดีต
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออกมากกว่า 40% ในขณะที่การลงทุนจากภาครัฐในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นแรงผลักดันที่สำ�คัญที่สุดของประเทศในช่วงนี้กลับล่าช้า ประกอบกับการสูงขึ้นของหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า 80%
ของ GDP ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลกระทบต่อราย
ได้จากการขายสินค้าและบริการ สำ�หรับในช่วงครึ่งปีหลัง ได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะที่ 3) โดยรัฐบาลได้
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสําคัญๆ เพิ่มเติมจํานวน 6 มาตรการ ประกอบด้วย
(1) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(2) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน
(3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
(4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
(5) มาตรการเร่งรัดการลงทุนของ BOI
(6) มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยาง
โดยวงเงินสินเชื่อและวงเงินงบประมาณส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปี 2558 และจะส่งผลให้มีแรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาษีต่อเนื่องไป
จนถึงปี 2559
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่งขยายตัว
จากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 0.4 ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประเภทธุรกิจและปริมาณการรับซื้อเอกสารโดยรวมของบริษัท
ทั้งแง่บวก และ ลบ ได้แก่
- ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค. - ต.ค.) มีปริมาณ
การผลิตรถยนต์ 1,430,994 คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1,568,300 คัน ลดลงร้อยละ 8.76 เมื่อ
พิจารณาปริมาณการผลิตโดยรวมพบว่าเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำ�นวน 1,019,576 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.25 ของ
ปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน และอนุพันธ์เพื่อการส่งออกร้อยละ 60.84 และการผลิตรถยนต์นั่ง
เพื่อการส่งออกร้อยละ 39.16 สําหรับรถยนต์นั่งที่มีการผลิตเพื่อการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
รองลงมาคือรถยนต์นั่งที่มีขนาดเครื่อง 1,201 - 1,500 ซี.ซี.และรถยนต์นั่งที่มีขนาดเครื่อง 1,501-1,800 ซี.ซี. ตามลําดับ
- ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าการผลิตจะปรับตัวลดลงร้อย ละ 3.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้าในกลุ่มอิเลกทรอนิกส์ปรับตัวลดลง ได้แก่
Semiconductor Other IC HDD และ Printer ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวลดลงของ Hard disk drive เป็นหลัก
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ตามความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง และหันไปใช้แท็บเลตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น อีกทั้งมีการใช้ Cloud Storage
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ , External HDD มากขึ้น ทําให้ปริมาณการผลิตจะไม่มากเท่าเดิม ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวลดลง
ร้อยละ 4.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง
ยูนิต คอมเพรสเซอร์ เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวและโทรทัศน์เนื่องจากกําลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง และผู้บริโภคมีการระมัดระวัง
การใช้จ่ายมากขึ้น อีกทั้งการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง นอกจากนี้ในส่วนของเครื่องรับโทรทัศน์มีผู้ผลิตบางรายย้ายฐานการ
ผลิตไปประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน โดยการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2558
- ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาพรวมในปี 2558 การจำ�หน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูปจากผ้าทอลดลงร้อยละ 4.59
ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตามการจําหน่ายเสื้อผ้าถักเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 เป็นผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเช่น กิจกรรม Bike for Mom , Bike for Dad และการส่งเสริมยอดขายที่มีการกระตุ้นตลาด
ของแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะสงเสริมให้ไทยเป็น Sport hub เพื่อยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องน่งหุ่มไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกที่ชะลอตัวอยู่ในปี 2558
- ด้านอุตสาหกรรมอาหารในช่วงปี 2558 ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.42
เนื่องจากการผลิตน้ำ�ตาลทรายเพิ่มขึ้น การขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้รับจากคําสั่งซื้อสินค้า
กลุ่มปศุสัตว์ยังคงเติบโตดีโดยเฉพาะไก่แช่เย็นแช่แข็ง ได้รับผลดีจากประเทศคู่แข่งถูกห้ามนําเข้าจากปัญหามาตรฐานตํ่าในหลายประเทศ
ส่วนการส่งออกอาหารปรับตัวลดลงร้อยละ 5.66 จากสินค้ากลุ่มประมง เป็นผลจากความต้องการของประเทศผู้นำ�เข้าปรัชะลอตัวลง
ขาดแคลนวัตถุดิบ การยกเลิกการให้สิทธิ์ GSP ที่ทําให้ระดับราคาสินค้าของไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทํา
ประมงผิดกฎ IUU และสินค้ากลุ่มข้าวและธัญพืช ความต้องการของประเทศผู้นำ�เข้าปรับชะลอตัวลง และระดับราคาสินค้าปรับชะลอตัว
ตามราคาน้ำ�มันประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว จึงส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกอาหารลดลง
ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และข้อมูลกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จากภาพรวมอุตสาหกรรมไทยในปี 2558 ข้างต้น และการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี 2559 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 ซึ่งมีการขยายตัวที่
ดีขึ้นจากปี 2558 เป็นอย่างมาก บริษัทจึงวางแผนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในปี 2559 โดยยังคงดำ�เนินนโยบายเชิงรุกต่อไป ทั้งนี้บริษัท
ตั้งเป้าในอนาคตที่จะเติบโตจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 50 และบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่มีศักยภาพดีที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศในกลุ่มค้าปลีก (Modern Trade) และอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมในกลุ่มสื่อสาร กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ, กลุ่มก่อสร้าง, กลุ่มงานราชการ และบริการอื่น เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และการบริการ (จัดหางาน รักษาความปลอดภัย บันเทิงและ
นันทนาการ) โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท รวมทั้ง
มีศักยภาพในการเจริญเติบโตภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
คู่แข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งได้รับความนิยมมากขึ้น การแข่งขันจึงมีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นกลุ่มธนาคาร หรือ
บริษัทย่อยต่างๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเชื่อประเภทนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นการ
รักษาฐานลูกค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม่ำ�เสมอโดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีเป็นหลัก
อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ทางกระแสเงินสดและเพื่อการขยายกิจการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อแฟคตอริ่งมากว่า 19 ปี ประกอบกับความรวดเร็ว
และความยืดหยุ่นในการอำ�นวยสินเชื่อ บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำ�ด้านธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งได้
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โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการแฟคตอริ่งอยู่ประมาณ 15 ราย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
1. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น การแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ มีความได้
เปรียบในด้านเครื่อข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลูกค้า ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ� แต่ขาดความคล่องตัวหรือมีข้อจำ�กัด
ในการพิจารณาสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่งเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
2. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ หรืออุตสาหกรรมชั้นนำ� การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ของธุรกิจค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ
ซึ่งก็มีอยู่จำ�นวนหนึ่ง กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีตลาดลูกค้าเฉพาะของตนเอง
3. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งทั่วไป กลุ่มนี้มีผู้ประกอบการจำ�นวนมากกว่ากลุ่มอื่น การแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มนี้มี
ความหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขัน เน้นทีมสินเชื่อและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายต่างๆ ได้มคี วามยืดหยุ่นสูงในการให้บริการและหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ แต่มีข้อจำ�กัดที่สำ�คัญคือ เงินทุนบุคลากร
ที่มีประสบการณ์
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ (Goal):

บริษทั ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะเป็นบริษทั ชัน้ นำ�ด้านแฟคตอริง่ ในประเทศ เป็นกำ�ลังสนับสนุนทางการเงินทีส่ �ำ คัญแรงหนึง่ ในการเสริมสร้าง
ผลักดันการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดับประเทศเพิ่มขึ้น โดยการเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้
มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ง่ายขึ้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทมีความเข้าใจถึงแนวทางการ
ดำ�เนินธุรกิจ และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งต่อไป ภายใต้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพของลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเข้าใจ
ธุรกิจลูกค้า อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ พร้อมทั้งบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจข้างต้นแล้วบริษทั ยังดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อสามารถสร้างกำ�ไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยเน้นฐานธุรกิจที่ลูกหนี้ให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน โดยบริษัทเป็นผู้รับซื้อ
เอกสารการค้า ซึ่งมีการแจ้งโอนสิทธิและให้ลูกหนี้ตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยบริษัทสามารถตรวจสอบมูลหนี้ได้ก่อนการ
รับซื้อ ทำ�ให้บริษัทมีความได้เปรียบรวมทั้งมีความเสี่ยงต่ำ�กว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ส่งผลดีให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน โดยจะเน้น
กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ�  ที่สามารถสอบทานความถูกต้อง ตลอดจนให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกกับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถโอนสิทธิการรับเงินให้บริษัทได้
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งที่เป็น Supplier ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีโอกาสในการขยายตัวที่ดี โดยใช้บริการแฟคตอริ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มี
โอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้ง กลุ่มผู้ถือหุ้น ในการแนะนำ�กลุ่มผู้ประกอบการในหลายธุรกิจที่มีความต้องการใช้สินเชื่อแฟคตอริ่ง
นอกจากนั้นบริษัทยังเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยการจัดทำ�เอกสารเผยแพร่บริการแฟคตอริ่ง
เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการอีกจำ�นวนมากที่ยังไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า ให้คำ�ปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงการดูแลและอำ�นวยความ
สะดวกในการขยายวงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำ�ธุรกิจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งบริษัทยังเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อให้
สามารถขยายธุรกิจได้ โดยคำ�นึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานด้วย
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ทั้งนี้ จุดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีดังนี้
1. บริษัทดำ�เนินธุรกิจมานานกว่า 19 ปี มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของธุรกิจแฟคตอริ่ง
2. บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งในประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ� ที่สามารถสอบทาน
ความถูกต้อง ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ และโอนสิทธิการรับเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงใน
การเรียกเก็บหนี้ต่ำ�
3. บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงสูง สามารถให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องฐานธุรกิจและแหล่งเงินทุน และนอกจากนี้ยังได้
รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. บริษัทมีระบบอำ�นวยสินเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
ติดตามสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจได้
5. บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า โดยให้คำ�ปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อลูกค้า และเน้นการให้บริการลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิด มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		คณะกรรมการของบริษทั มีเจตนารมณ์ทม่ี งุ่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยนำ�หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัย
ในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตัง้ แต่ปลายปี 2547 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั เพือ่ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
โดยมุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ บนพื้นฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติในการทำ�งาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะ
นำ�ไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการ และคูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้มกี ารทบทวน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และเปิดเผยแพร่ในเว็ปไซต์บริษัท ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์
โดยในปี 2558 บริษทั ได้รบั การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) อยูใ่ นระดับ 3 ดาว
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 หมวด ได้แก่ หมวด
สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น:

บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกีย่ วกับการดำ�เนินกิจการให้ มากขึน้ โดยให้ความสำ�คัญกับ
แนวปฏิบัติที่ดีสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือนัดประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาท
และการเข้าร่วมประชุมของประธาน และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลของการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้ง
ยังคงดำ�เนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
และส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท ที่
www.airafactoring.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
3. นำ�เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส/บำ�เหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี
4. นำ�เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คา่ ตอบแทนทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ แต่ละตำ�แหน่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
5. บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงทีละคน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ เอกสารของผู้ถือหุ้น
นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท
8. บริษทั ไม่ได้เพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจำ�ปี 2558 อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางสะดวก หรือ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น
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หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน:

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน
หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริง เช่น การจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ การกำ�หนดกระบวนการทีอ่ �ำ นวยความสะดวก
ให้ผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมได้โดยไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การคุม้ ครองจากการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบ และผูม้ อี �ำ นาจควบคุม เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำ�เนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
		โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ใน
เว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.airafactoring.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. บริษัทได้กำ�หนดข้อปฏิบัติสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ/หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
3. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
4. ในปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่สมเหตุสมผล และมีราคา
		หรือเงือ่ นไขของรายการทีเ่ ป็นธรรมเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเสมือนรายการทีท่ �ำ กับบุคคลอืน่ เพือ่ ป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในและวาระ
		ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการร่วมเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระ
		หรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้
6. ปี 2558 บริษทั ได้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน 2 ครัง้ ได้แก่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2558
		โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดย
		มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน และในการประชุมทั้งสองครั้งได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำ�เนินการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้นำ�
		ส่งหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
7. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำ�ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจ
		ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท (ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หน้า 5 ข้อ 4 กำ�หนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลสำ�คัญอืน่ ๆ และควรรออย่างน้อย 24-48 ชัว่ โมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนแล้ว ก่อนทีจ่ ะซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั
และกำ�หนดไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หน้า 3 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 6 กำ�หนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
		ของบริษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�งบการเงิน โดยกำ�หนดระยะ
		เวลาห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี) ทัง้ นี้ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551
8. คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ตามมาตรา 89/14 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่ง
รายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทภายใน 3 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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หมวด 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดคณะกรรมการจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มแี นวทาง
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าและลูกหนี้ บริษัทมุ่งหวังให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความเป็นธรรม โดยได้กำ�หนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การจัดทำ�สัญญาที่เป็นธรรม และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.2 การรักษาความลับของลูกค้าและลูกหนี้อย่างรัดกุม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่ จะได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการดำ�เนินการตามกฎหมายเท่านั้น
1.3 การให้ค�ำ แนะนำ�โดยใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพือ่ มุง่ ให้ลกู ค้าและลูกหนีไ้ ด้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม
2. กลุ่มเจ้าหนี้และคู่แข่งขันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยได้
		กำ�หนดให้มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่แข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา หรือสิทธิที่พึ่งจะได้รับตาม
กฎหมาย และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติทางการค้าต่อเจ้าหนี้ และคู่แข่งขัน
3. กลุ่มกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้องค์กรสามารถดำ�เนินธุรกิจ บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำ�คัญและกำ�หนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน
3.2 บริษทั มีหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรทีช่ ดั เจน โดยนำ�ข้อมูลจาก Job Description มาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหม่ทุกคน
3.3 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม และเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคง โดยได้
จัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม และจัดทำ�แผนการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงาน
				เพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลของ
				การปฏิบตั งิ าน รวมถึงการจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ และได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่
3.4 การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทถือว่าการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรเป็นสิ่งที่สำ�คัญ จึงได้
กำ�หนดให้มี
• การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบตั งิ านให้กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในการทำ�งาน รวมถึงการกำ�หนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำ�ปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึด
ตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทนำ�ระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน
• การให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล
					เพื่อให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
					ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมี
สุขภาพที่ดี และการให้สวัสดิการด้านอื่นๆ ได้แก่ เงินสมรส เงินฌาปนากิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงาน
• การจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 1 ปี
3.5 การเตรียมผูบ้ ริหาร บริษทั มีนโยบายในการดำ�เนินการจัดเตรียมผูบ้ ริหารทดแทนอย่างต่อเนือ่ ง ให้เพียงพอกับการขยายธุรกิจ
รวมไปถึงการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรเพือ่ เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของผูบ้ ริหารในการบริหารงาน
				ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
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4. กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
• โทรศัพท์ : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 0-2657-6222
• ทางเว็บไซต์บริษัท www.airafactoring.co.th
• ส่งไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
		ซึง่ คำ�ถาม/ ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยในปี 2558 บริษทั ไม่มี
ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
5. กำ�หนดนโยบาย และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ว่าด้วยการรับและการให้สง่ิ ของหรือประโยชน์อน่ื ใด
เพือ่ จูงใจให้ปฏิบตั ใิ นทางมิชอบก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้กบั ลูกค้าของบริษทั รับทราบโดยทัว่ กัน
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส:

		บริษทั ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ด้วยความโปร่งใส
เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท การดำ�เนินธุรกิจ และผลประกอบการทางการเงิน การกำ�กับดูแล นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ
กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล
การดำ�เนินงานในปี 2558 บริษทั ได้ด�ำ เนินการตามหลักเกณฑ์ทส่ี �ำ คัญ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับเกณฑ์ของ ASEAN CG SCORE CARD ดังนี้
1. ปรับปรุงข้อมูลบริษทั ผ่านเว็ปไซต์บริษทั เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยจัดการเปิดเผยหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำ�นังานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
3. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษทั ไว้คอ่ นข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจำ�ปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
4. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับบริษัท และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บริษัท
ได้ปรับแก้แผนผังองค์กร โดยจัดให้หน่วยงานกำ�กับการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) อยูก่ บั สำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน
5. เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างชัดเจน
6. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้อง
รายงานเรื่องดังต่อไปนี้
6.1 กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และ/ หรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทภายใน 3 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
7. ไม่มปี ระวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัด
กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
เป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
9. งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
  10. เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ประกอบด้วย ชือ่ ตำ�แหน่ง การศึกษา การถือหุน้ ในบริษทั
ประสบการณ์ทำ�งาน และภายถ่าย
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  11. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
		ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้ความสำ�คัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
		Relations) นับตัง้ แต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูส้ นใจทัว่ ไป
		สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลที่สำ�คัญที่
		จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อราคาที่แท้จริงของบริษัทในที่สุด บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารและการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบถาม
		ข้อมูลบริษทั ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ทง้ั ทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
บริษัท (www.airafactoring.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในส่วนของงบการเงิน
รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำ�เสนอข้อมูลบริษัท เป็นต้น
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ:

บริษทั ให้ความสำ�คัญในการแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น การกำ�หนดกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำ�เนินงาน ดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
อย่างไรก็ตามการดำ�เนินงานในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
SEAN CG SCORE CARD ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาฯ สรรหากรรมการที่ขาดอยู่ โดยให้พิจารณาจากวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้ ที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในปี 2558
		คณะกรรมการบริษัทไม่ได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม เนื่องจากโครงสร้างกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน
		โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และไม่มีกรรมการที่มาจากผู้บริหาร ซึ่งมีกรรมการครบถ้วนตามโครงสร้างแล้ว และบริษัทไม่มี
กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
2. กำ�หนดและเปิดเผยการแต่งตั้งกรรมการใหม่:
		ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
		โดยเฉพาะบริษทั มีนโยบายในการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ ผูท้ เ่ี หมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษทั มีกรรมการสรรหาฯ ทำ�หน้าที่
		กลั่นกรองคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ หรือลาออก และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อไป
		 คุณสมบัติของกรรมการ
			บุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมี
คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
2.1 มีคณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน และต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2.2 มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
2.3 สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำ�คัญและในการทำ�หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
2.4 เป็นผูม้ คี ณุ ธรรม จริยธรรม และคุณสมบัตอิ น่ื ใดทีอ่ าจกำ�หนดเพิม่ เติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั
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3. กำ�หนดนโยบายจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมี
กรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
4. เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบาย เกีย่ วกับจำ�นวน		
บริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5. กำ�หนดช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท
6. เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำ�หนดคู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ
		พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามถือเป็นการทำ�ผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วยบริหารงานบุคคล
7. กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตน
8. ไม่มีประวัติการการะทำ�ผิดกฎระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
9. กำ�หนดให้ประธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยมีบทบาท อำ�นาจและหน้าทีแ่ บ่งแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
  10. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชือ่ โดยกำ�หนดอำ�นาจ หน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)
  11. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันเป็นประจำ�ทุกปี และกำ�หนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
11.1 การกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดง
				ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำ�หนดทิศทางองค์กรระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเป็น
ประจำ�ทุกปี
11.2 กำ�หนดมีการทบทวนและติดตามให้ฝา่ ยบริหารปฏิบตั ติ ามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่�ำ เสมอ
11.3 ให้ค�ำ แนะนำ�ข้อคิดเห็น และแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพือ่ ใช้ในการจัดทำ�แผนงานทีช่ ดั เจนตอบสนองเป้าหมายองค์กร
11.4 การสื่อสารนโยบบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำ�เนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านกิจกรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง
  12. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินการ ให้เป็นไปตาม
		กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการ
		ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายในภายใต้การดูแล
ของผู้อำ�นวยการอาวุโสโดย นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จัดทำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญอย่างครบถ้วน และมีกำ�หนดนโยบายบริหาร		
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
  13. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ จึง
ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำ�เนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดย
		พิจารณาความเสี่ยงทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกัน
		และเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันและติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
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  14. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ได้กำ�หนดการ
		จัดประชุมคณะกรรมการไว้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจำ�เป็นในการประชุมแต่ละครัง้
		ได้กำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น โดยมีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยจัดทำ�รายงาน
		การประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยเลขานุการกรรมการบริษทั และหลังจากทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมรายงานจะถูกจัดเก็บ
ไว้ที่ตู้เอกสารในห้องกฎหมาย (ดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)
  15. คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาฯ กำ�หนดให้มกี ารวัดผลการทำ�งานของผูบ้ ริหารระดับสูงทุกปีในรูปของดัชนีวดั ผล
		(KPI) โดยเปรียบเทียมกับ KPI ทีก่ �ำ หนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึง่ เชือ่ มโยงกับอัตราค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ตามเหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการสรรหาฯ
		กำ�หนดไว้ สำ�หรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการ สรรหาฯ
		จะเป็นผู้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)
  16. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
16.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
				คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการทุกคน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และการดำ�เนินงานต่างๆ
				ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และ
				มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำ�กับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้าใจลักษณะและการดำ�เนินงานของบริษทั ได้โดยเร็ว โดยมีเลขานุการ
ของบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เรื่องที่ควรทราบ ได้แก่ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำ�เนินงาน
3. จดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท
16.2 การพัฒนาความรู้
บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการ
				บริษทั จะเป็นผูป้ ระสานงานกับกรรมการเพือ่ เข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้แก่ Directors
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
ในปี 2558 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรม ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม
1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
2. นายสามชัย เบญจปฐมรงค์

หลักสูตรที่กรรมการและผู้บริหารอบรมปี 2558
ตำ�แหน่ง
หลักสูตรที่อบรม
- กรรมการ
หลักสูตร Advance Audit Committee Program
- กรรมการตรวจสอบ
รุ่น 21/2558
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการบริหาร
หลักสูตร Directors Certification Program
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รุ่น 218/2558
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  17. คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกัน
		พิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
  18. การจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทกำ�หนกให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานประกอบด้วย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากำ�หนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำ�แหน่งงาน เพื่อ
คัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำ�หนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำ�แหน่งงานได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับ
ระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล ทำ�หน้าทีด่ แู ลติดตามการอบรมและการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง
  19. คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาฯ สรรหากรรมการที่ขาดอยู่ โดยให้พิจารณาจากวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้ ที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยในปี 2558
		คณะกรรมการบริษัทไม่ได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม เนื่องจากโครงสร้างกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และไม่มีกรรมการที่มาจากผู้บริหาร ซึ่งมีกรรมการครบถ้วนตามโครงสร้างแล้ว
		กำ�หนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสใน
		การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ โดยเฉพาะบริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อ
ผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาฯ ทำ�หน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร
หรือกรรมการที่ครบกำ�หนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอความเห็นขอ		
อนุมัติต่อบริษัทใหญ่ (บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)) ตามข้อบังคับของบริษัทใหญ่ หมวด 7 ข้อ 56 ว่าด้วยเรื่องการ
กำ�กับดูแลและบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และจึงเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว
		 คุณสมบัติของกรรมการ:
			บุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมี
คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่ต้องมีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
			ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
3. สามารถอุทศิ ตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจทีส่ �ำ คัญและในการทำ�หน้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำ�หนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท
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  20. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
		เป็นผู้ประเมินและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็น
ข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ประเมินจากดัชนี้ชี้วัดผลประกอบการ ผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ� การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำ�เร็จ การบริหาร การเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ ผลการประเมินจะถูกนำ�ไปพิจารณากำ�หนดเป็นอัตราการขึน้ เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยต้องได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  21. คณะกรรมการบริษัท ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบ
บัญชีจากภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานประจำ�ปี)
  22. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพือ่ รองรับการเติบโต
		ของธุรกิจในอนาคต โดยได้ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาให้บริษัทก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสำ�เร็จต่อไปในอนาคต
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการแนวร่วมนี้บริษัทจะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
		 แผนการดำ�เนินงานในปี 2559:
1.1 จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำ�นโยบายการต่อต้าน การทุจริตและ
แผนการกำ�กับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำ�เนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
1.2 จัดทำ�และประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)
1.3 สือ่ สารความเข้าใจกับผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้เข้าใจถึงเหตุผลและวิธปี ฏิบตั โิ ดยเฉพาะการป้องกันการจ่ายสินบนในรูปแบบต่างๆ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

(Corporate Social Responsibilities : CSR)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)
การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำ�เนิน
การยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น รักษากฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูก
ต้องและเป็นธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกล ตามนโยบายของบริษัทที่ส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.
5.

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรม ทำ�นุบำ�รุงศาสนา
สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ
สร้างสุขภาพ
การลงทุนทางสังคม

การดำ�เนินงานปี 2558

เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น ในปี 2558 บริษัทยังคงเดินหน้าในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยได้จัด
งบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ดำ�เนินกิจกรรมในด้านนี้ ผ่านโครงการ และ/หรือ การร่วมบริจาคผ่านองค์กร
การกุศลหรือมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น
ในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคม ผ่านโครงการดังนี้
โครงการกฐินสามัคคี

ระดมทุนจัดทำ�กฐินสามัคคีถวาย ณ สำ�นักสงฆ์โคกพระ ตำ�บลนาหินลาด อำ�เภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันอาทิตย์
ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
วัตถุประสงค์ ในการดำ�เนินโครงการ

ระดมทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของสำ�นักสงฆ์โคกพระ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี
พร้อมทั้งเป็นกุฎิของภิกษุสงฆ์ได้เกิดชำ�รุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จำ�เป็นต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
บริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี

28

แผนการดำ�เนินงานปี 2559

		 บริษทั ยังมุง่ เน้นและส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วม และแบ่งปันความสุขให้แก่ชมุ ชนและสังคม โดยมุง่ เน้นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
และกิจกรรมทำ�ความดี อันเป็นการส่งเสริมศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง
การดำ�เนินธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจึง
เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งสำ�นักบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และติดตามดูแลการดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงาน และบริหารความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชือ่ เพือ่ ช่วยให้ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
นอกจากบริหารความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ แล้ว บริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสีย่ งภายใต้การเปลีย่ นแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของทุกกระบวนการใน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และจะต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ในปี 2558 บริษัทได้เปลี่ยน สำ�นักบริหารความเสี่ยง เป็น สายงานบริหารความเสี่ยงและ
แก้ไขหนี้ และเพิ่มฝ่ายงานอีก 2 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ และฝ่ายแก้ไขหนี้ ดังนั้นสายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงาน คือ 1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 2. ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ 3. ฝ่ายแก้ไขหนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทุกด้าน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นในการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจาณาอย่าง
รอบคอบ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ ดังกล่าวสามารถจำ�แนกได้ดังนี้
		 1. ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ในการดำ�เนินธุรกิจแฟคตอริ่ง จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ
1.1. บริษัทในฐานะบริษัทแฟคเตอร์ซึ่งเป็นผู้รับซื้อบัญชีลูกหนี้
1.2. ลูกค้า (CLIENT) ซึ่งเป็นผู้ขายบัญชีลูกหนี้ และ
1.3. บริษัทลูกหนี้ (CUSTOMER) ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ
โดยลูกค้าจะทำ�การโอนสิทธิการรับชำ�ระเงินในหนี้ให้แก่บริษัทแฟคเตอร์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อของ
บริษัทจึงต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงด้านของลูกหนี้ และลูกค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธุรกิจแฟคตอริ่ง ประกอบด้วย
ก. ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้า/ลูกหนี้ บริษัทแฟคเตอร์ในฐานะผู้รับโอนสิทธิรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า (ผู้ขายสินค้า)
เมื่อถึงกำ�หนดระยะเวลาชำ�ระค่าสินค้า หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ (ผู้ซื้อสินค้า) ได้ บริษัทแฟคเตอร์สามารถเรียกร้องให้
ลูกค้าชำ�ระหนี้แทนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่มีการรับแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไข เช่น การรับโอนสิทธิเรียกร้องแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
จากลูกค้า (Without Recourse) ดังนั้นบริษัท แฟคเตอร์ จึงต้องพิจารณาฐานะกิจการของทั้งลูกค้าและลูกหนี้เป็นสำ�คัญ ซึ่งบริษัท
มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้สามารถดูแลทบทวนสถานะของลูกค้าและลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการ
ติดตามรายงานหนี้คงค้างอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด
ชำ�ระหนี้ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ในกลุ่มห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกที่มีเครดิตดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนการรับซื้อได้
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงได้อย่างมาก ในอดีตที่ผ่านมาในปี 2556-2557 และในปี 2558 บริษัทมีหนี้สินที่จัดชั้นสงสัยสูญ
(ค้างชำ�ระมากกว่า 6 เดือน) จำ�นวนเพียงร้อยละ 1.62 , 3.17 และ 2.86  ของจำ�นวนลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการชำ�ระหนี้ทั้งหมดตามลำ�ดับ
ข. ความเสี่ยงอันเกิดจากการหักลดหนี้ระหว่างลูกค้า และลูกหนี้ หรือผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นไปตามข้อตกลงการค้า
ระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่สินค้ามีตำ�หนิ สินค้าล้าสมัย การหักค่าใช้จ่ายทางการค้า เช่น ค่าขนส่งสินค้า ผลตอบแทนจาก
การขายสินค้า เป็นต้น ทำ�ให้ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ ก่อนจะชำ�ระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้า ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงของธุรกิจแฟคตอริ่ง เนื่องจากบริษัทแฟคเตอร์จะเป็นผู้ชำ�ระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทนผู้ซื้อสินค้า (ลูกหนี้) ให้แก่ผู้ขายสินค้า
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(ลูกค้า) ไปก่อน ทำ�ให้มีโอกาสที่บริษัทแฟคเตอร์ได้รับชำ�ระหนี้ไม่ครบตามจำ�นวนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัท
มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลูกค้า และลูกหนี้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน การพิจารณา
ประเภทของสินค้า เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าที่ล้าสมัยง่าย หรือมีโอกาสในการคืนสินค้ามาก การกำ�หนดให้มีอัตราส่วนรับซื้อเอกสาร
ทางการค้า (มูลค้ารับซื้อคิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าเอกสารทางการค้า) ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีส่วนเหลื่อม กรณีที่อาจมี
การจ่ายค่าสินค้าไม่ครบตามมูลค่าเอกสาร รวมทั้งการกำ�หนดให้มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อด้วยในบางกรณี
		 2. ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายสินเชื่อ
เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นการให้สินเชื่อระยะสั้นโดยเฉลี่ยระหว่างไม่เกิน 180 วัน ดังนั้นแหล่งเงินทุนสำ�หรับธุรกิจจึงควร
เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทมีสถาบันการเงินที่ให้ความสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวมทั้งสินกว่า2,676
ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ชำ�ระคืนเงิน
ก่อนการได้รับชำ�ระหนี้คืนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการกู้ยืมเงินให้มีระยะ
เวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการรับซื้อลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม Modern Trade และกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วน
ยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งมีวันกำ�หนดชำ�ระเงินที่แน่นอน ทำ�ให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น
มากขึ้นในเรื่องของแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ สิ้นปี 2556-2557 และ 2558 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น เท่ากับ
7.13, 6.43 และ 3.17 เท่า ตามลำ�ดับ
		 3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
จากผู้ขายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท อันได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ โดยมีเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท ไอร่า
แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) และผู้ขายว่า ผู้ขายจะให้การสนับสนุนทางธุรกิจในการดำ�เนินกิจการระหว่างบริษัท กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท
ตามรายชื่อที่ปรากฎในสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำ�การซื้อขายหุ้นตามสัญญา ดังนั้นหลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นไป บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรักษาลูกค้าจากการไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อราย
ได้ของบริษัท
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทมากนัก เนื่องจากปี2558 สัดส่วนของลูกหนี้
ในกลุ่มจิราธิวัฒน์ มีเพียงร้อยละ 9.74 และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีการติดต่อกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับความ
ร่วมมือภายใต้สญั ญาดังกล่าว บริษทั ก็ยงั มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า และมีความเข้าใจธุรกิจและความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้เป็นอย่างดี
		 4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า และลูกหนี้รายใหญ่
สำ�หรับการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ
30.66 ของรายได้รวมของบริษัทตามลำ�ดับ ซึ่งบริษัทมีการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะ
เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้า เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดย
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (4 รายจากลูกค้า 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 486.92 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.68 ของสัดส่วนยอดลูกค้าคงค้าง และมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (2 รายจาก
ลูกค้า 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 233.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.31 ของสัดส่วนลูกค้าคงค้างสำ�หรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
สำ�หรับการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญ่ ในปี 2557 และในปี 2558 บริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละ 55.20
และ 58.12 ของยอดคงค้างของลูกหนี้รวม ตามลำ�ดับ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกหนี้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยบริษัท
มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว (5 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 1,196.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.00 ของ
สัดส่วนลูกหนี้คงค้างสำ�หรับสิ้นสุดปี 2557 และมีมูลค่า (6 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) 1,258.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.70
ของสัดส่วนยอดหนี้คงค้างสำ�หรับสิ้นสุดปี 2558 และบริษัทมีการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมียอดคงค้างคิด
เป็นร้อยละ 26.87 และ 28.14 ของยอดคงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นสุดปี 2557 และสิ้นสุดปี 2558 ตามลำ�ดับ
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อย่างไรก็ตามบริษทั มีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ โดยการกำ�หนดลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทีม่ ขี นาดกลาง และขนาดเล็กให้เพิม่ มากขึน้
สำ�หรับกลุม่ ลูกหนีบ้ ริษทั มีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจโดยให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ลูกหนีท้ ม่ี ฐี านะการเงินทีม่ ง่ั คง หรือมีประวัตกิ ารชำ�ระหนีท้ ด่ี ี
ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำ�คัญ ทำ�ให้ยังคงมีการกระจุกตัวของลูกหนี้อยู่ในอนาคต
		 5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูซ้ ึง่ เป็นต้นทุนหลักของบริษทั แปรผันตามภาวะอัตราดอกเบีย้ ในตลาด และมีผลต่อการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมกับเงินให้
กู้จากการโอนสิทธิเรียกร้องให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) เฉลี่ยสะสมของอัตราดอกเบี้ยไว้ได้
ตามนโยบายของบริษัท รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำ�ระหนี้และเงินกู้ยืม
ประเภทเผื่อเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน และบริษัทยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ในกรณีที่อัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ดังนั้นความเสี่ยงทางด้าน
อัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
		 6. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ปัจจุบนั มีบริษทั และธนาคารทีป่ ระกอบธุรกิจแฟคตอริง่ และธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดยแต่ละรายต่างมุง่ เน้น
กลุม่ ลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ การแข่งขันมีผลต่อส่วนต่าง (Spread) ของอัตราดอกเบีย้ บ้างแต่สง่ ผลให้อตั ราการขยายตัวของสินเชือ่ เพิม่ ขึน้
เนื่องจากทำ�ให้ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าใจธุรกิจแฟคเตอริ่งและสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น สำ�หรับบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการแฟคตอริ่ง
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น Supplier ของกลุ่มลูกหนี้ในระบบค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความชำ�นาญเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งร้านสะดวกซื้อต่างๆ และกลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ให้ความร่วม
มือในการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิการรับเงินและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนที่บริษัทจะรับซื้อ อันเป็นการช่วยลดความ
เสี่ยงให้แก่บริษัท ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำ�ให้บริษัทมีจุดเด่นในการให้บริการ ประกอบกับบริษัทมีความใกล้ชิดกับลูกค้า มีสัมพันธ์
ภาพที่ดี มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะให้คำ�ปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้า มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อที่มี
ประสิทธิภาพ มีต้นทุนการดำ�เนินงานที่ต่ำ� ทำ�ให้บริษัทมีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการแข่งขัน
		 7. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน
เนือ่ งจากบริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั จำ�นวน 1,144,751,099 หุน้ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท และ บริษัท ซัมมิท คอร์ปอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งมี  ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับ บริษัท
ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) คือ ตระกูลจุฬางกูร ถือหุ้นในบริษัทจำ�นวน 58,807,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของทุนชำ�ระแล้ว
ของบริษัท ทำ�ให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องสำ�คัญต่างๆ ได้ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่สามารถถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
(ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 4 ท่าน โดยมี 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาเพื่อให้รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งยังทำ�ให้การบริหารของบริษัทมี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัท

ประวัติความเป็นมา

		บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง
จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำ�นวน 20 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 38 และกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ถือหุน้ ร้อยละ 12 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจ
แฟคตอริง่ และเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2547 บริษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั จำ�กัด เป็นบริษทั มหาชนจำ�กัด บริษทั ได้เข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในเดือนสิงหาคม 2547 พร้อมกับเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทางประชาชนจำ�นวน 4 ล้านหุ้น ทำ�ให้บริษัท
มีทุนจดทะเบียน และเรียกกำ�ไล 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 20 ล้านหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มจิราธิวัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ได้จำ�หน่ายหุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษัท
ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 11,470,200.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจำ�นวนหุ้นสามัญที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กิจการ และต่อมาเดือนกันยายน 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก
“บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)” ต่อมาเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัท
ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่า หุ้นละ 0.25 บาท และเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 1,600 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี 2554 กุมภาพันธ์: กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มจิราธิวัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ได้จำ�หน่าย
หุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 11,470,200.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35
และภายหลังการทำ�คำ�เสนอซื้อ บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งทำ�คำ�เสนอซื้อร่วมกับบริษัท ไอร่า แคปปิตอล
จำ�กัด (มหาชน) ได้ซอ้ื หุน้ สามัญทัง้ หมดจำ�นวน 4,543,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของจำ�นวนหุน้ สามัญทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ ซึง่ การซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าวกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมยังคงให้การสนับสนุนทางธุรกิจในการดำ�เนินกิจการระหว่าง
บริษัทกับกลุ่มคู่ค้าของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเช่นที่เคยปฏิบัติมาภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันทำ�การซื้อขายหุ้น
กันยายน: บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท ธนมิตร
แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)”
ปี 2556 กุมภาพันธ์: ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ได้ขายหุ้น
จำ�นวน 6,420,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของทุนชำ�ระแล้วให้แก่บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ส่งผล
ให้บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) มีหุ้นสามัญทั้งหมด จำ�นวน 29,607,617 คิดเป็นร้อยละ 74.019
เมษายน: ได้ยา้ ยสถานประกอบการจาก เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เปลี่ยนเป็น เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ปี 2558 สิงหาคม: ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 0.25 บาท
กันยายน: ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด(มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุน
ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นหลักในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 71.55 ของทุนชำ�ระแล้ว ซึ่งบริษัท ไอร่า
แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นหลักร้อยละ 36.87 ของทุนชำ�ระแล้ว โดยมีโครงสร้างธุรกิจ
ทีส่ �ำ คัญ ดังนี้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
( “AC” )
99.99%
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
( “AS” )

71.55%

90.00%

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ จำ�กัด (มหาชน)
( “AF” )

100.00%

AIRA International Advisory
(Singapore) Pte. Ltd. ( “AI” )
99.99%

บริษทั ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
( “AD” )

บริษทั ไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด
( “AP” )
40%

60%

บริษทั ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำ�กัด (มหาชน)
( “A&A” )

บริษทั แอสไพเรชัน่ วัน จำ�กัด
( “ASP1” )

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง เนื่องจาก
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจ
โดยตรง ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากบริษัทย่อย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษทั แกน โดยกลุม่ ธุรกิจหลักของบริษทั ประกอบด้วย บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่
(สิงคโปร์) จำ�กัด และบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อย
ดังนัน้ การประกอบธุรกิจของบริษทั แกนและบริษทั ย่อย จึงเป็นทีม่ าของแหล่งรายได้หลักของบริษทั ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด(มหาชน)
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี
นางปิยะพร วิชิตพันธุ์
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
นายคุณากร เมฆใจดี
นายภุชงค์ วิรัตน์มาลี
นายปรัชญา มงคลกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นายสมใจ อาภรศรี

1,144,751,099
68,948,300
62,628,000
58,141,100
46,672,000
20,000,000
20,000,000
15,469,700
12,135,200
11,698,200

ร้อยละ
( % ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด )
71.547
4.309
3.914
3.634
2.917
1.250
1.250
0.967
0.758
0.731

หมายเหตุ : นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด แต่ไม่ถือนับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน
ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว โดย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไม่มีหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 0 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
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แผนผังองค์กร

แผนผังองคกร (Organization Chart)
บร�ษัท ไอรา แฟคตอร�่ง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
Nominating and
Remuneration Committee

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
Chief Executive Officer

สำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร
Office of Chief Executive Office
- สำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร
- Office of Chief Executive Office
- สวนงานนิติกร
- เลขานุการบร�ษัท
- นักลงทุนสัมพันธ
- สวนงานกลยุทธและพัฒนาองคกร

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 1
Credit and
Marketing Group 1

คณะกรรมการสินเช�่อ
Credit Committee

สำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
Internal Audit and Compliance

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 2
Credit and
Marketing Group

สายงานบร�หารความเสี่ยง
และแกไขหนี้
Risk Management and
Debt Recovery
Management Group
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สายงานปฏิบัติการ
Operation Group

สายงานสนับสนุน
Supporting Group

โครงสร้างการบริหารของบริษัท
โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำ�นวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการบริษทั /
กรรมการอิสระ

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการบริหาร / กรรมการบริษทั

กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการสรรหา /
/ กรรมการอิสระ

นายคุณากร เมฆใจดี

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการบริษทั
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นางนลินี งามเศรษฐมาศ

กรรมการบริหาร / กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

นายวิวัฒน์ คงคาสัย

กรรมการบริหาร / กรรมการบริษทั

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
3. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
4. นางนลินี

งามเศรษฐมาศ

5. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
6. นางญาใจ

พัฒนสุขวสันต์

7. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
8. นายคุณากร เมฆใจดี
9. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
10. นายวิวัฒน์ คงคาสัย

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ, กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

การประชุมคณะกรรมการ
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
6
5/6
6

6/6

6

6/6

6

6/6

6

4/6

6

6/6

6

6/6

6
6

6/6
6/6

6

6/6

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวิวัฒน์ คงคาสัย
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และการกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำ�ธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัท
2. การทำ�ธุรกรรมหรือการกระทำ�ใดๆ อันมีผลกระทบที่สำ�คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำ�ธุรกิจ และ
ชื่อเสียงของบริษัท
3. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
6. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
7. กำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ ริหารมีระบบ หรือกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
  10. ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่
ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
			การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
  11. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท
  12. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
  13. คณะกรรมการมีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทได้
  14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  15. การอนุมตั วิ งเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำ�ปีของผูบ้ ริหารและพนักงาน
  16. การกำ�หนดและเปลี่ยนแปลงอำ�นาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
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  17. การมอบอำ�นาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงแก้ไขการมอบอำ�นาจหน้าทีด่ งั กล่าว ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ขอ้ กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ
			ตลาดหลักทรัพย์
  18. การแต่งตั้งและกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
  19. การจัดให้มีและกำ�กับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
  20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร
  21. การดำ�เนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
  22. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในกรณีที่ข้อมูลรายงานประจำ�รอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
รายงานผลการดำ�เนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำ�ปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำ�เนินงานของบริษัท ได้แก่
การได้มาจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกทรัพย์ใหม่
การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
1. นางลดาวัลย์  ธนะธนิต
2. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ
3. นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร
4. นายวิวัฒน์  คงคาสัย
5. นางนภาภรณ์  ลัญฉน์ดี
6. นายสามชัย  เบญจปฐมรงค์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
13
13/13
13
12/13
13
7/13
13
13/13
13
11/13
13
13/13

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติธรุ ะและงาน
บริหารของบริษัท กำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำ�นาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำ�หนด โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่สำ�คัญได้ ดังนี้
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1. ดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง และมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท กำ�หนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของคณะทำ�งานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำ�เนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินหรือการให้สินเชื่อใดๆ ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์อำ�นาจในการอนุมัติสินเชื่อ
ของบริษัท
7. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึง
การให้หลักประกัน การค้ำ�ประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
8. เป็นคณะทีป่ รึกษาฝ่ายจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
9. ดำ�เนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้อำ�นาจ ตลอดจนการมอบอำ�นาจแก่บุคคลอื่น
ที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท
มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตอนปลายปีเพื่อประเมินผลการทำ�งาน
ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัท
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเสนอชื่อเข้า
มาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน ซึ่ง 2 ใน 3 ท่าน เป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
3. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
6
6/6
6
6/6
6
6/6

โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: - นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ�รายงาน หรือให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยง หรือการกระทำ�ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
7. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท และลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
7.2 ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
			7.3 การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.4 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตุที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
7.8 รายงานอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ
8. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
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9. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ทุกปี
  10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
  11. ดำ�เนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยให้ดำ�เนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
  12. รับทราบสำ�เนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
  13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร (The Nomination Compensation Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระจำ�นวน
2 ท่านและประธานเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
1. นางญาใจ

พัฒนสุขวสันต์

2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
3. นางนลินี

งามเศรษฐมาศ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการ
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
4
4/4
4

4/4

4

4/4

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. กำ�หนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
2.1 กรรมการ
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั
2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สำ�หรับตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. กำ�หนดแนวทางนำ�เสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำ�ปี
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6. ติดตามการทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท (Credit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ
1. นายวิศิษฐ์
2. นายวิวัฒน์
3. นายกนกกิต
4. นางพรพิไล
5. นางกองแก้ว

วงศ์รวมลาภ
คงคาสัย
นวสิริ
บุราสัย
เปี่ยมด้วยธรรม

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ

การประชุมคณะกรรมการ
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
19
17/19
19
19/19
19
19/19
19
18/19
19
18/19

โดยมี นายขวัญพงษ์ พุ่มสว่าง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอำ�นาจที่กรรมการบริษัทกำ�หนด
2. ดำ�เนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. คณะผู้บริหาร (Management)

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายสามชัย
2. นายกนกกิต
3. นางพรพิไล
4. นายจิระศักดิ์
5. นายวิรุต
6. นางไพศรี

ตำ�แหน่ง

เบญจปฐมรงค์
นวสิริ
บุราสัย
อรรควัฒน์
ด่านอธิคม
ฝักเจริญผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้าหมาย นโยบายบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และดำ�เนินการเพื่อ
ให้เป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษทั ดังกล่าวด้วย รวมถึงการสัง่ การและกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานโดยรวม มีอำ�นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/ฝ่าย/แผนก
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกีย่ วกับพนักงานทัง้ หมดของบริษทั
2. มีอำ�นาจ ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบ วินัย การทำ�งานภายในองค์กร
3. ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
4. ให้มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำ�นาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจตามหนังสือมอบอำ�นาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำ�หนดไว้
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ทั้งนี้ อำ�นาจ ตลอดจนการมอบอำ�นาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มี
การกำ�กับดูแลให้มีการกำ�หนด และ/หรือดำ�เนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำ�ไปปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท และแจ้งผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำ�ไปสู่การดำ�เนินการของฝ่ายบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำ�ทุกปี โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชือ่ มโยงกับความสำ�เร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจทีเ่ หมาะสม
โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน และกรรมการ
ทั้ง 10 ท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด (ในจำ�นวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน)
กรรมการอิสระ มีจำ�นวนร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
คำ�นิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ ออนุญาต บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�  หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้อง
ชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะ
ต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิด
ขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้
ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการ
แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามข้อ(1) ถึง(9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้อ(2)(4)(5) และ(6) ในส่วนที่กำ�หนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่น
คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ให้ใช้บังคับกับคำ�ขออนุญาตที่ยื่นต่อสำ�นักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำ�หนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ �ำ ให้บคุ คลดังกล่าวมีคณุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
ข. เหตุผลและความจำ�เป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำ�ว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักงานสอบบัญชี หรือ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบุคคลนั้น
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การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น และต้องเสนอความเห็นขออนุมัติ
ต่อบริษัทใหญ่ (บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)) ตามข้อบังคับของบริษัทใหญ่ หมวด 7 ข้อ 56 ว่าด้วยเรื่องการกำ�กับดูแลและ
บริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำ�แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ติดตามการจัดทำ�แผน
สืบทอดตำ�แหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานประกอบด้วย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากำ�หนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำ�แหน่งงาน เพื่อ
คัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำ�หนดสามารถสืบทอดงานของแต่ละตำ�แหน่งงานได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับ
ระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำ�หน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง
5. ติดตามการทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท
ได้กำ�หนดการจัดประชุมคณะกรรมการไว้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น ในการประชุม
แต่ละครั้งมีการกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่าง
เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเลขานุการคณะกรรมการ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารในห้องกฎหมาย สำ�หรับกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ชื่อ - นามสกุล

1. นายสรสิทธิ์
2. นางจันทิมา
3. นางลดาวัลย์
4. นางญาใจ
5. นายพูนศักดิ์
6. นางนลินี
7. นายวิวัฒน์
8. นายวิศิษฐ์
9. นายวุฒิภูมิ
10. นายคุณากร
11. นางนภาภรณ์
12. นายสามชัย
13. นางกองแก้ว

สุนทรเกศ1
สิริแสงทักษิณ
ธนะธนิต
พัฒนสุขวสันต์1
เธียไพรัตน์
งามเศรษฐมาศ
คงคาสัย
วงศ์รวมลาภ
จุฬางกูร
เมฆใจดี
ลัญฉน์ดี
เบญจปฐมรงค์2
เปี่ยมด้วยธรรม3

คณะกรรมการ
บริษัท
2558 2557

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

2/2
1/7
6/7
2/2
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2558 2557

6/6

6/6

6/6
6/6

2/2
5/6

คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
บริหาร
และพิจารณาค่าตอบแทน
2558 2557
2558
2557

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

4/4
4/4
4/4

2/2
4/5
4/5

คณะกรรมการสินเชื่อ
2558

2557

19/19
17/19

16/16
16/16

18/19

16/16

หมายเหตุ 1 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ 2 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ 3 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เดิมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบาย เกีย่ วกับองค์ประชุมขัน้ ต่� 
ำ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะลงมติในทีป่ ระชุมต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ โดยบริษทั ได้จดั ให้มจี �ำ นวนกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาดของบริษทั
โดยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งกรรมการทั้ง 10 ท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่อย่างใด (ในจำ�นวนนี้เป็นกรรมการอิสระ
จำ�นวน 4 คน) คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ปีที่ได้รับ
ตำ�แหน่ง

ปีที่เลือก
ครั้งล่าสุด 2558

ประเภทของ
กรรมการ

การสรรหา/การแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
ในปี 2559

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

2557

2558

ไม่ใช่

2561

2. นางจันทิมา
3. นางลดาวัลย์
4. นางญาใจ
5. นายพูนศักดิ์
6. นางนลินี
7. นายวิวัฒน์
8. นายวิศิษฐ์
9. นายวุฒิภูมิ
10. นายคุณากร

2554
2554
2557
2547
2554
2547
2554
2554
2547

2558
2558
2556
2556
2556
2556
2557
2557

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

2561
2561
2560
2559
2559
2559
2559
2560
2560

ชื่อ - นามสกุล

สิรแสงทักษิณ
ธนะธนิต
พัฒนสุขวสันต์
เธียไพรัตน์
งามเศรษฐมาศ
คงคาสัย
วงศ์รวมลาภ
จุฬางกูร
เมฆใจดี

การแต่งตั้ง
ในครั้งถัดไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำ� ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยได้ผ่านการอบรมจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็น
เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 เพื่อทำ�หน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/15 ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�/เก็บรักษาเอกสาร
2. ทะเบียนกรรมการ
3. จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
6. ประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
7. ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศต่างๆ
8. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาว กฤษติกานต์ ผาคำ�
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
คุณสมบัติ: มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น
การจัดทำ�รายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ผ่านการ
อบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ
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คณะกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการและผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท
1. คณะกรรมการ
1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

-

อายุ 64 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, USA
หลักสูตร วิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 46 วิทยาลัยทหารบก
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 2
Director Certificate Program (DCP)
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
                        
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2554                  - รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
                       - ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำ�กับสถาบันการเงิน
                          ธนาคารแห่งประเทศไทย
2554                  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
                        
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
2553               - กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
                        
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

-

อายุ 66 ปี
วุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Management Development Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Management Program Harvard Business School, USA
นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 29 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงาน ก.พ.
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Certificate Program (DCP) (2545)
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
                       
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2550           
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
                        
กระทรวงการคลัง
2547              - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
                   
กรมสรรพากร
2544            
- รองอธิบดี กรมสรรพากร
                   
กรมสรรพากร
2543           
- สรรพากร ภาค 4
                    
กรมสรรพากร
2542                 - ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
                         - ผู้อำ�นวยการโครงสร้าง ปรับปรุงระบบงานกรรมวิธีภาษี
                           สรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ช่วยราชการ)
                          กรมสรรพากร
2539               - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 วช.
                           สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
2536               - ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างภาษี (นักวิชาการภาษี 8)
                           กองกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี
2535                - ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างภาษี (นักวิชาการภาษี 8ว.)
                            กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
2531                - ผู้ชำ�นาญการพิเศษด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7ว.)
                            กองกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี
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3. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

-

อายุ 71 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, USA
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9
Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute Of Management, Republic
of the Philippines
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6/2551
สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 13
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2556
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
                            บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2541 - 2548     
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ บั ผิดชอบสายสินเชือ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/ก่อสร้าง
                     
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2551          - กรรมการ,กรรมการบริหาร
                           ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
                        
กระทรวงการคลัง
                        - กรรมการ,คณะกรรมการกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
                            สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2550 - 2553           - กรรมการ,คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
                           สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550 - 2554          - คณะกรรมการ,คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย/ราชการ
2550 - 2554          - กรรมการ,คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
                           สำ�นักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักนายกรัฐมนตรี
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4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

-

อายุ 52 ปี
วุฒิการศึกษา
MBA (Finance and International Business), Sasin
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Accreditation Program (DAP) 11/2547
Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548
การถือหุ้นในบริษัท -0.59 % (4,720,000 หุ้น)ปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547 - ปัจจุบัน  
- กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ
                           บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
- ผู้บริหาร
                           กลุ่มบริษัท อีเทอร์นิตี้ จำ�กัด/ขนส่ง
5. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

-

อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2548
Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ
                           บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน        - กรรมการม,กรรมการบริหาร,กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ,
                            กรรมการกำ�หนดผลตอบแทนฯ และกรรมการทีป่ รึกษาทางด้านกฎหมาย
                    
องค์การเภสัชกรรม
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2555 - 2557                                          
                         
                           
2552 - 2555                                        

กรรมการ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ,
กรรมการการกำ�กับดูแลกิจการ และกรรมการติดตาม
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำ�กัด (มหาชน)

6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

-

อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา
CMIM., Certificate Master in Marketing Management (English Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Gutenberg
ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3 สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.3) รุ่นที่ 3
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 8
หลักสูตร Director Acereditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 6 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการสรรหาฯ และ
                            กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
                           บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน  
- ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
                            บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำ�กัด
2558 - ปัจจุบัน          - กรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
                            บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
2557 - ปัจจุบัน          - กรรมการ,กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และประธาน
                           กรรมการบริหาร
                           บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำ�กัด (มหาชน)
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2556 - ปัจจุบัน                               
                          
2553 - ปัจจุบัน                                  
                         
2550 - ปัจจุบัน                              
                          
2541 - ปัจจุบัน                                   

กรรมการ,กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และกรรมการบริหาร
บริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
(สิงคโปร์)
กรรมการ,กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ,กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และประธาน
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำ�กัด

7. นายวิวัฒน์ คงคาสัย

-

อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552
การถือหุ้นในบริษัท 3.63 % (58,141,100)
ปัจจุบัน
จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งาน
ปัจจุบัน                                       
2540 - 2557                                      
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กรรมการ,กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชือ่ และกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

8. นายคุณากร เมฆใจดี

-

อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, USA.
ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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 (ACP) 17/2550
การถือหุ้นในบริษัท  1.25 % (20,000,000)
ปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547 - ปัจจุบัน          - กรรมการ
                            บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน          - กรรมการ
                           บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำ�กัด
2544 - 2552      
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                            บริษัท บางกอกแรนซ์ จำ�กัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน         - กรรมการ
                           บริษัท ธนสถาปนา จำ�กัด
9. นายวิศิษย์ วงศ์รวมลาภ

-

อายุ 67 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
Director Accreditations Program (DAP) 14/2547
Director Certification Program (DCP) 44/2547
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
หลักสูตร Improving The Quality of Finance Reporting จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 3 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 1 บริษัท
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ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
                           บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน              - กรรมการอิสระ
                          บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน             - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
                           สำ�นักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน 2558 - ปัจจุบนั - กรรมการ
                           บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2554 - 2557   - กรรมการ
                        
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2552             - กรรรมการและกรรมการบริหาร
                           ธนาคาร ออมสิน จำ�กัด
2550 - 2551            - รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
                          ธนาคาร ออมสิน จำ�กัด
2547 - 2549            - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
                       
ธนาคาร ทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2544 - 2547            - รองผู้จัดการทั่วไป
                           บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

-

อายุ 37 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP) 148/2554
Finance for Director (FFD) 12/2554
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 9 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มีนาคม 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
                            บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
                            บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำ�กัด (มหาชน)
เมษายน 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
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กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบนั                            
2545-ปัจจุบัน                                    
2545-ปัจจุบัน                                   
                           
                           
                          
                           
                           

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
บริษัท ซัมมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ, และผู้อำ�นวยการสายงานจัดหา
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำ�กัด
กรรมการบริหาร
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำ�กัด (อยุธยา)
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำ�กัด
บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำ�กัด
บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำ�กัด
บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำ�กัด

11. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

-

อายุ 64 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท การเงิน Washington State University, USA.
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Sasin Senior Executive Program
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2555
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
Capital Market Academy วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 1
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 3 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 2 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบนั - กรรมการสินเชื่อ
                            บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน     - ประธานกรรมการตรวจสอบ
                           บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน       - ประธานกรรมการตรวจสอบ
                           บริษัท ปภพ จำ�กัด
2553 - ปัจจุบัน       - กรรมการ,กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และประธานบรรษัทภิบาล
                           บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน         - ที่ปรึกษา
                            บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
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12. นางนภาภรณ์ ลัญจน์ดี

-

อายุ 65 ปี
วุฒิการศึกษา
MBA Finance University of Pennsylvania
Director Certification Program (DCP) / 2544
Audit Committee Program (ACP) / 2555
Charter Director 2554
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
                          บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2552-2555       
- กรรมการผู้จัดการ
                        
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
2551 - 2552          - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                            บริษัท หลักทรัพย์จัดการพรีมาเวสต์ จำ�กัด
2547 - 2550           - กรรมการ และผู้จัดการ
                     
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
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ผู้บริหาร
1. นายสามชัย เบญจปฐมรงค์

อายุ 56 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 0 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิถนุ ายน 2558 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                             
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั                             
2547 - 2556                                     
2544 - 2547                                     

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบรรษัทธุรกิจ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำ�กัด (มหาชน)

2. นายกนกกิต นวสิริ

-

อายุ 56 ปี
วุฒิการศึกษา

MBA, City University, Seattle, Washington, USA.
Executive Director Program (EDP) 4/2552
Director Certification Program (DCP) รุ่น 199/2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 0 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ

                         
2548 - 2557                                      
2545 - 2547                                     
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินเชื่อและการตลาด
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

3. นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์

อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
- Executive Director Program (EDP) รุ่นที่ 11
การถือหุ้นในบริษัท 3,016,400 หุ้นจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 0 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิถนุ ายน 2548 - ปัจจุบนั - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฏิบัติการ

                             บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2542 - 2547         - ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
                             บริษทั ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
4. นายวิรุต ด่านอธิคม

อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำ�แหง
- นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
- MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 0 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้

                    
2550 - 2557     
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
- Head of Corporate
RHB Bank Berhad, Bangkok Branch

5. นางพรพิไล บุราสัย

อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Executive Director Program (EDP) 4/2552
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 0 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 2

                         
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
2544 - 2554   
- First Vice President Corporate Client Solution
                             ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
6. นางไพศรี ฝักเจริญผล

อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การถือหุ้นในบริษัท 905,000 หุ้น
ปัจจุบันจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 0 บริษัท และจำ�นวนบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน 0 บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2544 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

                     

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ
นางจันทิมา  สิรแสงทักษิณ
นางลดาวัลย์  ธนะธนิต
นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์
นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน์
นางนลินี  งามเศรษฐมาศ
นายวิวัฒน์  คงคาสัย
นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ
นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร
นายคุณากร  เมฆใจดี
นายสามชัย เบญจปฐมรงค์
นายกนกกิต นวสิริ
นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์
นางพรพิไล บุราสัย
นายวิรุต ด่านอธิคม
นางไพศรี ฝักเจริญผล
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จำ�นวนหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 30/12/2558

ลักษณะการถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

4,720,000 หุ้น
58,141,100 หุ้น
20,000,000 หุ้น
3,016,400 หุ้น
905,000 หุ้น

ทางตรง
ทางตรง
ทางตรง
ทางตรง
ทางตรง

-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิภายหลังจากหักเงินสำ�รองต่าง ๆ
ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้น มีผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
1. กำ�ไรสุทธิ
24.90 ล้านบาท 64.73 ล้านบาท 45.25 ล้านบาท 51.31 ล้านบาท
45.83 ล้านบาท
2. จำ�นวนหุ้น
40 ล้านหุ้น
40 ล้านหุ้น
40 ล้านหุ้น เดิมมี 20 ล้านหุ้น
20 ล้านหุ้น
ต่อมาเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล
0.30 บาท:หุ้น
0.75 บาท:หุ้นx20 ล้านหุ้น
    3.2 เงินปันผลประจำ�ปี
0.50 บาท:หุ้น 0.70 บาท:หุ้น 1 บาท:หุ้น 1บาท:หุ้นx40 ล้านหุ้น 1.25 บาท:หุ้น
4. รวมจำ�นวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20 ล้านบาท
40 ล้านบาท 40 ล้านบาท 55 ล้านบาท
25 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงิน
ร้อยละ 80.32
ร้อยละ 61.79 ร้อยละ 88.40 ร้อยละ 107.19
ร้อยละ 54.55

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม   ผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุม
และบำ�เหน็จกรรมการ
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทตามเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้า และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยจะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ
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กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาฯ

2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

3. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

4. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์*

5. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

6. นางนลินี งามเศรษฐมาศ** กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่ง

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ*

ชื่อ - นามสกุล

30,000

90,000

15,000

50,000

2557

90,000

90,000

90,000 105,000

90,000

90,000

150,000

125,000

2558

คณะกรรมการบริษัท
-

-

90,000

90,000

-

-

75,000

30,000

-

90,000 150,000

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2558
2557

-

-

-

195,000

-

-

-

-

-

225,000

-

-

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
2558
2557

40,000

40,000

60,000

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

30,000

คณะกรรมการ
สรรหา
2558
2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการ
สินเชื่อ
2558
2557

1. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จะอยู่ในรูปค่าเบี้ยประชุมที่เป็นตัวเงิน รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

-

-

-

-

-

-

2558

-

-

-

-

-

-

2557

บำ�เหน็จกรรมการ

130,000

220,000

240,000

285,000

240,000

125,000

2558

130,000

220,000

90,000

315,000

165,000

50,000

2557

รวมค่าตอบแทน

(หน่วย: บาท)
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-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2558
2557

-

-

-

-

-

-

-

-

110,000

50,000

-

70,000

-

130,000

-

130,000

70,000

-

120,000

-

80,000

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการ
สรรหา
2558
2557

-

-

-

-

-

-

-

80,000

180,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

255,000 200,000

190,000

คณะกรรมการ
สินเชื่อ
2558
2557

-

-

-

-

-

-

-

2558

-

-

-

-

-

-

-

2557

บำ�เหน็จกรรมการ

20,000
2,175,000

2,540,000

130,000

70,000

105,000

225,000

305,000

235,000

2557

180,000

110,000

50,000

90,000

130,000

345,000

395,000

2558

รวมค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
**  นางนลินี งามเศรษฐมาศ แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
*** นายวิวัฒน์ คงคาสัย เดิมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทครึ่งหนึ่ง และไม่ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารตามที่ได้รับอนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
                       ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ท่านได้เกษียณอายุ และได้รับเบี้ยประชุมเต็มจำ�นวนเช่นเดียวกับกรรมการท่านอื่น
****นายสามชัย เบญจปฐมรงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำ�ให้ไม่
    ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารตามที่ได้รับอนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

-

13. นางกรองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการสินเชื่อ
รวมทั้งสิ้น

-

กรรมการบริหาร

12. นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี

-

90,000 105,000
-

กรรมการ

11. นายสามชัย เบญจปฐมรงค์**** กรรมการบริหาร

10. นายคุณากร เมฆใจดี

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

60,000 105,000

กรรมการ/
90,000 105,000
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

75,000

2557

8. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

75,000

2558

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสินเชื่อ

ตำ�แหน่ง

7. นายวิวัฒน์ คงคาสัย***

ชื่อ - นามสกุล

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
2558
2557

(หน่วย: บาท)

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
จำ�นวนเงิน

ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่น ๆ
รวม
จำ�นวนผู้บริหาร

2558

2557

13,246,558.16
792,684.47
1,122,846
15,162,088.63
8

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

หมายเหตุ:   - ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ราย คือ นายสามชัย เบญจปฐมรงค์ นายกนกกิต นวสิริ นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์           
นางพรพิไล บุราสัย นายวิรุต ด่านอธิคม นางไพศรี ฝักเจริญผล นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์ นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
        - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ราย คือ นายวิวัฒน์ คงคาสัยย นายกนกกิต นวสิริ นายจิระศักดิ์ อรรควัฒน์ นางพรพิไล
     
บุราสัย นางไพศรี ฝักเจริญผล นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์ นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ นายเพิ่มศักดิ์ พูลเพิ่ม
3. บุคลากร

1. จำ�นวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำ�นวนทั้งสิ้น 63 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น
27,518,581.89 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังดำ�เนินการจัดทำ�แผนอัตรากำ�ลังคนให้สอดคล้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้
ฝ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน
สำ�นักบริหารความเสี่ยง
สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวม

ปี 2558

จำ�นวนพนักงานประจำ� (คน)
ปี 2557

ปี 2556

12
21
8
8
2
8
4
63

13
19
7
7
1
3
50

10
19
9
6
1
2
47

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานจำ�นวนพนักงานอย่างมี
นัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
2. ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2555) ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
จำ�นวน (คน)
  - เงินเดือน และโบนัส
  - สวัสดิการอื่น ๆ
รวม
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ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

63
22,738,083.37
4,780,498.52
27,518,581.89

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

47
18,714,688.02
4,347,036.57
23,061,724.59

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีจะทำ�ให้ระบบการทำ�งานของ
บริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถทำ�ให้การบริหารจัดการ และการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ทำ�หน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และกำ�หนด
ให้ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำ�แนะนำ�ในด้านต่าง ๆ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ครั้งที่ 3/2549 ได้แต่งตั้ง นางสาว สมใจ อมรชัยนพคุณ ให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมดำ�เนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัตแิ ต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยหัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน มีประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปดังนี้
นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
วุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์การทำ�งาน:
- 2549-ปัจจุบัน - หัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภาย
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
- 2547-2549 - ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
- 2544-2547 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) จำ�กัด
คุณสมบัติ:
มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ�งานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
รายงานทางการเงิน และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ความสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม
กัน คือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ไอร่า
แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 71.55%
และถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า
จำ�กัด (มหาชน) 99.99%

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกัน

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด
(มหาชน)
   ดอกเบี้ยจ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
    เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 1/2557
มีมูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 88 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 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 ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 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 ซึ่งครบกำ�หนดวันที่ 1 ธ.ค. 57
   เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 4/2557 มี
มูลค่า 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 92 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวันที่
9 ธ.ค. 57
   เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 5/2557 มี
มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 53 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวันที่
6 ม.ค. 58
   เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 6/2557 มี
มูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 88 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวันที่
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 ซึ่งครบกำ�หนดวันที่ 3 มี.ค. 58

   วงเงินสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำ�นวน 800 ล้านบาท และ
ได้มีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนทางการเงินจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้าน
บาท โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ลักษณะรายการ

1.61
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2.46
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1.66
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2,183.56

2558
1,983.13

2557

มูลค่ารายการ

497.65

ยอดคงค้าง
สุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2558

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นการ
เสริมสภาพคล่องในการดำ�เนินงาน
ของบริษัทด้านอัตราดอกเบี้ยเป็น
อัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัท
กู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่นเหตุผล
และความจำ � เป็ น ที่ ทำ � รายการดั ง
กล่าวเพื่อบริหารสภาพคล่องในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ในช่วงปลายปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่สมเหตุสมผล และมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรมเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ทำ�กับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกัน

ความสัมพันธ์
   เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 57 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 8/2557
มีมูลค่า 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40 % ต่อปี อายุ 89 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 10 มี.ค. 58
   เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 1/2558
มีมูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี อายุ 87 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 25 พ.ค. 58
   เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 2/2558
มีมูลค่า 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี อายุ 89 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 3 มิ.ย. 58
   เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 3/2558
มีมูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี อายุ 87 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 20 ส.ค. 58
    เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 4/2558
มีมูลค่า 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบกำ�หนด
วันที่ 1 ก.ย. 58
   เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 5/2558
มีมูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 18 พ.ย. 58
   เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 6/2558
มีมูลค่า 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.55 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 30 พ.ย. 58
   เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 7/2558
มีมูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.45 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 15 ก.พ. 59
   เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 58 บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับที่ 8/2558
มีมูลค่า 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.55 % ต่อปี อายุ 90 วัน ซึ่งครบกำ�หนดวัน
ที่ 26 ก.พ. 59

ลักษณะรายการ
1.64

2558

1.70

2.50

1.73

2.57

1.71

2.48

1.69

2.48

2557

มูลค่ารายการ

ยอดคงค้าง
สุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2558
ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
ฝ่ายบริหารได้จัดทำ�งบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบาย
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ ตลอดจนใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำ�งบการเงินรวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนมีการ
ใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและ
ร่วมประเมินความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสำ�คัญ และเพียงพอที่ดำ�รงรักษาทรัพย์สินของบริษัท
จากวิธีปฏิบัติและการกำ�กับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางลดาวัลย์ ธนะธนิต)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง (บริษัท) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่
เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และสำ�นักกำ�กับ
ดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาผล
การสอบทานหรือตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินประจำ�ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผล
การประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำ�คัญสรุปดังนี้
การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ของบริษทั รายไตรมาส และประจำ�ปีโดยได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายจัดการ และมีความเห็นว่า
ข้อมูลทางการเงินได้จัดทำ�ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีได้แสดงความ
เห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขโดยได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนด
การสอบทานการควบคุมภายใน โดยการประชุมร่วมกับสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบ มีการพิจารณาความเป็นอิสระของสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มี
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ผ่านกระบวนการตรวจสอบของสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็น
ที่เป็นสาระสำ�คัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดดังกล่าว หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ได้
แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงิน เกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
รายงานให้คณะกรรมการรับทราบ ภาพรวมผลการประเมินประจำ�ปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2559 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้อย่าง
อิสระ ภาพรวมในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีการจัดทำ�ตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินกิจการ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
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(นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ� งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผล ของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้
การประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กูย้ มื ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กูย้ มื
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินมัดจาและเงินประกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์รอการขาย
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

8
9
10

5,405,308
2,349,173,186
5,421,046
300,031
545,667
2,360,845,238

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

10
11

9,248,153
414,230
1,119,047
5,277,843
9,853,200
25,912,473
2,386,757,711

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

หมายเหตุ

19
12

บริษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุน้ สามัญ 40,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากบริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

7, 13

14
15

1,727,291,772
46,278,533
2,809,885
5,806,636
18,896,184
1,801,083,010

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

13,372,273
631,411
14,003,684
1,815,086,694

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

400,000,000

200,000,000

400,000,000
75,844,889
319,372

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

19,710,000
75,796,756
571,671,017
2,386,757,711
-

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

16

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

บริษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

7
19

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

155,960,934
30,970,555
4,260,318
191,191,807

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

127,163,228
127,163,228
64,028,579
(51,033,204)
12,995,375
(12,850,402)
144,973

97,112,848
97,112,848
88,775,848
(53,027,679)
35,748,169
(12,570,262)
23,177,907

-

1,725,007

144,973

1,725,007
1,725,007
24,902,914

0.0001

0.0290

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์รอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันจากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

12,995,375

35,748,169

4,629,918
52,349,615
1,296,800
2,615,727
72,934
51,033,204

4,626,154
27,860,701
(2,011)
1,150,000
2,269,741
143,387
53,027,679

124,993,573

124,823,820

80,824,422
48,990,613
(2,593,750)
(130,275)
34,400

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

(1,087,586)
(115,172)
(5,973,592)
(250,000)
236,779
244,929,412
(14,647,300)
230,282,112

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

บริษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

(1,232,384)
(414,230)
(1,646,614)

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

(440,362,775)
240,000,000
(48,400,527)
(20,000,000)
(268,763,302)
(40,127,804)
45,533,112
5,405,308
-

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

-

1,725,007
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 16)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
โอนไปสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

200,000,000
200,000,000
400,000,000
-

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
200,000,000
200,000,000
35,844,889
40,000,000
75,844,889
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
35,844,889
35,844,889
246,438
72,934
319,372
-

ส่ วนทุน
จากบริ ษทั ใหญ่
103,051
143,387
246,438
19,700,000
10,000
19,710,000
-

95,661,783
144,973
144,973
(20,000,000)
(10,000)
75,796,756
-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
18,200,000
100,258,869
23,177,907
1,725,007
24,902,914
(28,000,000)
1,500,000
(1,500,000)
19,700,000
95,661,783

351,453,110
144,973
144,973
240,000,000
72,934
(20,000,000)
571,671,017
-

(หน่วย: บาท)
รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
354,406,809
23,177,907
1,725,007
24,902,914
143,387
(28,000,000)
351,453,110

บริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่
25 สิ งหาคม 2547 โดยมีบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องจากลูกหนี้ ที่อยูต่ ามที่
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 มาถื อปฏิ บ ตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
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งบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาต
ให้กิจการเลื อกรั บรู้ รายการดังกล่าวทันที ในกาไรขาดทุ น หรื อในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
ทยอยรับรู้ในกาไรขาดทุนก็ได้
บริ ษทั ฯได้เปลี่ ยนแปลงการรั บรู้ รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในปี ปั จจุ บนั จากการรับรู้ ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุ นไปเป็ นรั บรู ้ ท นั ที ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและได้ทาการปรับปรุ งรายการของปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่อนที่นามา
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ฯใช้นโยบายบัญชี น้ ี มาตั้งแต่แรก ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
วัดมู ลค่ ายุ ติธรรม กล่ าวคื อ หากกิ จการต้องวัดมูลค่ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นใดตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของ
มาตรฐานฉบับนี้และใช้วธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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4.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ในระหว่า งปี ปั จจุบ นั บริ ษ ทั ฯได้เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญชี ที่ ส าคัญตามที่ กล่ า วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 3 เนื่ อ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ และฉบับ
ปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินบัญชี ใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิและมีการปรับย้อนหลังงบการเงินประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
2557
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ อง:
ผลประโยชน์พนักงาน

2,156

รวม

2,156

จานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จมีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
กาไรสุ ทธิ ลดลง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลกาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
กาไรเบ็ดเสร็ จเพิ่มขึ้น
กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานลดลง

2,156
(431)
(1,725)
1,725
1,725
(0.0022)
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5.

นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ ดอกเบีย้ จากการซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง
รายได้ดอกเบี้ ย จากการซื้ อสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งรั บ รู้ ใ นก าไรหรื อขาดทุ น โดยวิธี อตั ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ ง
(Effective interest rate method) ตามอายุของหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
ค่ าธรรมเนียมและบริ การรั บ
ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารรั บ รั บรู้ เ มื่ อ รั บ โอนสิ ทธิ ห รื อ เมื่ อ ได้ใ ห้บ ริ ก ารแล้ว โดยพิ จ ารณาถึ ง ขั้น
ความสาเร็ จของงาน
รายได้ อื่น
รายได้อื่นรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ ยและค่าใช้จ่ายในทานองเดี ยวกันบันทึกตามเกณฑ์คงค้างและถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ด
รายการ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ ง ถึ ง ก าหนดจ่ า ยคื นภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับ จากวันที่ ไ ด้ม าและไม่ มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
5.4 ลูกหนีจ้ ากการซื้อสิ ทธิเรียกร้ อง
ลูก หนี้ จากการซื้ อสิ ท ธิ เรี ย กร้ องแสดงมูล ค่ า ตามยอดลู ก หนี้ ค งค้า งหัก ค่า เผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญและ
ส่ วนลดการรับโอนสิ ทธิรับล่วงหน้า
5.5 ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยมื
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื แสดงด้วยมูลค่าเงินต้นหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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5.6 ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้องพิจารณาตั้งตามเกณฑ์ที่สูงกว่าดังนี้
(1)

จานวนร้อยละของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้องสุ ทธิ (หมายถึง ลูกหนี้จากการซื้ อสิ ทธิ
เรี ยกร้อง หักด้วยยอดเจ้าหนี้การซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง) ดังนี้
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้องสุ ทธิ
ลูกหนี้ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
ลูกหนี้คา้ งชาระน้อยกว่า 3 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ลูกหนี้คา้ งชาระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

(2)

อัตราร้อยละ
0
0
20
100

อัตราร้อยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้องสุ ทธิ ท้ งั หมด

นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯจะพิ จ ารณาตั้ง ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ลู ก หนี้ เป็ นรายตัว จาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้เงินให้กูย้ ืมและลูกหนี้อื่นจะบันทึกเป็ นผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การ
วิเคราะห์อายุหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
บริ ษทั ฯจะตัดจาหน่ายบัญชีลูกหนี้ทนั ทีที่พบว่าเป็ นหนี้สูญ
5.7 การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ในกรณี ที่ เป็ นการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ บริ ษ ทั ฯยินยอมผ่อนปรนเงื่ อนไขในการช าระหนี้ บริ ษ ทั ฯ
คานวณมูลค่ายุติธรรมของลู กหนี้ หลังปรั บโครงสร้ างหนี้ โดยคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่ที่ใช้เป็ นฐานใน
การเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้ ที่คานวณได้ที่
ต่ากว่ายอดหนี้คงค้างตามบัญชี เดิมจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้และ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่เหลื ออยู่ และปรับปรุ งค่าเผื่อการปรับมูลค่ากับบัญชี ค่าใช้จ่ายหนี้ สูญ
และหนี้สงสัยจะสู ญ
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5.8 อุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

-

3
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถู ก บริ ษ ทั ฯควบคุ ม ไม่ ว่า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อม หรื ออยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
จานวนเงิ นที่ จ่า ยตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่า ยในส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ นตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯหากมี
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา
ใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
5.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
6
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ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลัง ออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี คิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก าไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรกในปี
2554 บริ ษทั ฯเลื อกรับรู้ หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่ รับรู ้ ณ วันเดี ยวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554
5.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯจะทบทวนมูล ค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภ าษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ ก สิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะ
ไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.15 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
บริ ษทั ใหญ่ได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ให้กบั พนักงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯรับรู ้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เมื่อได้รับบริ การจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันให้สิ ทธิ โดยบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายตามเงื่ อนไขของระยะเวลาการให้บริ ก ารของ
พนักงานที่กาหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่ วนทุนจากบริ ษทั ใหญ่” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ความผันผวนของราคา
หุน้ และอัตราเงินปันผล เป็ นต้น
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ า งไปจากจ านวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
8
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึงถึ งประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯ จะรั บ รู้ สิ นทรั พ ย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ส าหรั บ ผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ ใ ช้หัก ภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
การมีผถู้ ือหุน้ บางส่ วนร่ วมกัน

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษ ทั ฯและบุ ค คลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

2558

2557

นโยบายการกาหนดราคา

19

13

อัตราตลาด (Money market rate)
9
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ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2557

497,655

1,195,749

ในระหว่างปี เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า
จากัด (มหาชน)
มูลค่าตามตัว๋ แลกเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตัว๋ แลกเงินสุ ทธิ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู้ ือหุ ้นร่ วมกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

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

เพิ่มขึ้น

2,000,000
(16,870)
1,983,130

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ลดลง

(2,700,000)
18,776
(2,681,224)

500,000
(2,345)
497,655

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นตัว๋ แลกเงินมีมูลค่าตราไว้
จานวน 300 ล้านบาทและ 200 ล้านบาท และมี ก าหนดช าระคื นในวันที่ 15 กุ ม ภาพันธ์ 2559 และ
26 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลาดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด (Market interest rate)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2558
17
1
18

2557
18
1
19

10
89

8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2558
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

10
5,395
5,405

(หน่วย: พันบาท)
2557
10
45,523
45,533

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.50
ต่อปี )
9.

ลูกหนีจ้ ากการซื้อสิ ทธิเรียกร้ อง

ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้ อสิ ทธิเรี ยกร้องเรี ยกเก็บเพิม่ ค้างรับ
รวม
หัก: เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง - สุ ทธิ

2558
2,815,343
6,054
2,821,397
(416,575)
(13,054)
2,391,768
(42,595)
2,349,173

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้องจาแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวมลูกหนี้จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
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2558
2,667,214

(หน่วย: พันบาท)
2557
2,773,063

66,732
792
80,605
2,815,343

51,498
1,707
92,444
2,918,712
11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้ สิทธิ เรี ยกร้องในการรับชาระหนี้ที่คา้ งชาระมากกว่า 6 เดือน แสดง
มูลค่าตามเอกสารสิ ทธิ จานวน 81 ล้านบาท (2557: 92 ล้านบาท) ก่อนสุ ทธิ ดว้ ยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายคืน
ผูโ้ อนเมื่อผูร้ ับโอนได้รับชาระเงินตามสิ ทธิ เรี ยกร้องแล้วมีจานวน 23 ล้านบาท (2557: 29 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้ต้งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ดงั กล่าวด้วยจานวนสุ ทธิ แล้วทั้งจานวน
10. ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื - สุทธิ

31 ธันวาคม
2558
12,369
(6,948)
5,421

31 ธันวาคม
2557
50,816
50,816

ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื
31 ธันวาคม
2558
53,672
(53,672)
-

31 ธันวาคม
2557
64,215
(115)
64,100

รวม
31 ธันวาคม
2558
66,041
(60,620)
5,421

31 ธันวาคม
2557
115,031
(115)
114,916

บริ ษทั ฯมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชาระหนี้ให้กบั ลูกหนี้จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องรายหนึ่ง ซึ่ งมี
ยอดคงเหลื อตามบัญชี ก่ อนการเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขการรั บ ช าระหนี้ จานวน 73 ล้านบาท โดยมี
ระยะเวลาการชาระหนี้ ประมาณ 7 ปี อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ ยนเงื่ อนไขการชาระหนี้ ไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดผลขาดทุนแต่อย่างใด ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้รับชาระ
ดอกเบี้ยจานวน 0.11 ล้านบาท (2557: บริ ษทั ฯได้รับชาระเงินต้นและดอกเบี้ยจานวน 3 ล้านบาท และ
4 ล้านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื จานวน 61 ล้านบาท
11. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,130
287
(21)
4,396
936
5,332

เครื่ อง
ตกแต่ง
และติดตั้ง
9,944
128
(11)
10,061
255
10,316

อุปกรณ์
สานักงาน
803
86
(11)
878
42
920

ยานพาหนะ
11,870
3,032
14,902
14,902

รวม
26,747
3,533
(43)
30,237
1,233
31,470
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(หน่วย: พันบาท)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

เครื่ อง
คอมพิวเตอร์

เครื่ อง
ตกแต่ง
และติดตั้ง

อุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

2,946
659

2,407
1,713

418
118

7,233
2,136

13,004
4,626

(17)
3,588
694
4,282

(11)
4,109
1,826
5,935

(11)
525
127
652

9,369
1,984
11,353

(39)
17,591
4,631
22,222

808

5,952

353

5,533

12,646

1,050

4,381

268

3,549

9,248

รวม

ค่าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี
2557

4,626

2558

4,631

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท
(2557: 9 ล้านบาท)
12. สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558
12,300
(2,447)
9,853

เครื่ องจักร
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เครื่ องจักร - สุ ทธิ

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

ลูกหนี้จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องรายหนึ่งชาระหนี้ส่วนหนึ่งให้แก่บริ ษทั ฯเป็ นเครื่ องจักร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

MOR
3.00 - 3.75
3.40 - 3.55

(หน่วย: พันบาท)
2558
637
1,229,000
500,000
(2,345)
1,727,292

2557
970,000
1,200,000
(4,251)
2,165,749

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯมี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
หลายแห่ ง ภายใต้วงเงินสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น ห้ามนา
ทรั พย์สิ นของบริ ษ ทั ฯไปจานอง จานา หรื อก่อให้เกิ ดภาระผูกพัน (Negative pledge) การดารง
อัตราส่ วนทางการเงินให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีวงเงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงิ นกู้ที่ยงั
ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวน 1,030 ล้านบาท (2557: 1,290 ล้านบาท)
14. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่

(หน่วย: พันบาท)
2558
18,050
846
18,896

เจ้าหนี้ เงินรอคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

2557
23,518
1,352
24,870
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15. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงิ นสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2558
11,007

2557
14,883

1,994
385

1,750
520

236

-

(250)
13,372

(1,545)
(611)
(3,990)
11,007

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้
2558
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
รวมค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ในส่ วนของกาไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
2557

1,994
385

1,750
520

236
2,615

2,270

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

15
94

บริ ษ ทั ฯคาดว่า จะจ่ า ยช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนัก งานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวน
ประมาณ 0.02 ล้านบาท (2557: จานวน 0.01 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 13 ปี (31 ธันวาคม 2557: 13 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
2558
(ร้อยละต่อปี )
3.5
7.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

2557
(ร้อยละต่อปี )
3.5
7.0

ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

ผลกระทบต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน

(1.1)

0.5

1.5

(1.9)

16. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิดงั นี้
1) เปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาทต่อหุ ้น
เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากจานวน 200 ล้านบาท เป็ นจานวน 400 ล้านบาท โดยการออก
หุ ้น สามัญ จ านวน 800 ล้า นหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของ
บริ ษทั ฯตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยูใ่ นอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาจองซื้อ 0.30 บาทต่อหุ น้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 25 สิ งหาคม 2558 และจดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 กันยายน
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2558 หุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2558
17. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
18. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิ ทธิ
ค่าเช่าอาคารสานักงาน

2558
45,148
4,630
52,350
6,304
2,822
4,153

2557
41,827
4,626
27,861
6,133
2,742
4,153

19. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

(หน่วย: พันบาท)
2557

13,387

12,018

(537)
12,850

552
12,570

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

2558

2557
-

431

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
2558
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิม่ ขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: พันบาท)
2557

12,995

35,748

20%
2,599

20%
7,149

9,904

5,308

396
(49)
347
12,850

155
(42)
113
12,570

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์รอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
1,988
489
2,675
126
5,278

2,231
230
2,201
79
4,741
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ มีรายการผลแตกต่า งชั่วคราวที่ ใ ช้หัก ภาษี จานวน 96 ล้า นบาท
(2557: 46 ล้านบาท) ที่ บ ริ ษทั ไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพ ย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าจานวนดังกล่าวไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯอาจนามาใช้ประโยชน์
ทางภาษีได้
20. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี และได้ปรับ
จานวนหุ ้นตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม
หุน้ ละ 5.00 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.25 บาทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 และบริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งจานวน
หุ น้ สามัญที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ ้นของปี ก่อนที่นามาเปรี ยบเทียบ (ปรับจานวนหุ ้นตามสัดส่ วน
ที่ เ ปลี่ ย นไปของจ านวนหุ ้น สามัญที่ เ กิ ด จากการลดมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ ้น โดยถื อ เสมื อ นว่า การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ น้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)
กาไรสาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ น้ )
กาไรต่อหุ น้ (บาท/หุ น้ )

2558
145
1,021,370
0.0001

2557
23,178
800,000
0.0290

21. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯดาเนิ น ธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ ธุ รกิ จรับซื้ อสิ ทธิ
เรี ยกร้องจากลูกหนี้ และดาเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการ
ด าเนิ น งาน และสิ น ทรั พ ย์ท้ งั หมดที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ ว นงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
22. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10
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ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน
กองทุนสารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี
2558 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 2 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท)
23. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

เงินปันผลจากผลกาไรสุ ทธิ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557
ปี 2556
วันที่ 28 เมษายน 2557
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2557

28,000
28,000

0.70
0.70

เงินปันผลจากผลกาไรสุ ทธิ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558
ปี 2557
วันที่ 20 เมษายน 2558
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2558

20,000
20,000

0.50
0.50

24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริ การ อายุของ
สัญ ญามี ร ะยะเวลา 9 ปี บริ ษ ทั ฯมี จ านวนเงิ น ขั้น ต่ า ที่ ต้อ งจ่า ยในอนาคตทั้ง สิ้ น ภายใต้สั ญญาเช่ า
ดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
4
5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
19
18
มากกว่า 5 ปี
7
12
25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืม ลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืม
99
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ระยะสั้น เงิ นประกันจากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง และเจ้าหนี้ อื่น บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง และลูกหนี้เงิน
ให้กยู้ มื ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อ
ที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์สินเชื่อจากข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า การติดตามลูกค้าที่เกินกาหนดชาระ
อย่างสม่ าเสมอ ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบพิธีปฏิ บตั ิ สินเชื่ อ และการพิจารณากาหนด
วงเงิ นประกันจากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ องและวงเงิ นหลัก ประกันอื่ นเพื่อเป็ นหลักประกันในการให้
สิ นเชื่ อสาหรับลูกค้าแต่ละรายจากการประเมินความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯไม่มี
การกระจุกตัว เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย จานวนเงิ น
สู ง สุ ดที่ บ ริ ษ ทั ฯอาจต้องสู ญเสี ย จากการให้สิ นเชื่ อคื อมูล ค่ า ตามบัญชี ข องลู ก หนี้ จากการซื้ อสิ ท ธิ
เรี ยกร้อง และลูกหนี้เงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง เงิ น
ฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมที่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีมาตรการในการลด
ความเสี่ ยงดังกล่ าวโดยการจัดหาแหล่ งเงินกู้ยืมให้มีความสอดคล้องกันกับลูกหนี้ จากการซื้ อสิ ทธิ
เรี ย กร้ อ ง เพื่ อให้ บ ริ ษ ัท ฯสามารถรั ก ษาส่ ว นต่ า ง (Spread) เฉลี่ ย สะสมของอัต ราดอกเบี้ ย ไว้ต าม
นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการซื้ อ
สิ ทธิเรี ยกร้องและเงินกูย้ ืม และบริ ษทั ฯยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจากลูกหนี้ได้ในกรณี
ที่อตั ราดอกเบี้ยเปลี่ ยนแปลง ทาให้บริ ษทั ฯมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อตั ราดอกเบี้ยมี
ความผันผวน นอกจากนี้ เนื่ อ งจากสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่มี อตั ราดอกเบี้ ย ที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่มี อตั ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวันที่ ค รบก าหนด หรื อ วันที่ มี ก าร
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
2,349
5

-

-

-

5
-

5
2,349
5

2,354

-

-

-

5

2,359

5.85 - 15.00
6.00 - 9.93

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

443

-

-

1,284

-

1,727

-

-

-

-

46
3

46
3

443

-

-

1,284

49

1,776

เงินประกันจากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เจ้าหนี้อื่น

3.15 - 3.75,
MOR
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

2,419
51

64

-

6
-

40
-

46
2,419
115

2,470

64

-

6

40

2,580

-

-

-

2,166

-

2,166

3.00-3.65

-

-

-

-

47
2

47
2

-

-

-

-

2,166

49

2,215

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เจ้าหนี้อื่น

0.50
6.00-15.00
6.00-9.93

-

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
กาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
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บริ ษทั ฯมีนโยบายในการบริ หารสภาพคล่องที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการบริ หารสภาพคล่องที่
เหมาะสม สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้ สินและภาระผูกพันที่ ถึงกาหนดชาระได้เพียงพอในภาวะ
ปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องสาหรับในภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการบริ หารสภาพคล่องที่เหมาะสม
ระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริ ษทั ฯไม่มีรายการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
25.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กยู้ ืมและเงิน
กู้ยืม มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด บริ ษ ัท ฯจึ ง ประมาณมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.17:1 (2557: 6.43:1)
27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท เป็ น
จ านวนเงิ น รวม 16 ล้า นบาท การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วขึ้ น อยู่ก ับ การอนุ ม ัติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

102

24

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินการ
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินการ

• ภาพรวมการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
สำ�หรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปี 2558 มีรายได้จากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.3 ล้านบาท โดยใน
ปี 2558 มีรายได้รวม 191.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยปัจจัยที่ทำ�ให้รายได้ใน
ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ยังคงมาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ที่ยังคงทรงตัว และไม่มีทิศทางการ
เติบโตของภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ทำ�ให้ปริมาณการซื้อสินค้าไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงนโยบายความเข้มงวดใน
การควบคุมคุณภาพของลูกค้า
เหตุการณ์สำ�คัญ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้ 5.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 400 ล้านบาท
• ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการดำ�เนินการ
ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่งในปี 2558 ยังคงมีอัตราการขยายตัวไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี
2558 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี เศรษฐกิจยังคงอ่อนตัวลง จากปัจจัยลบหลายประการ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่ง
ทำ�ให้รายได้ครัวเรือนของภาคเกษตรกรรมถดถอยลง รวมทั้งการชะลอตัวที่เกินกว่าความคาดหมายของเศรษฐกิจจีน และการลดลงของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกก็ทำ�ให้รายได้จากการส่งออกที่เป็นรายได้หลักของไทยมาโดยตลอดกลับลดลงถึง 4.8% โดยในอดีต
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออกมากกว่า 40% ในขณะที่การลงทุนจากภาครัฐในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นแรงผลักดันที่สำ�คัญที่สุดของประเทศในช่วงนี้กลับล่าช้า ประกอบกับการสูงขึ้นของหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า 80% ของ
GDP ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ส่งผลกระทบต่อรายได้
จากการขายสินค้าและบริการ ทำ�ให้ธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัทแค่ทรงตัวในช่วงครึ่งปีแรก สำ�หรับช่วงครึ่งปีหลังธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท
ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
• การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2558 และปี 2557
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของบริษัทสำ�หรับปี 2558 และปี 2557 เป็นดังนี้
ผลการดำ�เนินงานและความสามารถในการทำ�กำ�ไร

ในปี 2558 และ ปี 2557 รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง มีจำ�นวนเท่ากับ 155.96 ล้านบาทและ 147.82 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.57 และ 79.52 ของรายได้รวม ตามลำ�ดับ และคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.50 เป็นผลมาจาก
การที่ปริมาณการซื้อสิทธิเรียกร้องที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าธรรมเนียมและบริการรับมีจำ�นวนเท่ากับ 30.97 ล้านบาท และ 30.37 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.20 และ 16.34 ตามลำ�ดับ และคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.97 รายได้อื่นของบริษัทฯ      
หลักๆได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก มีจำ�นวน 4.26 ล้านบาท และ 7.7 ล้านบาท ตามลำ�ดับคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.23 และ 4.14 ตามลำ�ดับ
และมีอัตราลดลงร้อยละ 44.62 รายได้รวมมีจำ�นวน 191.19 ล้านบาท และ 185.88 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ค่าใช้จ่ายทางการเงินมี
จำ�นวนเท่ากับ 51.03 ล้านบาท และ 53.03 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.69 และ 28.53 ตามลำ�ดับ และมีอัตราลดลง
ร้อยละ 3.76 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้น จำ�นวนเท่ากับ 135.90 ล้านบาท และ 125.17 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
72.70 และ 70.24 ของรายได้หลัก ตามลำ�ดับ และคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 8.57 เนื่องจากการที่รายได้หลักจาก รายได้ดอกเบี้ยจาก
การซื้อสิทธิเรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการรับ มีอัตราเติบโตรวมร้อยละ 7.47 ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีอัตราลดลงร้อยละ 3.7*
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(หน่วย: พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
   รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
   ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 	
กำ�ไรขั้นต้น*
รายได้อื่น
รวมรายได้

31 ธ.ค.58

%

31 ธ.ค.57

155,961
30,971
(51,033)
135,898
4,260
191,192

81.6%
16.2%
26.7%
72.7%
2.2%
100.0%

147,824
30,371
(53,028)
125,168
7,693
185,889

%
79.5%
16.3%
28.5%
70.2%
4.1%
100.0%

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

%

8,137
599
1,994
10,731
(3,433)
5,303

5.5%
2.0%
- 3.8%
8.6%
- 44.6%
2.9%

* อัตราร้อยละของกำ�ไรขั้นต้น คำ�นวณจากมูลค่ากำ�ไรขั้นต้น หารด้วยรายได้หลัก ซึ่งประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
ซึ่งสอดคล้องกับอัตราร้อยละของกำ�ไรขั้นต้นที่เปิดเผยในอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญในครั้งนี้

ปี 2558 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำ�นวน 127.16 ล้านบาท และ 97.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ66.51
และ 52.24 และคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.94 เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งสำ�รองค่าเผื่อสงสัยหนี้สูญเพิ่มสำ�หรับภาระหนี้ที่เกินกำ�หนด
ชำ�ระ 180 วันทั้งหมดครบทั้งจำ�นวน (100%) แต่ไม่ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุน ปี 2558 ยังคงมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 0.15 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.08 และยังมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.03
(หน่วย: พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค.58

ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(127,163)
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
12,995
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(12,850)
กำ�ไรสำ�หรับปี
145
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางคณิคศาสตร์
0
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน    
   สุทธิจากภาษีเงินได้
0
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
145
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%

31 ธ.ค.57

66.5% (97,113)
6.8% 35,748
6.7% (12,570)
0.1% 23,178

%

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

%

52.2%
19.2%
6.8%
12.5%

(30,050)
(22,753)
(280)
(23,033)

30.9%
-63.6%
2.2%
-99.4%

13.4%

(24,758)

-99.4%

0
0.1%

1,725
24,903

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 และ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวนเท่ากับ 2,386.76 ล้านบาท และ 2,610.10 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ลดลงจำ�นวน 223.35 ล้านบาท และคิดเป็นลดลงร้อยละ 8.56
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2557 มีจำ�นวนเท่ากับ 2,360.85 ล้านบาท และ 2,516.31 ล้านบาท ตามลำ�ดับคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 98.91 และ 96.41 ตามลำ�ดับ สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยสินทรัพย์ที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวนเท่ากับ 5.41 ล้านบาท และ 45.53 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 และ 1.74 ของสินทรัพย์รวม ตามลำ�ดับ โดย ณ สิ้นปี 2558 มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลง จากการที่บริษัทฯ นำ�เงินสดส่วนเกินชำ�ระคืนเงินกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย
2. ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวน 2,349.17 ล้านบาท และ 2,419.33 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.43 และ 92.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลำ�ดับ ลดลงจำ�นวน 70.15 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2.90 เนื่องจากมีสิทธิเรียกร้องครบกำ�หนดและได้รับชำ�ระหนี้ระหว่างเดือน พ.ย. และ ธ.ค.58
3. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวน 5.42 ล้านบาท และ50.82 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.23 และ 1.95 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวน 25.91 ล้านบาท และ 93.79 ล้านบาท ตามลำ�ดับคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.09 และ 3.59 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ ลดลงจำ�นวน 67.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.37 เนื่องจาก ลูกหนี้เงินให้กู้
ยืมคงเหลือสุทธิลดลงจากการตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแต่ไม่ส่งผลให้บริษัทฯขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพย์หมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
   ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
   ภายในหนึ่งปี
   ลูกหนี้อื่น
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
 	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 	
รวมสินทรัพย์

31 ธ.ค.58

%

5,405
2,349,173
5,421
300
546
2,360,845

0.2%
98.4%
0.2%
0.0%
0.0%
98.9%

45,533
2,419,327
50,816
222
415
2,516,313

0
9,248
414
1,119
5,278
9,853
25,912
2,386,758

0.0%
0.4%
0.0%
0.0%
0.2%
0.4%
1.1%
100.0%
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31 ธ.ค.57

%

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

%

1.7%
92.7%
1.9%
0.0%
0.0%
96.4%

(40,128)
(70,154)
(45,395)
78
130
(155,468)

-88.1%
-2.9%
-89.3%
35.1%
31.4%
-6.2%

64,100 2.5%
12,646 0.5%
0 0.0%
1,153 0.0%
4,742 0.2%
11,150 0.4%
93,791 3.6%
2,610,104 100.0%

(64,100)
(3,398)
414
(34)
536
(1,297)
(67,878)
(223,347)

-100.0%
-26.9%
#DIV/0!
-3.0%
11.3%
-11.6%
-72.4%
-8.6%

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 และ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวนเท่ากับ 1,815.09 ล้านบาท และ 2,258.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 76.05 และ 86.53 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำ�ดับ ลดลงจำ�นวน 443.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
19.64 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวน
1,727.29 ล้านบาท และ 2,165.75 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.37 และ 82.98 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามลำ�ดับ หรือลดลงจำ�นวน 438.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.25 เนื่องจากมีสิทธิเรียกร้องครบกำ�หนดและได้รับชำ�ระหนี้ระหว่าง
เดือน พ.ย. และ ธ.ค.58 ประกอบกับได้รับเงินจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ นำ�เงินดังกล่าวชำ�ระหนี้คืนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
(หน่วย: พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
   สถาบันการเงิน
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
   เจ้าหนี้อื่น
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 	
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   หนี้สินไม่หมุนเวียน
 	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
 	
รวมหนี้สิน

เปลี่ยนแปลง

31 ธ.ค.58

%

31 ธ.ค.57

%

1,727,292

72.4%

2,165,749

83.0%

(438,457)

-20.2%

46,279
2,810
5,807
18,896
1,801,083

1.9%
0.1%
0.2%
0.8%
75.5%

47,366
2,198
7,067
24,870
2,247,250

1.8%
0.1%
0.3%
1.0%
86.1%

(1,088)
612
(1,261)
(5,974)
(446,167)

-2.3%
27.9%
-17.8%
-24.0%
-19.9%

13,372
631
14,004
1,815,087

0.6%
0.0%
0.6%
76.0%

11,007
395
11,401
2,258,651

0.4%
0.0%
0.4%
86.5%

2,366
237
2,603
(443,565)

21.5%
60.0%
22.8%
-19.6%

มูลค่า

%

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 และ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวนเท่ากับ 571.67 ล้านบาท และ 351.45 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.95 และ 13.47 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจำ�นวน 220.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.66
เนื่องจาก ในปี 2558 บริษัทฯมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท ชำ�ระเต็มมูลค่า มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
จำ�นวน 40 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี2558 บริษัทฯมีกำ�ไรสะสมรวม 95.51 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลกำ�ไรสุทธิของปี 2557
เมื่อ 20 เมษายน 2558 จำ�นวน 20 ล้านบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค.58

%

31 ธ.ค.57

%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนจดทะเบียนชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
   ส่วนเกินมูล่าหุ้นสามัญ
   ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่
กำ�ไรสะสม  จัดสรรแล้ว- สำ�รองตามกฏหมาย
  ยังไม่ได้จัดสรร             
 	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

400,000
75,845
319
19,710
75,797
571,671
2,386,758

16.8%
3.2%
0.0%
0.8%
3.2%
24.0%
100.0%

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

7.7%
1.4%
0.0%
0.8%
3.7%
13.5%
100.0%
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เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
200,000
40,000
73
10
(19,865)
220,218
(223,347)

%
100.0%
111.6%
29.6%
0.1%
-20.8%
62.7%
-8.56%

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 3.18 เท่า และ 6.43 เท่า ตามลำ�ดับ ลดลง 3.25 เท่า
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำ�นวน 1,030 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บริษัทฯ มีส่วนของทุนและแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ ทำ�ให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ำ�และมีสภาพคล่องในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษทั ฯ มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารเพือ่ เป็นสำ�นักงานและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลา 9 ปี บริษทั ฯ
มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานในอนาคต
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดย การกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์สินเชื่อจากข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าและ
ลูกหนี้ รวมถึงการติดตามลูกค้าที่เกินกำ�หนดชำ�ระอย่างสม่ำ�เสมอ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการตั้ง 2 ส่วนงาน คือ 1. ส่วนกลั่นกรองสินเชื่อ
(Credit Evaluation) 2. ส่วนแก้ไขหนี้ (Debt Recovery) เพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ จะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทั ฯดังนัน้ บริษทั ฯได้มมี าตรการในการลดความเสีย่ งดังกล่าวโดยจัดหา
แหล่งเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) ของดอกเบี้ยได้ตามที่
บริษัทฯ ต้องการและบริษัทฯยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บได้ ทำ�ให้บริษัทฯมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตรา
ดอกเบี้ยมีความผันผวน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาทีเ่ หมาะ
สมบริษทั ฯ มีการบริหารสภาพคล่องและได้รบั สนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเพียงพอในการดำ�เนินการ
และรองรับการขยายธุรกิจในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินสำ�หรับภาวะวิกฤติ พร้อมทัง้ มีการบริหารสภาพคล่องทีเ่ หมาะสมระหว่างต้นทุน
และผลตอบแทน
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