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วิสัยทัศน์

เป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจ มุ่งเน้นความเป็นผู้นำ�ในธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
ประเภทสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ตั้งเป้าหมายในการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล ผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำ�หรับลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้การดำ�เนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อบรรลุผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนตระหนักถึงความสำ�คัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้านแฟคตอริ่งในประเทศ และเป็นกำ�ลังสนับสนุน
ทางการเงินที่สำ�คัญแรงหนึ่งในการเสริมสร้าง ผลักดัน การขยาย
ตัวของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดับประเทศเพิ่มขึ้น

ค่านิยม
-
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ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เป็นองค์กรแห่งความร่วมมือในการให้บริการ
มีความเป็นมืออาชีพ
มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

สารจาก

ประธานกรรมการบริษัท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปี
ทีผ่ า่ นมา ทางด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจจากภายในประเทศ
และต่างประเทศ ถือได้วา่ เป็นความท้าทายต่อการดำ�เนินธุรกิจเป็น
อย่างยิง่ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี จากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุก
ฝ่ายทั้งจากลูกค้าและคู่ค้าในทุกภาคส่วน ผู้บริหาร พนักงาน และ
แรงสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น ได้ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่าน
พ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มี
การลงทุนเตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่ นองค์กรเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ผสมผสานความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำ�หรับลูกค้า
อย่างครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์หลักในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�แผนพัฒนาธุรกิจปี 2563-2565
ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำ�เนินธุรกิจและเตรียมความพร้อมเข้า
สู่เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านการพัฒนาระบบและด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาสำ�เร็จภายในปี เช่น
โครงการ E-Document และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา เช่น
โครงการ E-Factoring ซึ่งเป็นการพัฒนาช่องทางการให้บริการ
ออนไลน์ ตลอดจนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พัฒนาเครดิต ซึ่งปัจจุบันกำ�ลังเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 และการ
พัฒนากระบวนการอนุมัติเครดิตออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการอนุมัติเครดิต รวมถึงการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิเช่น Supply Chain Financing
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในปี 2563

นอกเหนื อ จากการดำ � เนิ น งานทางธุ ร กิ จ แล้ ว บริ ษั ท ฯ
ยังคงยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ดำ�รงแนวทางการทำ�ธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดย
มีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ อย่างแข็งแรง
และยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนควบคู่กัน เช่น โครงการรับบริจาคเงินและเวชภัณฑ์
เพื่อช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR
ของบริษัทฯ
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ไอร่า แฟตอริง่
จำ�กัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบัน
การเงิ น ตลอดจนลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งดี ยิ่ ง
แก่บริษัทเสมอมา และที่สำ�คัญขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจ ก้าวเดินไปข้างหน้าตาม
พันธกิจ และแผนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ความสำ�เร็จ
ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2562 นั้น ล้วนแต่เป็นผลมาจากการทุ่มเท
ทำ�งานหนักของทั้งผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนการสนับสนุน
ที่ดีจากผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่น
ว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้หลัก
จริยธรรม และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้าง
หน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 3

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
อายุ : 67 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจ�ำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2019
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : 3 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จ�ำกัด
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2559
ผู้อ�ำนวยการ และกรรมการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
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กรรมการตรวจสอบ

บริษัท

นายคุณากร เมฆใจดี

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 64 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 10 พฤศจิกายน 2559
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 16,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.00)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Certificate of Attendance, Capital Market Academy Leader Program from Capital Market Academy (CMA),
The Stock Exchange of Thailand Class 8
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Certificate of Attendance, Chartered Director Class 5/2009
- Certificate of Attendance, Audit Committee Program Class 17/2007
- DCP Re-Refresher Course Class 7/2005
- Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001
- Certificate of Attendance, Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2559
กรรมการ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ
2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2545 - มกราคม 2562 กรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : 4 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จ�ำกัด
บริษัท ธนสถาปนา จ�ำกัด
บริษัท ไฮโดรควิพ จ�ำกัด
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จ�ำกัด
บริษัท

2544 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2544 - ปัจจุบัน
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2543 - ปัจจุบัน
คณะผู้ก่อตั้ง
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
2538 - ปัจจุบัน
คณะผู้ก่อตั้ง
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มีบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 5

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 60 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 14 สิงหาคม 2557
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2018
- Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 16
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
2561 - ก.ย. 2562
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2559 - เม.ย. 2562
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
2557 - ก.ย. 2562
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : 2 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
ส�ำนักปลัดกระทรวงการคลัง
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ส�ำนักปลัดกระทรวงการคลัง
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท

2562 - ปัจจุบัน
อุปนายก
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
2558 - 2562
เลขาธิการ
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
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นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 55 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2547
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 8,440,000 หุ้น (ร้อยละ 0.53)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 23/2005
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2547 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท

กลุ่มบริษัทพูน
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 7

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ : 74 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 1 มีนาคม 2554
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, U.S.A.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of Management, Republic of the Philippines
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 (ปรอ. 9)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท. 6)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานยุติธรรม รุ่นที่ 17 (บยส. 17)
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2554 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2555 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์

บริษัท

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

ผู้พิพากษาสมทบ

บริษัท

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

8 รายงานประจำ�ป 2562

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ
และประธานกรรมการสินเชื่อ
อายุ : 70 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2554
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Improving the Quality of Finance Reporting
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Director Accreditations Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2560 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2558 - 2561
2550 - 2558

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดี.ที.ซี อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2559 - 2560
2551 - 2559

ต�ำแหน่ง

กรรมการ ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส�ำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
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นางนลินี งามเศรษฐมาศ

กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ : 60 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 1 มีนาคม 2554
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Certificate Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg
- ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรวิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 7 (วปส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” รุ่นที่ 1 (นมธล.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 (LSP) สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Director Forum 2017: The Board’s role in CEO Succession Planning
- CAC Conference 2017 “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society”
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
- หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2560 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10 รายงานประจำ�ป 2562

บริษัท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 9 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2560 - 2562
2557 - 2562
2560 - 2561
2555 - 2559
2550 - 2559

บริษัท

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน)
AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
บริษัท นกมั่งคั่ง จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
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นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ

กรรมการ กรรมการสินเชื่อ
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ : 63 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- Situational Leadership for Top Leaders
- Digital Banking & Inspirational Leadership
- Executive Leadership Development Program (ELDP) Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University
- Business Strategy
- Strategic Management for Growth
- The 7 Habits of Highly Effective
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
2557 - 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2
2558
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2
และรักษาการผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

12 รายงานประจำ�ป 2562

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ : 40 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2554
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011
- Finance for Director (FFD) รุ่นที่ 12/2011
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2562
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 11 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และ
ผู้อ�ำนวยการสายงานจัดซื้อจัดหา

บริษัท

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มีบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 13

นายอัครวิทย์ สุกใส

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
สินเชื่อ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 46 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- Credit Process Re-Engineering & Banking Platform
- Digital Banking Transformation & Framework
- Enterprise Risk Management for Financial Institutions
- Capital and Money Market Instruments for Risk Management
- Certificate for Credit Underwriting, OMEGA (Financial Accounting for Banker & Credit Policy for Banker)
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 286/2019
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2554 - 2561
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต และ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

บริษัท

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

14 รายงานประจำ�ป 2562

นายชานนท์ โชติวิจิตร

กรรมการบริหาร
อายุ : 60 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง : 5 กรกฎาคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 51)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 10)
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับกรรมการสถาบันการเงิน (FGP) รุ่นที่ 4/2012
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2004
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท

บริษัท เบรน คอนซัลแทนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

ต�ำแหน่ง

บริษัท

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 15

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
กรรมการสินเชื่อ
อายุ : 67 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง : 11 พฤศจิกายน 2557
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- Master of Business Administration (Finance), Washington State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- Sasin Senior Executive Program
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วตท.1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
- Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที่ 13/2013
- Director Certification Programs (DCP) รุ่นที่ 157/2012
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการสินเชื่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2552 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

ที่ปรึกษา

บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

16 รายงานประจำ�ป 2562

นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
กรรมการบริหาร
และกรรมการสินเชื่อ
อายุ : 58 ปี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง : 5 กรกฎาคม 2561
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

บริษัท

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มีบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 17

นางพรพิไล บุราสัย
กรรมการผู้จัดการ
อายุ : 56 ปี
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Graduated Diploma in English for Business and Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Executive Director Program (EDP) Capital Market Academy รุ่นที่ 9/2011
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน
2561
2554 - 2561

ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ
และการตลาด 2

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

18 รายงานประจำ�ป 2562

นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินเชื่อและการตลาด 1
อายุ : 48 ปี

จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน
2547 - 2561

ต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ
และการตลาด 1
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 19

นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบริหาร
อายุ : 47 ปี
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินธุรกิจ มหาวิทยาลัยดัลลัส เทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
และบริหาร

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2553 - 2562

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงิน
และผู้จัดการส�ำนักงานตัวแทนในประเทศไทย

บริษัท

เทล แมเนจเม้นท์ คอมพานี (มาเลเซีย)
เซ็นดอเรียน เบอร์ฮาร์ด

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

20 รายงานประจำ�ป 2562

นายพิภพ จิรวงศกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ
อายุ : 49 ปี

จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
และสารสนเทศ

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2560 - 2562
2554 - 2560

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 21

นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
อายุ : 45 ปี
จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน
2557 - 2561

ต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ 2

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
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นางไพศรี ฝักเจริญผล
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ : 56 ปี

จ�ำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 905,000 หุ้น (ร้อยละ 0.06)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

2544 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษส�ำคัญ : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย : -ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน

2562

2561

2560

สรุปฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

51.14
2,556.47
2,028.09
528.38

101.11
2,502.62
1,976.40
526.22

61.06
2,779.88
2,234.58
545.30

177.20
47.76
230.61
54.89
127.08
42.16

179.72
47.29
230.83
54.02
125.00
48.92

172.27
46.81
220.93
51.08
114.60
53.27

1.24
75.60
18.28
8.00
1.65
0.79
3.84

1.24
76.20
21.19
9.13
1.95
0.79
3.76

1.23
76.88
24.11
9.82
1.92
0.80
4.10

0.0263

0.0306

0.0333

ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
มูลค่าการรับซื้อ (ล้านบาท)
2562

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
22,412

2561

23,200

2560

23,400

2562

2,556

2561

2,503

2560

ปี 2562

2,780

สิ น ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษั ท ฯ ณ สิ้ น ปี
2562 มีจ�ำ นวนเท่ากับ 2,556 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.12

บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการรั บ ซื้ อ รวม
22,412 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.40
เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

2562

177.20

47.76

2561

179.72

47.29

2560

172.27

46.81

ในปี 2562

5.65

230.61

2562

230.83

2561

3.82
1.85

220.93

รายได้รวมมีจำ�นวน 230.61 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน

42.16
48.92

2560

53.27

ในปี 2562

มีกำ� ไรสุทธิ สำ�หรับปีจำ �นวน 42.16
ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 6.76
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.82

ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
รายได้อื่น
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:

		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
เว็บไซต์
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
:
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
:
จำ�นวนหุ้นสามัญ
:
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

		
:
		
		

ผู้สอบบัญชี

		
		
		
		
		
ข้อมูลสำ�คัญอื่น
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:

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้า
โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
0107547000141
www.airafactoring.co.th
0 2657 6222
0 2657 6244, 0 2657 6245
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
1,600,000,000 หุ้น
0.25 บาทต่อหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ดร. สุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย
นางนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2034 0000 โทรสาร 0 2034 0100
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก (Domestic
Factoring) บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
โดยการรับซือ้ ลดลูกหนีก้ ารค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการ
รับเงินค่าสินค้าหรือบริการ กลุ่มลูกค้าหลักเป็นธุรกิจที่อยู่ในภาค
ธุรกิจที่มีศักยภาพดี มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ลูกค้าของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท
อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาค
บริการแรงงาน และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงาม เป็นต้น
เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญของประเทศ มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่
ในเกณฑ์ปกติ เป็นภาคธุรกิจทีม่ ผี เู้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมจ�ำนวน
มากประกอบกับลักษณะธุรกรรมมีความชัดเจนตรวจสอบได้ ท�ำให้
สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
จุ ด เด่ น ของบริ ษั ท ฯ ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ บริ ษั ท ฯ
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งมานานกว่า 20 ปี มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของวงการ นอกจากนี้ยัง
ได้รบั การสนับสนุนจากพันธมิตรและกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เป็นอย่างดี ท�ำให้

การด�ำเนินธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมัน่ คงต่อเนือ่ ง ในส่วนของการ
สอบทาน มูลหนีท้ ลี่ กู ค้ามีธรุ กรรมทางการค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงในการอ�ำนวยสินเชื่อ
จากการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ และการจดทะเบียนหลักประกัน
สิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการด�ำเนิน
ธุรกิจแฟคตอริ่ง นอกจากนี้เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ
จึงได้ใช้กลยุทธ์ทั้งในรูปแบบขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตร การน�ำ
ข้อมูลธุรกรรมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า ตลอดจนมีทีม
ให้ค�ำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ลูกค้า อาทิ การ
บริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การ
บริหารลูกหนี้ รวมถึงการดูแลและอ�ำนวยความสะดวกในการขยาย
วงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�ำธุรกิจให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
ส�ำหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปี
2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 0.22 ล้านบาท โดย
ในปี 2562 มีรายได้จากการด�ำเนินงานรวม 230.61 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.10 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีกอ่ น โดย
ปัจจัยที่ท�ำให้รายได้ในปี 2562 ลดลงจากปีก่อนอันเนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดังนี้
ประเภทบริการ

ประเภทรายได้

แฟคตอริ่งในประเทศ

รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการ

แหล่งที่มาของรายได้

ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อ
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินปี 2560 - 2562 เป็นดังนี้
รายได้

ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวม

2562
พันบาท

177,199
47,756
5,650
230,605

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ ให้บริการสินเชือ่ การรับโอนสิทธิ
เรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
• ลักษณะบริการ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ ลดลูกหนีก้ ารค้าจากการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับค่าสินค้าและบริการ กลุม่ ลูกค้าหลัก
ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตัวของกิจการ
สินเชือ่ แฟคตอริง่ จะช่วยเพิม่ ให้กจิ การมีสภาพคล่อง สามารถเพิม่
ยอดขายให้กิจการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีระบบการบริหาร
จัดการสินเชื่อและการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบันการ
เงินทั่วไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่พึงเกิดขึ้น เช่น การให้ความ
ส�ำคัญในการคุมสัดส่วนลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สนับสนุนกิจการที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มี
การขยายตัว มีศักยภาพสูง เช่น ปัจจุบันบริษัทฯ พิจารณาลูกค้า
เป้าหมายไปยังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการ
แรงงาน และธุรกิจเกีย่ วข้องกับสุขภาพ เป็นต้น เนือ่ งจากเป็นภาค
ธุรกิจที่มีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก ลักษณะธุรกรรม
ระหว่างลูกค้าและคูค่ า้ ในอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถตรวจสอบ
ได้ ท�ำให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ได้
เป็นอย่างดี
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2561
ร้อยละ

76.84
20.71
2.45
100.00

พันบาท

179,721
47,294
3,815
230,830

2560
ร้อยละ

77.86
20.49
1.65
100.00

พันบาท

172,274
46,805
1,850
220,929

ร้อยละ

77.98
21.18
0.84
100.00

ทั้งนี้ โดยปกติในธุรกรรมการค้าทั่วไป ลูกค้าจะให้เครดิต
ในการช�ำระเงินแก่ลูกหนี้ เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดเพื่อน�ำไปใช้
เป็นทุนหมุนเวียนหรือซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ก่อนถึงงวดการช�ำระเงิน
ของลูกหนี้ ลูกค้าสามารถน�ำเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า
ใบสั่งซื้อสินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับโอนสิทธิการรับเงิน
ให้แก่บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะจ่ายเงินสดให้แก่ลกู ค้าล่วงหน้าก่อน
ประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า และเมื่อถึง
ก�ำหนดช�ำระเงินซึ่งปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน บริษัทฯ
จะเป็นผู้ด�ำเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากลูก
หนี้ตามจ�ำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการค้า และด�ำเนินการคืน
เงินในจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของยอดรับซือ้ กับยอดเงินทีไ่ ด้รบั จาก
การเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการของบริษัทฯ : วงจรสินเชื่อแฟคตอริ่ง
การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่งในปี 2562 ยังคงทรงตัว
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศที่ขยายตัวในอัตราลดลง โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่
สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จา่ ย มีปจั จัยสนับสนุน
จากการขยายตัวต่อเนือ่ งของการบริโภคภาคเอกชน และการขยาย
ตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้
จ่ายของรัฐบาล ในขณะทีป่ ริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ด้านการ
ผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขา
ที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขา
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การ
ผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง
และสาขาไฟฟ้าก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขา
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออก
แล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวจาก
ไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 รวม 9 เดือนแรกของปี
2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5

• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562
- การบริ โ ภคภาคเอกชน อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 4.2 ต่ อ
เนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้
รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
การว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ และการด�ำเนินมาตรการดูแล
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยของภาครั ฐ การขยายตั ว ของการใช้ จ ่ า ยภาค
ครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของ
เครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายส�ำคัญๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำมันเบนซิน แก๊ส
โซฮอล์ และน�้ำมันดีเซล และดัชนีปริมาณการน�ำเข้าสินค้าหมวด
สิง่ ทอเครือ่ งนุง่ ห่ม ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 8.3 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ
5.0 ตามล�ำดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปรับตัว
ลดลงร้อยละ 6.5 ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมอยู่ที่ระดับ 60.8 เทียบกับระดับ 64.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.8
เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.0
(สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
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รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 4.5 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.1

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมูลค่า
5,748 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3

- การลงทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาค
เอกชนขยายตัวร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1
ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างทรงตัว
ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลขยาย
ตัวร้อยละ 5.6 และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
ส�ำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้
อยู่ที่ร้อยละ 21.6 เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 16.8 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 19.9 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น รวม
9 เดือนแรกของปี 2562 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 โดย
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.7 และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว ร้อยละ 3.0

- ภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยาย
ตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ร้อยละ 1.1 โดยผลผลิตเกษตรส�ำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
(ร้อยละ 5.9) มันส�ำปะหลัง (ร้อยละ 6.9) และปาล์มน�้ำมัน
(ร้อยละ 10.8) เป็นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส�ำคัญที่ลดลง เช่น
ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 6.3) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลง
ร้อยละ 5.2) เป็นต้น ด้านหมวดประมงขยายตัวร้อยละ 5.1 ใน
ขณะทีห่ มวดปศุสตั ว์ลดลงร้อยละ 1.0 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดย
เฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 9.9) ราคาสุกร
(ร้อยละ 15.9) และราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 5.7) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น
ราคามันส�ำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 31.1) และราคาปาล์มน�้ำมัน
(ลดลงร้อยละ 22.2) เป็นต้น การเพิม่ ขึน้ ของทัง้ ดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การ
ผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.6 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 0.1 ส่วนดัชนีราคา
สินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

- การส่ ง ออกสิ น ค้ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า มี มู ล ค่ า
63,295 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทรงตัว เทียบกับการลด
ลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออก
ลดลงร้อยละ 0.4 ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 กลุ่ม
สินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น น�้ำตาล (ร้อยละ 5.1) ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 0.3) รถกระบะและรถบรรทุก
(ร้อยละ 0.5) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 19.5) เครื่องปรับอากาศ
(ร้อยละ 4.0) และผลไม้ (ร้อยละ 41.4) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออก
ที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 35.1) มันส�ำปะหลัง
(ลดลงร้อยละ 27.3) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 3.9) แผงวงจรรวม
และชิ้นส่วน (ลดลงร้อยละ 8.4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลง
ร้อยละ 7.2) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 14.2) รถยนต์นงั่ (ลดลง
ร้อยละ 4.4) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 10.6)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 29.3) และเคมีภัณฑ์ (ลดลง
ร้อยละ 18.8) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะที่
การส่งออกไปยังอาเซียน (9) และสหภาพยุโรป (15) ปรับตัวลดลง
เมือ่ หักการส่งออกทองค�ำทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ 4.8 เมือ่ คิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้า
ลดลงร้อยละ 6.9 รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกสินค้า
มีมูลค่า 183,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 2.7
โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.0 ในขณะที่ราคาส่งออก
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- สาขาการผลิ ต อุ ต สาหกรรม ปรั บ ตั ว ลดลง
ร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการ
ค้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วง
ร้อยละ 30 - 60 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อการ
ส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 5.9 และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุม่ การผลิตเพือ่ บริโภคภายในประเทศ
(สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.3 อัตราการ
ใช้ก�ำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 65.0 ลดลงจากร้อยละ 65.6
ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 68.7 ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส�ำคัญๆ ที่ลดลง เช่น การผลิต
ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 6.3) การผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลง
ร้อยละ 7.4) และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ (ลดลงร้อยละ18.2)

เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส�ำคัญๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การต้ม
การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ 36.1) การผลิตพลาสติกและ
ยาง (ร้อยละ 3.8) และการผลิตสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 10.3) เป็นต้น รวม 9 เดือนแรกของปี
2562 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.3 โดย
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ2.6 อัตราการใช้ก�ำลังการ
ผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.3
- สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัว
ร้อยละ 6.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อน
หน้า ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศ โดยในไตรมาสนี้มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 9.7
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ
1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อรวมกับการลดลงของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว
738.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยาย
ตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 476.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศส�ำคัญที่ยังขยายตัวสูง
ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น
และ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 261.8 พันล้านบาท
ลดลงร้อยละ 3.0 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.1 ลดลง
จากร้อยละ 69.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 65.4
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การ
ผลิตสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 โดย
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 รายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 1,429.3 พันล้านบาท และอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.2
- สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัว
ร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อน
หน้า ตามการขยายตัวเร่งขึน้ ของบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร เป็นส�ำคัญ
โดยบริการขนส่งทางบกและท่อล�ำเลียงขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่ง
ขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการ
ขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อย
ละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่บริการขนส่งทางน�้ำลดลง
ร้อยละ 3.0 ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์
ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.6 ตามล�ำดับ รวม 9
เดือนแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยบริการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7

บริการสนับสนุนการขนส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 และบริการไปรษณีย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดย
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาค
เอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7
ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนส�ำคัญ ประกอบด้วย
(1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ทนี่ า่ พอใจของอุปสงค์
ภายในประเทศทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน การลงทุนภาค
เอกชน และการลงทุนภาครัฐ
(2) การปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกภายใต้แนวโน้ม
การปรับตัวดีขึ้น ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาค
การส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้า
(3) การด�ำเนินมาตรการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภาครัฐ
(4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7
และร้อยละ 4.8 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0.5 - 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP
ทีม่ า : ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)
• คู่แข่งขัน
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ แฟคตอริ่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ ใ ห้
บริการหลายราย การแข่งขันจึงมีความรุนแรง โดยเฉพาะคู่แข่งที่
เป็นกลุม่ ธนาคาร หรือบริษทั ย่อยต่าง ๆ ของกลุม่ ธนาคารหันมาให้
ความสนใจการบริการด้านสินเชือ่ ประเภทนีม้ ากขึน้ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม�ำ่ เสมอโดยมุง่ เน้นกลุม่ อุตสาหกรรมที่
มีแนวโน้มที่ดีเป็นหลัก อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการกับผู้ประกอบ
การขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความต้องการเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางกระแสเงินสดและเพื่อ
การขยายกิจการ
โดยปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่ง
ได้เป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. กลุม่ ผูป้ ระกอบการแฟคตอริง่ ทีเ่ ป็นธนาคารพาณิชย์
และธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น การแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ มี
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ความได้เปรียบในด้านเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึง
ลูกค้า ต้นทุนทางการเงินทีต่ ำ�่ แต่ขาดความคล่องตัวหรือมีขอ้ จ�ำกัด
ในการพิจารณาสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่งเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่
ไม่มีหลักประกัน
2. กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการแฟคตอริ่ ง ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีข้อได้
เปรียบในเชิงประสบการณ์เนือ่ งจากด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน
มีความคล่องตัวในการอนุมัติวงเงินและมีแหล่งเงินทุนที่สามารถ
ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
3. กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการแฟคตอริ่ ง ทั่ ว ไป กลุ ่ ม นี้ มี
ผู ้ ป ระกอบการจ�ำนวนมากกว่ า กลุ ่ ม อื่ น การแข่ ง ขั น ของ
ผูป้ ระกอบการกลุม่ นีม้ คี วามหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขัน
เน้นทีมสินเชื่อและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสูงในการให้บริการ
และหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ แต่มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญคือ เงินทุน และ
บุคลากรที่มีประสบการณ์

ในการรับซื้อ รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการขอ
เอกสาร โดยลูกค้าสามารถท�ำรายการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ�ำนาจอนุมัติ โดยเพิ่มระดับ
อ�ำนาจอนุมัติในรูปของคณะอนุกรรมการสินเชื่อ โดยการก�ำหนด
ระดับอ�ำนาจอนุมัติในรูปของคณะอนุกรรมการสินเชื่อ จะส่งผล
ให้เกิดความคล่องตัวในการท�ำธุรกิจ และลด Turnaround Time
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการจัด
ประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาเครดิต และ
การพัฒนากระบวนการอนุมตั เิ ครดิตออนไลน์ดว้ ยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่อเพิ่มความเร็วในการอนุมัติเครดิต
4. โครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Supply
Chain Financing ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้ให้
แก่บริษัทฯ ในปี 2563

• เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ คือ การเสริม
สร้างศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพือ่ สร้างสภาพคล่องได้งา่ ยขึน้ นอกเหนือจาก
สถาบันการเงินหลักอื่นๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการด�ำเนินงาน อยูร่ ะหว่าง
พัฒนาเพือ่ น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กบั ธุรกิจ เพือ่ สามารถตอบ
สนองความต้องการเร่งด่วนให้แก่ลกู ค้า เช่น ระบบ E-Document
และ E-Factoring ซึ่งจะท�ำให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เช่น ลดเวลาเมือ่ น�ำเอกสารมาขายโอนสิทธิจากเดิม 2-3 วัน เหลือ
เพียง 1-1.5 วันท�ำการ ลดธุรกรรมขั้นตอนต่างๆ รองรับปริมาณ
ธุรกรรมและลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ
นอกจากเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ
ยังด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างก�ำไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อ
ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ต่อไป
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนพัฒนาธุรกิจปี 2563 2565 ขึน้ เพือ่ เป็นกรอบในการด�ำเนินธุรกิจและเตรียมความพร้อม
เข้าสูเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทัง้ ด้านการพัฒนาระบบและด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนี้
1. โครงการ E-Factoring เป็นช่องทางการให้บริการ
ออนไลน์ โดยการพัฒนาระบบสนับสนุนการท�ำรายการรับโอน
สิทธิทางการค้า เพื่อลดขั้นตอนในการโอนสิทธิและลดความเสี่ยง

• กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. บริ ษั ท ฯ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการแข่ ง ขั น โดยเน้ น การ
ขยายฐานธุรกิจในรูปแบบ B2B คือ การสร้างฐานลูกค้าจากการ
แสวงหาพันธมิตร หรือลูกหนี้การค้า (Sponsor) ที่ลูกหนี้ให้ความ
ร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน โดยพันธมิตรจะ
แนะน�ำ Supplier ใช้บริการกับบริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ในด้าน Supply Chain ซึ่งจะส่งผลดีให้บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฐานะการ
เงินลูกหนีก้ ารค้ามีศกั ยภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบมูลหนีท้ มี่ าขายลด ท�ำให้ความเสีย่ งในการปล่อยสินเชือ่ ลดลง
และสามารถสอบทานความถูกต้องได้
2. ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้า
ในภาคอุตสาหกรรมที่มีจะการขยายตัวในอนาคต เช่น เอกชนที่
รับงานโครงการภาครัฐ, อุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ, พลังงาน
ทดแทน และสตาร์ทอัพ (Startup) เป็นต้น
3. น�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น มีโครงการพัฒนา
ระบบ E-Document, E-Factoring และ Digital Marketing
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาลูกค้า ให้บริการที่รวดเร็ว และลด
ความเสีย่ งในการท�ำธุรกรรม เพือ่ ให้การบริการครอบคลุมมากขึน้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ Digital Transformation
ในหลายด้ า น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
พฤติกรรมลูกค้า และลูกหนี้การค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขีดความ
สามารถในการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องสถานการณ์
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4. บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งไป
ในพื้นที่ธุรกิจที่มีศักยภาพ EEC ได้แก่ ชลบุรี ระยอง เป็นต้น โดย
น�ำโครงการที่พัฒนาส�ำเร็จ เช่น โครงการ E-Document และ
E-Factoring มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
กับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด
5. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาเพิ่มความหลากหลายของ
การให้บริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร
จึงมีบริการเสริมเป็นสินเชื่อรูปแบบต่างๆ เช่น Supplier Chain
Financing, สินเชื่อส�ำหรับผู้ส่งออก รวมถึง Revolving Credit
เป็นต้น
ทั้งนี้ จุดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้
1. บริษทั ฯ มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นลูกค้าทีม่ ี
ความเสี่ยงต�่ำ ที่สามารถสอบทานความถูกต้อง ตลอดจนให้ความ
ส�ำคัญกับลูกหนีท้ มี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ และโอนสิทธิการรับเงิน ดังนัน้
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ต�่ำ
2. บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงสูง สามารถ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ในเรื่ อ งฐานธุ ร กิ จ และแหล่ ง เงิ น ทุ น และ
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีระบบอ�ำนวยสินเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือ
ได้ มีกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งมีการติดตามสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความ
เสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจได้
4. บริษัทฯ ให้ยึดหลักการ Customer Centrix มีการ
บริหารการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) โดยยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง สามารถให้ค�ำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อลูกค้า และเน้นการให้บริการลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิด มี
ความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
5. บริษัทฯ เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดย
การน�ำเทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กบั ธุรกิจแฟคตอริง่
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ซึ่งเป็นทิศทางต่อไปใน
อนาคตของธุรกรรมทางการเงิน
6. บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานานกว่า 20 ปี สามารถให้ค�ำแนะน�ำ
ค�ำปรึกษา และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม

• นโยบายด้านราคา
รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ส่วนลด
รับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและรายได้จากค่าธรรมเนียมรับ
ซื้อ) ทั้งนี้ การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. คุ ณ สมบั ติและฐานะการเงิ น ของลู ก ค้ า และผู้ค�้ำ
ประกัน ขนาดของกิจการ/ประเภทของธุรกิจ ประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินกิจการ และในธุรกิจของผู้บริหาร
2. คุณสมบัตขิ องลูกหนีก้ ารค้า ระยะเวลาทีล่ กู หนีก้ าร
ค้าได้รับเครดิตจากลูกค้า ฐานะการเงินของลูกหนี้
3. ต้นทุนการด�ำเนินงานอืน่ ๆ เช่น ต้นทุนในการบริหาร
จัดการรับช�ำระหนี้จากลูกหนี้การค้า การจัดท�ำรายงานต่างๆ
เป็นต้น
4. ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ขา้ งต้นจะน�ำมาประกอบกับอัตราดอกเบีย้ ใน
ตลาด และภาวะการแข่งขันในตลาด รวมทั้งความเสี่ยงในการรับ
ช�ำระหนี้ รวมทั้งความยากง่ายในการบริหารจัดการเก็บหนี้ เพื่อ
หาอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเสนอให้กับลูกค้า
ต่อไป
• การตลาด
บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แผ่นป้ายโฆษณา Digital Media และในปี
2562 บริษัทฯ มีแผนประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมสื่อหลากหลาย
ยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
โดยการขอใช้บริการสินเชื่อ ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้
บริการแฟคตอริ่งของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง อาทิ ลูกค้าติดต่อ
เข้ามายังบริษัทฯ โดยตรงตามค�ำแนะน�ำ โดยการบอกต่อกันของ
กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ จากความร่วมมือของสมาคมธุรกิจ
ต่างๆ และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แนะน�ำ หรือจากการที่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเสนอบริการแก่ลูกค้าโดยตรง
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ปัจจัยความเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสีย่ งโดยตรง ความสามารถในการบริหารความเสีย่ ง
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�ำนักบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และติดตามดูแลการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากบริหารความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแล้ว บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำคัญ
ของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้อง
มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
ทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งหลั ก ที่ เ กิ ด จากลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจทราบ
ได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้
ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้นในการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ปัจจัยความเสี่ยง สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้

ข้อผิดพลาดใดๆ ที่ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จึงได้
แบ่งฝ่ายบริหารความเสีย่ งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสินเชือ่ และ
ด้านปฏิบตั กิ าร โดยจะเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2563 ดังนัน้ สายงาน
บริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ ประกอบด้วย 4 ฝ่ายงาน คือ
1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ
4. ฝ่ายแก้ไขหนี้

1.

2. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการจัดให้มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning Signs) ส�ำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อ
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมี
ผลประกอบการหรือคุณภาพที่เสื่อมถอย ประกอบกับบริษัทฯ
มีนโยบายในการทบทวนวงเงินสินเชื่อของลูกค้าและลูกหนี้ทุกปี
เพือ่ ดูแนวโน้มผลการด�ำเนินงานของลูกค้าและลูกหนีว้ า่ มีคณ
ุ ภาพ

โครงสร้างการกำ�กับดูแลความเสี่ยง
ในปี 2558 เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งทุ ก ด้ า นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นบริษัทฯ ได้เปลี่ยน ส�ำนักบริหารความเสี่ยง
เป็น สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ และเพิ่มฝ่ายงานอีก
2 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ และฝ่ายแก้ไขหนี้
ในปี 2562 เพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการภายในบริ ษั ท ฯ ใน
การพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อพบว่ามีการกระท�ำความผิด หรือ
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2.

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงผ่านทางกระบวนการส�ำคัญ 3
ด้าน คือ
1. การระบุความเสีย่ ง บริษทั ฯ จำ�แนกความเสีย่ งหลัก
ที่อาจเกิดขึ้นออกเป็น 8 ด้าน คือ
1.1 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการ
ขยายสินเชื่อ
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
1.4 ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ลู ก ค้ า และลู ก หนี้
รายใหญ่
1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
1.6 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
1.7 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
1.8 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติการ

ทีด่ ขี นึ้ หรือเสือ่ มถอยลง เพือ่ เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการใช้
วงเงินของลูกค้าและลูกหนี้ต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้แก่
2.1 นโยบายการจัดชัน้ หนี้ และการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ
2.2 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2.3 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง กระบวนการกลัน่ กรอง
สินเชื่อ
2.4 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขหนี้
2.5 ระเบียบปฏิบตั กิ ารติดตามสินเชือ่ ทีม่ ปี ญ
ั หา และ
การบังคับคดี
2.6 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการรายงาน
เหตุการณ์ผิดปกติ
3. การรายงานความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการรายงานสถานะของความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ตลอดจนการด�ำเนินการต่างๆ ทั้งที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
และก�ำลังจะด�ำเนินการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง
อย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งมีการรายงานผลการติดตามแก้ไขหนี้ ต่อ
คณะกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกเดือน
3.
คือ

ปัจจัยความเสี่ยงหลัก
3.1 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ในการด�ำเนินธุรกิจแฟคตอริง่ จะมีผทู้ เี่ กีย่ วข้อง 3 ฝ่าย

บัญชีลูกหนี้

1. บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั แฟคเตอร์ซงึ่ เป็นผูร้ บั ซือ้
2. ลูกค้า (CLIENT) ซึ่งเป็นผู้ขายบัญชีลูกหนี้
3. บริษัทลูกหนี้ (CUSTOMER) ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า

เงินเชื่อ
โดยลูกค้าจะท�ำการโอนสิทธิการรับช�ำระเงินในหนี้ให้แก่
บริษทั แฟคเตอร์ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่
ของบริษัทฯ จึงต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงด้านของลูกหนี้ และ
ลูกค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธุรกิจแฟคตอริ่ง ประกอบ
ด้วย
ก. ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกค้า/ลูกหนี้
บริษัทแฟคเตอร์ในฐานะผู้รับโอนสิทธิรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
(ผู้ขายสินค้า) เมื่อถึงก�ำหนดระยะเวลาช�ำระค่าสินค้า หากไม่
สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ (ผูซ้ อื้ สินค้า) ได้ บริษทั แฟคเตอร์
สามารถเรียกร้องให้ลูกค้าช�ำระหนี้แทนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่มี
การรับแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไข เช่น การรับโอนสิทธิ

เรียกร้องแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจากลูกค้า (Without Recourse)
ดังนัน้ บริษทั แฟคเตอร์ จึงต้องพิจารณาฐานะกิจการของทัง้ ลูกค้า
และลูกหนีเ้ ป็นส�ำคัญ ซึง่ บริษทั ฯ มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชือ่
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถดูแลทบทวนสถานะของลูกค้าและ
ลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยมีการติดตามรายงานหนี้คงค้างอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ ช่วยให้บริษทั ฯ สามารถทราบปัญหา และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังเน้นการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และให้
ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกหนี้
ในกลุม่ ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจค้าปลีกทีม่ เี ครดิตดี และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนการรับซื้อได้ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงได้อย่างมากในอดีตที่ผ่านมาในปี 2560,
2561 และในปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินที่จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้าง
ช�ำระมากกว่า 6 เดือน) จ�ำนวนเพียงร้อยละ 2.50, 3.07 และ 2.95
ของจ�ำนวนลูกหนีส้ ทิ ธิเรียกร้องในการช�ำระหนีท้ งั้ หมดตามล�ำดับ
ข. ความเสี่ยงอันเกิดจากการหักลดหนี้ระหว่าง
ลูกค้า และลูกหนี้ หรือผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นไป
ตามข้อตกลงการค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่สินค้า
มีต�ำหนิ สินค้าล้าสมัย การหักค่าใช้จ่ายทางการค้า เช่น ค่าขนส่ง
สินค้า ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เป็นต้น ท�ำให้ผู้ซื้อสินค้ามี
สิทธิจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวได้ ก่อนจะช�ำระเงินค่าสินค้า
ให้แก่ผขู้ ายสินค้า ซึง่ เป็นความเสีย่ งของธุรกิจแฟคตอริง่ เนือ่ งจาก
บริษัทแฟคเตอร์จะเป็นผู้ช�ำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทน ผู้ซ้ือ
สินค้า (ลูกหนี้) ให้แก่ผู้ขายสินค้า (ลูกค้า) ไปก่อน ท�ำให้มีโอกาส
ที่บริษัทแฟคเตอร์ได้รับช�ำระหนี้ไม่ครบตามจ�ำนวนในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลูกค้า และ
ลูกหนีย้ อ้ นหลังอย่างน้อย 6 เดือน การพิจารณาประเภทของสินค้า
เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าที่ล้าสมัยง่าย หรือมีโอกาสในการคืนสินค้า
มาก การก�ำหนดให้มีอัตราส่วนรับซื้อเอกสารทางการค้า (มูลค่า
รับซือ้ คิดเป็นร้อยละเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่าเอกสารทางการค้า)
ทีเ่ หมาะสม กรณีทอี่ าจมีการจ่ายค่าสินค้าไม่ครบตามมูลค่าเอกสาร
รวมทั้งการก�ำหนดให้มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อด้วยในบางกรณี
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ มีการจัดเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
ด้านสินเชือ่ คือ Credit scoring ซึง่ เป็นเครือ่ งมือในการกลัน่ กรอง
และแยกแยะระดับความเสี่ยงของทั้งลูกค้าและลูกหนี้
3.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการ
ขยายสินเชื่อ
เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นการให้สินเชื่อระยะ
สั้นโดยเฉลี่ยไม่เกิน 180 วัน ดังนั้นแหล่งเงินทุนส�ำหรับธุรกิจจึง
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ควรเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถาบันการเงิน
ที่ให้ความสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวม
ทัง้ สิน้ กว่า 2,740 ล้านบาท ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวประกอบด้วยวงเงิน
เบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการ
ถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนการได้รบั ช�ำระหนีค้ นื ได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริ ห ารสภาพคล่ อ งเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
ดังกล่าวโดยการกูย้ มื เงินให้มรี ะยะเวลาทีส่ อดคล้องกับระยะเวลา
ในการรับซื้อลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Modern
Trade และกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งมีวันก�ำหนด
ช�ำระเงินที่แน่นอน ท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน่ มากขึน้ ในเรือ่ งของแหล่ง
เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ สิ้นปี 2560, 2561 และ
2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4.1,
3.75 และ 3.84 เท่า ตามล�ำดับ
3.3 ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ลู ก ค้ า และลู ก หนี้
รายใหญ่
ส�ำหรับการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ในปี 2561 และ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้า 10 รายแรก คิด
เป็นร้อยละ 27.80 และ 25.12 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตาม
ล�ำดับ ซึง่ บริษทั ฯ มีการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนโลหะเป็นหลัก โดย ณ สิ้นปี
2561 บริษัทฯ มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าว (3 รายจากลูกค้า 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 244.19 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.43 ของสัดส่วนยอดลูกค้า คงค้าง และมี
มูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (3 ราย
จากลูกค้า 10 รายแรก) ทัง้ สิน้ 314.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
10.21 ของสัดส่วนลูกค้าคงค้างส�ำหรับสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ส�ำหรับการพึ่งพิงลูกหนี้รายใหญ่ ในปี 2561 และ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้ 10 รายแรก
คิดเป็นร้อยละ 51.17 และ 43.58 ของยอดคงค้างของลูกหนี้
รวม ตามล�ำดับ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกหนี้ใน
อุตสาหกรรมค้าปลีก โดยบริษัทฯ มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี้
กลุ่มดังกล่าว (6 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 825.71
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.49 ของสัดส่วนลูกหนี้คงค้าง
ส�ำหรับสิ้นสุดปี 2561 และมีมูลค่า (2 รายจากลูกหนี้ 10 ราย
แรก) 521.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.94 ของสัดส่วน
ยอดหนี้คงค้างส�ำหรับสิ้นสุดปี 2562 และบริษัทฯ มีการพึ่งพิงลูก
หนีร้ ายใหญ่รายหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นธุรกิจค้าปลีก ซึง่ มียอดคงค้างคิดเป็น
ร้อยละ 16.49 และ 12.71 ของยอดคงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นสุดปี
2561 และสิ้นสุดปี 2562 ตามล�ำดับ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยการก�ำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดกลาง และขนาด
เล็กให้เพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับกลุ่มลูกหนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับกลุ่มลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินที่
มั่นคง หรือมีประวัติการช�ำระหนี้ที่ดี ตลอดจนให้ความร่วมมือใน
การตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึง่ เป็นฐานธุรกิจทีส่ �ำคัญ ท�ำให้
ยังคงมีการกระจุกตัวของลูกหนี้อยู่ในอนาคต
3.4 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต รา
ดอกเบี้ย
เนื่ อ งจากอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น หลั ก
ของบริษัทฯ แปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผล
ต่อการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้าและความสามารถ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมกับเงินให้กู้จากการโอนสิทธิ
เรียกร้องให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษา
ส่วนต่าง (Spread) เฉลีย่ สะสมของอัตราดอกเบีย้ ไว้ได้ตามนโยบาย
ของบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนี้และเงินกู้ยืม
ประเภทเผื่อเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน และ
บริษัทฯ ยังสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ใน
กรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลง ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ มีความยืดหยุน่
ในการปรับตัวในภาวะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ มีความผันผวน ดังนัน้ ความ
เสีย่ งทางด้านอัตราดอกเบีย้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
3.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท และธนาคารที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
แฟคตอริ่งและธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย
โดยแต่ละรายต่างมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งการแข่งขัน
มีผลต่อส่วนต่าง (Spread) ของอัตราดอกเบี้ยบ้างแต่ส่งผลให้
อัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้น เนื่องจากท�ำให้ผู้ประกอบ
การรู้จักและเข้าใจธุรกิจแฟคเตอริ่งและสนใจเข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น ส�ำหรับบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแฟคตอริ่งภายใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมที่เป็น Supplier ของกลุ่มลูกหนี้ในระบบค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์
ซึ่ง บริษัทฯ มีความช�ำนาญเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้า
รายใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งร้านสะดวกซื้อต่างๆ และกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิการรับเงินและ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนที่บริษัทฯ จะรับซื้อ
อั น เป็ น การช่ ว ยลดความเสี่ ย งให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว
ข้างต้นท�ำให้บริษัทฯ มีจุดเด่นในการให้บริการ ประกอบกับ
บริษทั ฯ มีความใกล้ชดิ กับลูกค้า มีสมั พันธ์ภาพทีด่ ี มีขอ้ มูลทีเ่ พียง
พอที่จะให้ค�ำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของลูกค้า มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ มี
ต้นทุนการด�ำเนินงานที่ต�่ำ ท�ำให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน
3.6 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ คื อ บริ ษั ท
ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ�ำนวน
1,144,751,099 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของทุนช�ำระ
แล้วของบริษัทฯ และ บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) คือ
ตระกูลจุฬางกูร ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 46,672,000 หุ้น คิด
เป็น ร้อยละ 2.92 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ท�ำให้สามารถที่
จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องส�ำคัญต่างๆ ได้

เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่
สามารถถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ (ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นจาก
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2562)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจ
สอบด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และ
พิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ร ายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อีกทั้ง
ยังท�ำให้การบริหารของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.7 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานของบริษัทฯ
เป็นระบบ Core System ซึ่งระบบดังกล่าวท�ำให้การด�ำเนินการ
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ มีความถูกต้องรัดกุม รวดเร็วมากขึ้น ลด
ความผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error และสามารถตรวจสอบ
ความผิดปกติของข้อมูลได้ทันเหตุการณ์
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญของบริษทั
ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท
ธนมิตร แฟคตอริง่ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 20 ล้านบาท
โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 38 และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นถือหุ้นร้อยละ 12 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง และเมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจาก
บริษัทจ�ำกัด เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนสิงหาคม 2547 พร้อม
กับเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจ�ำนวน 4 ล้านหุ้น ท�ำให้
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 100 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 20 ล้านหุ้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า
แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 11,470,200 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 57.35 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ และต่อมาเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยน
ชื่อบริษัทจาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)” เป็น
“บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)” ต่อมาเมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ
0.25 บาท และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 1,600 ล้านหุ้น
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา
ปี 2556
- กุ ม ภาพั น ธ์ : มี ก ารเปลี่ ย นโครงสร้ า งผู ้ ถื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ขาย
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หุ้นจ�ำนวน 6,420,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วให้แก่บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) มีหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจ�ำนวน 29,607,617 คิดเป็น ร้อยละ
74.02
- เมษายน: บริษัทฯ ย้ายสถานประกอบการจากเดิม
เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เปลีย่ น
เป็นเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ปี 2558
- สิงหาคม: บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 5 บาท เป็นหุน้ ละ 0.25 บาท
- กันยายน: บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200
ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท
ปี 2559
- บริษัทฯ เข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมความ
สามารถทางนวัตกรรมผ่านกระบวนการประเมินความสามารถทาง
นวัตกรรม
ปี 2561
- พฤษภาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2561 มีมติแต่งตัง้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เป็นประธานกรรมการ
บริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- กรกฎาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2561 มีมติแต่งตั้งนายอัครวิทย์ สุกใส เป็นกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการ
ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นหลักในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 71.55 ของทุนช�ำระแล้ว ซึ่ง
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) มีบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลักร้อยละ 36.68 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมี
โครงสร้างธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
(“AIRA”)
99.99%

96.67%

บริษัท หลักทรัพย์
ไอร่า จำ�กัด
(มหาชน)
(“AS”)

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

99.99%
บริษัท ไอร่า
แอดไวเซอรี่
จำ�กัด
(“AD”)

71.55%
บริษัท ไอร่า
แฟคตอริ่ง
จำ�กัด (มหาชน)
(“AF”)

30.00%
บริษัท ไอร่า แอนด์
ไอฟุล จำ�กัด
(มหาชน)
(“A&A”)

91.85%
บริษัท ไอร่า
ลีสซิ่ง จำ�กัด
(มหาชน)
(“AIL”)

99.99%
บริษัท ไอร่า
เวนเจอร์ แคปปิตอล
จำ�กัด
(“AVC”)

38.00%
บริษัท
ทราเวลเล็กซ์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(“TVXT”)

60.00%
บริษัท ไอร่า
พร็อพเพอร์ตี้
จำ�กัด (มหาชน)
(“AIP”)

99.99%
บริษัท ไอร่า
แอสเซท แมเนจเม้นท์
จำ�กัด
(“AIAM”)

60.00%
บริษัท
แอสไพเรชั่น วัน
จำ�กัด
(“ASP1”)

บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษทั ฯ ในเครือแต่ละแห่งมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง เนือ่ งจาก
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจ
โดยตรง ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากบริษัทย่อย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนโดยกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อย 7 แห่ง ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน) (มีบริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย)
2. บริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ (สิงคโปร์) จ�ำกัด
3. บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ำกัด
6. บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) (มีบริษัท แอสไพเรชั่นวัน จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย)
7. บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ดังนัน้ การประกอบธุรกิจของบริษทั แกนและบริษทั ย่อย จึงเป็นทีม่ าของแหล่งรายได้หลักของ บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
รายชื่อ

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

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี
นายณัฐพล จุฬางกูร
บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
นางปิยะพร วิชิตพันธุ์
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นายคุณากร เมฆใจดี
นายนที รงครัตนะกุล
นายภุชงค์ วิรัตน์มาลี
รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวมจ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

1,144,751,099
88,024,300
78,631,100
46,672,000
42,578,000
40,237,600
35,667,700
16,000,000
15,700,000
11,096,700
1,519,358,499
80,641,501
1,600,000,000

ร้อยละ
(ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด)

71.55
5.50
4.91
2.92
2.66
2.51
2.23
1.00
0.98
0.69
94.96
5.04
100.00

ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สินเชื่อ

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

✓

-

-

-

-

2. นายคุณากร เมฆใจดี

✓

✓

-

-

-

3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

✓

✓

✓

-

-

4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

✓
✓

✓

✓

-

-

✓

-

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

✓

-

-

-

✓

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

✓
✓
✓
✓

3

✓

✓

3

✓
✓

✓

ชื่อ

นางนลินี งามเศรษฐมาศ
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร*
นายอัครวิทย์ สุกใส
นายชานนท์ โชติวิจิตร
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
นายสุทธิพร ตัณฑิกุล*
รวม

10

✓

✓

✓
✓

5

5

✓ ประธาน ✓ กรรมการ
โดยมีนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ: * นายสุทธิพร ตัณฑิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง
		 กรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นางนงลักษณ์
จันทรสมบัติ นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร และนายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษทั ฯ
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
สินเช�่อ

สำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร
- เลขานุการบร�ษัท
- นักลงทุนสัมพันธ
- สวนงานนิติกร
- ฝายพัฒนาธุรกิจ

สำนักกำกับดูแล
และตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่
บร�หาร

กรรมการผูจัดการ
(Front)

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 1

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 2

กรรมการผูจัดการ
(Back)

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 3

สายงานบร�หาร
ความเสี่ยงและ
แกไขหนี้

สายงาน
ปฏิบัติการและ
สารสนเทศ

สายงาน
การเง�น
และบร�หาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอัครวิทย์
นางพรพิไล
นายพัทธ์วุฒิ
นายพิภพ
นายพีรยสถ์
นายวุฒิพงษ์
นางไพศรี

สุกใส
บุราสัย
วีระประดิษฐ์
จิรวงศกร
เกตุฉัตร
อนุรัตน์ธาดา
ฝักเจริญผล
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ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อและการตลาด 1
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่จะช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทฯ และสังคมสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ลูกหนี้ คูแ่ ข่งขัน คูค่ า้ พนักงาน
และสังคม เป็นต้น
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการเสริมสร้าง
และยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการ
ทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์”
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร้อยละ 87 สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 79 และอยู่ในระดับ 4 ดาว
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวน
และยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ หมวด
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม หมวดบทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวางหลักปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการ ตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ที่
มีจ�ำนวน 8 ข้อหลัก ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการในฐานะผู้น�ำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็น
ไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลบริษัท
จดทะเบียน ประกอบกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโต
อย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
ส�ำหรั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
ของบริษัทฯ ในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การ
รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว
ครบถ้ ว นและเพี ย งพอ ผ่ า นช่ อ งทางที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
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ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ อาทิ การจ่ายเงินปันผล
การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบ
บัญชี การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การ
อนุมัติรายการพิเศษ (อาทิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ การท�ำรายการเกี่ยวโยง เป็นต้น)
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ หลักการที่บริษัทฯ ใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ ผู้ถือหุ้นมีราย
ละเอียดตามทีป่ รากฏบนเว็บไซต์ www.airafactoring.co.th ภาย
ใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) บริษัทฯ มีน โยบายให้ผู้ถือหุ้น ได้รับ ข้ อ มู ล ที่
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณา
แต่ละวาระ รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในแต่ละ
วาระของการประชุมได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบ
ในแต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุม และหนังสือ
มอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงรายงาน
ประจ�ำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่ง
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วัน
เวลา สถานที่ประชุม รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
เอกสารประกอบวาระการประชุม และเอกสารประกอบอื่นๆ
ตลอดจนรายละเอียดขัน้ ตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน
การมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ลงประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทีม่ คี วามประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2561 ทีเ่ ป็นรูปเล่มติดต่อ
ขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท
2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการ
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีผ่านช่องทางและภายใต้กฎเกณฑ์
ที่ก�ำหนดตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ จดหมายถึง
เลขานุการบริษัท หรือ อีเมล์ ไปยัง ir_af@airafactoring.co.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้
ทุกวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป
3) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริษทั ฯ มีการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุม
แทนได้
4) บริษัทฯ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน มีการ
ก�ำหนดการประชุมในวันและเวลาท�ำการ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
สถานที่จัดประชุม คือ ห้องบุษบา ชั้นที่ 1 โรงแรมแมนดาริน ถนน
พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ สะดวกในการเดินทาง
และมีความพร้อมที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยใน
วันประชุมบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า
1 ชั่วโมงก่อนการประชุม ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
การเข้าร่วมประชุมและจุดลงทะเบียน มีการลงทะเบียนด้วยระบบ
บาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระการประชุมที่มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ออกเสียง
ลงคะแนนในห้องประชุม ท�ำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพือ่ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียง
ในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ
5) ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการท�ำ
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีกรรมการของบริษัทฯ เข้า
ร่วมประชุมจ�ำนวน 8 คน จากทัง้ หมด 10 คน เนือ่ งจากนายคุณากร
เมฆใจดี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ
นางญาใจ พัฒนาสุขวสันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน ติด
ภารกิจกะทันหันจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ยัง
มีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมกับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วม
กันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย
ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมต่างมีสทิ ธิออกเสียง
1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
เฉพาะบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การ
ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำ
อย่างเปิดเผย โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลและรายงาน
คะแนนเสียง และบริษัทฯ มอบหมายให้ นายประวุฒิ ปราบพาล
ซึง่ เป็นทนายความอิสระท�ำหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของการ
มอบฉันทะ การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับและการรายงาน
คะแนนเสียง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรายงานคะแนนเสียงให้ที่
ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญในรอบ
ปี 2561 และกลยุทธ์การด�ำเนินงานปี 2562 โดยสรุปให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบค�ำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ
ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถามอย่างครบถ้วน โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหาร
ร่วมกันชี้แจงและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในระหว่าง
การประชุม ไม่มีการสลับ เพิ่ม หรือแก้ไขวาระการประชุม หรือ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลการประชุมจากทีไ่ ด้แจ้งผูถ้ อื หุน้ ไว้แล้วล่วงหน้า
6) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน
วันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมภายในระยะ
เวลา 1 เดือน และได้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้เพื่อการอ้างอิง
ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ข้อซักถาม
ของ ผู้ถือหุ้นและค�ำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมพร้อมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระทีต่ อ้ งมีการลงมติ
อีกด้วย

1.2 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผย
ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั ทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อาทิ
อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน การด�ำรงต�ำแหน่งใน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป วัน เดือน ปี
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประเภท
ของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอ
แต่งตั้งกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม อาทิ การมีความ
สัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม
ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
เป็นต้น ทั้งในปัจจุบันและอดีต ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำปี ทุ ก ปี จะมี
กรรมการของบริษัทฯ ที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
จ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 มีกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจาก
ตามวาระจ�ำนวน 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลง
คะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล และในการประมวล
ผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อตรวจนับ
คะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น รวมทั้งได้เปิดเผยมติในรายงาน
การประชุมโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1.3 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ กรรมการบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนใน
รูปของเบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดเป็น
จ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งจะก�ำหนดไว้เป็นคราว
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้
ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการบริษทั ก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 45

อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียง
กับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
1.4 การสื่ อ สารระหว ่ า งกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ของ
บริษัทฯ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายปิดกัน้ การสือ่ สารระหว่างกันของ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกัน
ได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถคัดส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือ
หุน้ ต่างชาติ ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้
หลักการทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
กันมีรายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ www.airafactoring.co.th
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
2.1 การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ บุคคลเพือ่
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และค�ำถามเป็นการ
ล่วงหน้า
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ใ นการ
เสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
หรืออีเมล์ไปยัง ir_af@aifafactoring.co.th ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรองในเบือ้ งต้นก่อนน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาตามล�ำดับต่อไป และจะมีการแจ้งผลการ
พิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบ ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะ
มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2562
บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและรายชือ่ บุคคลเพือ่
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รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใด
เสนอวาระและรายชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
แต่อย่างใด
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียม
หนังสือมอบฉันทะในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2562
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนด
วาระต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยจัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอ
ทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน 2
คน ซึง่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เกีย่ วกับวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของ
กรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถทีจ่ ะพิจารณา
เลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง
ตามรายชือ่ ทีเ่ สนอดังกล่าวหรือบุคคลอืน่ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นสมควร
ก็ได้
2.3 การใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ
ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ยกเว้ น วาระเรื่ อ งพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการที่ อ อกตามวาระ
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยได้จัดเก็บบัตรลง
คะแนนดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้
บริษัทฯ มีการใช้ระบบบาร์โค้ด เป็นเครื่องมือช่วยใน
การนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการนับ
คะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจ
สอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงและหลักเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริม่ เข้าสูก่ ารพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ได้ขอ
ให้ผู้ถือหุ้นน�ำส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดคืนให้กับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
และพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ เรื่ อ งการ
ควบคุมภายใน เพือ่ ป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้
ข้อมูลภายใน เพือ่ หาผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังก�ำหนด
แนวทางในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงก�ำหนดให้มกี ารรายงานการมีสว่ นได้
เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการป้องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายใน โดยก�ำหนดมาตรการห้ามไม่ให้มกี ารใช้โอกาสหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการ
หาประโยชน์สว่ นตน หรือท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยก�ำหนดระยะเวลา
ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี หรือเผยแพร่
สถานะของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ และควรรออย่างน้อย
24 - 48 ชัว่ โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วก่อน
ทีจ่ ะซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ และก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้อง
มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 รวมถึงน�ำเสนอการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกไตรมาส
2) คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้
กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ/หรือทุกครั้งที่มี
การเปลีย่ นแปลงข้อมูล โดยให้สง่ รายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษทั
ภายใน 3 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
จ�ำนวนหุ้น
ชื่อ

ณ
31 ธ.ค. 61

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายคุณากร เมฆใจดี
16,000,000
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
8,440,000
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
8. นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
กรรมการ และกรรมการสินเชื่อ

ร้อยละ
(จ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด 1,600
ล้านหุ้น)

ได้มา
ระหว่างปี

จ�ำหน่าย
ระหว่างปี

ณ
31 ธ.ค. 62
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จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
(จ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด 1,600
ล้านหุ้น)

ชื่อ

ณ
31 ธ.ค. 61

ได้มา
ระหว่างปี

จ�ำหน่าย
ระหว่างปี

ณ
31 ธ.ค. 62

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ
10. นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นายชานนท์ โชติวิจิตร
กรรมการบริหาร
12. นายกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
กรรมการสินเชื่อ
13. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล*
กรรมการบริหารและกรรมการสินเชื่อ
14. นางพรพิไล บุราสัย
กรรมการผู้จัดการ
15. นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อและ
การตลาด 1
16. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
และบริหาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562)
17. นายพิภพ จิรวงศกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและ
สารสนเทศ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562)
18. นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยง
และแก้ไขหนี้
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562)
19. นางไพศรี ฝักเจริญผล
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
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0.06%

25,345,000

-
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25,345,000

1.58%

รวม (หุ้น)

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ตามที่กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มแี นวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างชัดเจน
และเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
48 รายงานประจำ�ป 2562

3.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึง
ถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งการ
ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ ถือว่ากลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญและ
ก�ำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน
2) บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรที่ชัดเจน โดยน�ำข้อมูลจาก Job Description มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
หลัก รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของ
พนักงานใหม่ทุกคน
3) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึก
อบรมอย่างเท่าเทียม และเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความ
มั่นคง โดยได้จัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม และจัดท�ำ
แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน มุ่งเน้น การฝึกอบรม
พนักงานเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมทัง้ ปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจาก การประเมินผล
ของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ
ยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้า ในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จัดวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสาย
อาชีพให้กบั พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้มโี อกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานตามความรูค้ วามสามารถ และได้ใช้ศกั ยภาพของแต่ละคน
ได้อย่างเต็มที่
4) การรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ถือว่าการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรเป็นสิ่ง
ที่ส�ำคัญ จึงได้ก�ำหนดให้มีสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
		 4.1) การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบตั งิ านให้
กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรูค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมถึงการก�ำหนดให้มีการพิจารณา
ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจ�ำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดย
ยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ น�ำระบบ
Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน
		 4.2) การให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่พนักงาน
ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และค่ารักษา
พยาบาล เพื่อให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอก
เหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจัดให้มกี ารตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และ

การให้สวัสดิการด้านอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมรส เงินฌาปนกิจ การอบรม
สัมมนาแก่พนักงานทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น
		 4.3) การจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับ
พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
		 4.4) การจัดให้มีกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อ
ให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม โดยทางฝ่ายจัดการได้จัดให้มี
กิจกรรม Team building การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน
รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ อย่างอิสระ เพื่อจะได้น�ำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณา
และน�ำเสนอต่อฝ่ายจัดการต่อไป
5) การสืบทอดการด�ำรงต�ำแหน่งหรือการเตรียมผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการจัดเตรียมผู้บริหารทดแทน
อย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอกับการขยายธุรกิจรวมไปถึงการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาขีด
ความสามารถของผูบ้ ริหารในการบริหารงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
3.3 คู่แข่งขัน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา
การแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน
การแข่งขัน โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า
ของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
3.4 คู่ค้า
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน อาทิเช่น นโยบายสินเชื่อและอ�ำนาจ
อนุมัติ นโยบายการให้เงินกู้ยืม นโยบายหลักประกัน นโยบาย
การจัดชั้นหนี้และการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบาย
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ โดยระบุถึงขอบเขต
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
มีความโปร่งใสและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้
3.5 ลูกค้าและลูกหนี้
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการ
ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและ
ลูกหนี้ ดังนี้
1) จั ด ท�ำสั ญ ญาที่ เ ป็ น ธรรม และสื่ อ สารข้ อ มู ล
เกีย่ วกับการให้บริการของบริษทั ฯ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
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2) รักษาความลับของลูกค้าและลูกหนี้อย่างรัดกุม
และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการด�ำเนินการ
ตามกฎหมายเท่านั้น
3) ให้ค�ำแนะน�ำโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสม
เหตุผล เพื่อมุ่งให้ลูกค้าและลูกหนี้ได้รับประโยชน์และความพึง
พอใจอย่างเหมาะสม
3.6 เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและ
มีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ่าย ตามสัญญาหรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ใน
การช�ำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และการบริหารเงินทุน และมี
ความรับผิดชอบในเงื่อนไขการค�้ำประกันหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็น
ธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน โดยไม่
ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งขันด้วยวิธี
ฉ้อฉล
3.7 องค์กรก�ำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด
และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยองค์กรที่ก�ำกับดูแล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
3.8 สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ตามหลักบรรษัทภิบาลควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลัก
จริยธรรมและความโปร่งใส ดังนั้น การให้สินเชื่อของบริษัทฯ
จึงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม SME เพราะมีความเชื่อมั่นว่า
เป็นกลุ่มที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้
กระดาษในขั้นตอนการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันรักษ์
โลกร้อน โดยติดค�ำเชิญชวนให้พนักงานได้คิดก่อนปริ้นท์ รวมถึง
การใช้กระดาษที่ใช้แล้ว เป็นต้น
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3.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งหมายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและ
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายใช้บงั คับภายในองค์กร
โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รบั การทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค�ำประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต และมีการสือ่ สารและเผยแพร่ไปยังพนักงาน
และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ และในเดือนธันวาคม 2562 บริษทั ฯ
ได้ยนื่ ค�ำขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่น และคุ้มครองให้ความ
เป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นผ่านส�ำนักก�ำกับ
ดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำการตรวจสอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3.10 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน โดยไม่กระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ อายุ เชื้อชาติ
หรือศาสนา และเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความรู้จากการฝึก
อบรม และได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3.11 การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่วา่ จะ
เป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรือ่ ง
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยซอฟต์แวร์ตา่ งๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายในบริษทั ฯ
ต้องได้รบั อนุญาตและมีลขิ สิทธิถ์ กู ต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กฎหมายเกีย่ วกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ ไม่
อนุญาตให้พนักงานติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
3.12 ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำงาน
ในปี 2562 พนักงานมีอตั ราการลาป่วยเฉลีย่ จ�ำนวน 4
วันท�ำการ และไม่พบการเกิดอุบตั เิ หตุหรือการได้รบั เชือ้ อันเนือ่ งมา
จากการปฏิบตั งิ านแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือ

กับฝ่ายบริหารอาคารจัตุรัสจามจุรี ในการส่งตัวแทนพนักงาน
เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2562
3.13 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสียในการ
แจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการกระท�ำความผิ ด และ
ข้อเสนอแนะ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ
การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัทฯ รวมถึงการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำความผิด และข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
► เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th หัวข้อ
“ติดต่อเรา” เลือกเรือ่ งติดต่อ “กรรมการตรวจสอบ”หรือ “ส�ำนัก
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน”
► ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อส�ำนักก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบภายใน
อีเมล์
: - auditcommittee@airafactoring.co.th
				 ถึงกรรมการตรวจสอบ
		 - internalaudit@airafactoring.co.th
				 ถึงส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 2657 6222
โทรสาร : 0 2657 6244
► ไปรษณีย์ : เรียน ส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
			 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
			 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
			 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
			 10330
		
ส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง
อีเมล์ภายในของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ พนักงาน
ทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ท�ำงาน
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือสงสัยว่าจะไม่ถกู ต้อง หรือมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียกลุ่มอื่น หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือละเมิด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลขอ
งบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา โดย
บริษัทฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อ
กล่าวหาดังกล่าว
หากพบว่าการกระท�ำความผิดเกิดจากพนักงานให้
รายงานการกระท�ำความผิดตามสายการบังคับบัญชา และก�ำหนด
บทลงโทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดนั้นๆ อย่างเป็นธรรมตาม

ระเบียบของบริษัทฯ และหากการกระท�ำความผิดเกิดจากบุคคล
ซึ่งไม่ใช่พนักงาน บริษัทฯ จะด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
4.1 การเปิดเผยข้อมูล
บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทฯ ได้ง่ายและสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2. งบการเงินประจ�ำปีที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ว จะด�ำเนินการภายใน 60 วันนับจากวันสิ้น
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และงบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะด�ำเนินการภายใน 45 วันนับ
จากวันสิ้นรอบไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้จัดมีการจัดท�ำค�ำอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis: MD&A) เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีช่ ดั เจนและ
สามารถเข้าใจในผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
3. ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น อาทิ แบบแสดง
ข้อมูลประจ�ำปี หรือแบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี (Annual
Report) และเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
4. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า
ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ และคณะ
ผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ชือ่ ต�ำแหน่ง การศึกษาและ
ฝึกอบรม การถือหุ้นในบริษัทฯ และประสบการณ์ท�ำงาน
4.2 ผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความ
เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 51

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ได้พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะน�ำเสนอผูส้ อบบัญชีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม พร้อมทัง้ จ�ำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ส�ำหรับปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้ง
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ของบุคคลดังกล่าว โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2562
จ�ำนวน 930,000 บาท สูงกว่าปี 2561 จ�ำนวน 30,000 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยไม่รวมค่าบริการอืน่ (Non-audit fee) ซึง่
บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง
4.3 นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ของบริษัทฯ และก�ำหนดให้ “นักลงทุนสัมพันธ์” เป็นผู้ที่สื่อสาร
และเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ผู้สนใจ
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2657 6222
โทรสาร: 0 2657 6244
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir_af@airafactoring.co.th
เว็บไซต์: www.airafactoring.co.th
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก ารประชาสัม พันธ์ ข ้ อ มู ล
ของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
1. ร่วมจัดบูธงาน mai Forum 2019 ที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในเดือนกรกฎาคม
2. ร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”
(Opportunity Day) เพือ่ เปิดเผยผลประกอบการของบริษทั ฯ ใน
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3. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการ และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ
เช่น ส�ำนักข่าวออนไลน์อินโฟเควทส์ และหนังสือพิมพ์ทันหุ้น
เป็นต้น
5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
ทักษะ ความรู้ ที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยกรรมการของบริษัทฯ
ประกอบด้วย ตัวแทนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 5 ท่าน กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารงานภายในเกิดความสมดุล มีความถูกต้องเป็น
ธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบาย
ก�ำหนดให้กรรมการแต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งให้บริษัท จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่งแต่อย่างใด
รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ
และผู้บริหาร”
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่จากประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ให้การบริหาร
งานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
ในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความ
โปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบ
วาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ เห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บริษัทต่อไป
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ เป็ น ไปตามแนว
ปฏิ บั ติ ข องส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับต�ำแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กยู้ มื คำ�้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ
ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับต�ำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความ
เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และต้องไม่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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- มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ เหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- สามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสิน
ใจทีส่ �ำคัญและในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ทกุ
ครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

- เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณสมบัตอิ นื่ ใดทีอ่ าจ
ก�ำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของคณะ
กรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 40.00) ได้แก่ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ นายคุณากร เมฆใจดี
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ และนายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

รายละเอียดกรรมการบริษัทและจำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
2. นายคุณากร เมฆใจดี

14 พฤษภาคม 2561
10 พฤศจิกายน 2559

1 ปี 8 เดือน
3 ปี 2 เดือน

3.

14 สิงหาคม 2557

5 ปี 4 เดือน

25 กุมภาพันธ์ 2547

15 ปี 11 เดือน

1 มีนาคม 2554

8 ปี 10 เดือน

29 เมษายน 2554
1 มีนาคม 2554

9 ปี 9 เดือน
8 ปี 10 เดือน

14 พฤษภาคม 2561

1 ปี 8 เดือน

29 เมษายน 2554
5 กรกฎาคม 2561

8 ปี 9 เดือน
1 ปี 6 เดือน

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
นางนลินี
งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
กรรมการ กรรมการสินเชื่อ
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
สินเชื่อ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

จ�ำนวนปีที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ

5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการบริษทั
จะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดจะ
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากต�ำแหน่ง
ดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุด
กับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากต�ำแหน่งอาจ
ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง
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5.3 การแบง่ แยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่
ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการด�ำเนินงาน
ภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการบริ ษั ท - ประธานกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งไม่มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานประจ�ำของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
แบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และการบริหารงาน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและ
หน้าที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยเฉพาะเรือ่ งกลยุทธ์
ขององค์กร จัดสรรเวลาให้ฝา่ ยบริหารมีการน�ำเสนอข้อมูลทีช่ ดั เจน
และทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่
ประชุมมีความชัดเจน พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีหน้าทีส่ �ำคัญในการดูแล
ให้การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนด
ไว้ เช่น เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท การท�ำหน้าที่
กรรมการ และแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
ประธานกรรมการบริหาร - คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ให้ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาและด�ำเนิน
กลยุทธ์ รวมถึงนโยบายทีส่ �ำคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักในการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการ
บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดภายใต้หลัก
การก�ำกับกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารต้องไปด�ำรงต�ำแหน่งบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
5.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีท่ บทวนและอนุมตั ิ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประจ�ำทุกปี และก�ำหนด
แนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
		 1.1 ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันก�ำหนดทิศทาง
องค์กร ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเป็น
ประจ�ำทุกปี

		 1.2 ก�ำหนดให้ มี ก ารทบทวนแผนการปฏิ บั ติ
งานและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
		 1.3 ให้ ค�ำแนะน�ำข้ อ คิ ด เห็ น และแนวทาง
การบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดท�ำแผนงานที่ชัดเจน
ตอบสนองเป้าหมายองค์กร
		 1.4 สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทาง
การด�ำเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่าน
กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ด�ำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีส�ำนัก
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของ นางสาว
สมใจ อมรชัยนพคุณ หัวหน้าส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และจัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญอย่างครบถ้วน และมีก�ำหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ
มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อ
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกด้านอย่าง
ละเอี ย ดรอบคอบทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยง
จากสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหาร
ความเสี่ยงในระดับจัดการ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
4. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั ให้การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู ้ จั ด การทุ ก สิ้ น ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีผ้ ลการประเมินประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล
ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1: ประเมินจากดัชนีชี้วัดผลประกอบ
การ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 55

		 ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านความเป็นผูน้ �ำ การ
สร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความส�ำเร็จ การบริหาร การ
เปลี่ยนแปลง
		 ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น จะถู ก น�ำไปพิ จ ารณา
ก�ำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจว่า บริษัทฯ มี
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
		 5.1 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มแี ผนพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานประกอบ
ด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
		 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทน พิ จ ารณาก�ำหนดความรู ้ ความสามารถ
(Competency) ประสบการณ์ของแต่ละต�ำแหน่งงาน เพื่อ
คัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�ำหนด และ
สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�ำแหน่งงานได้
		 5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร ประเมิ น การ
ปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องเทียบกับระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อจัดท�ำ
แผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
		 5.4 มอบหมายให้ ฝ ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและ
ธุรการ ท�ำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
		 5.5 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท�ำแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
6. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน บริ ษั ท ฯ
มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับ
การการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยได้ส่งพนักงานไปอบรม
เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาให้บริษทั ฯ ก้าวไปสูอ่ งค์กรแห่งความส�ำเร็จ
ต่อไปในอนาคต
7. การต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย
โดยได้มกี ารทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม
2562
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5.5 คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษั ท ฯ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจ�ำนวน 4 ชุ ด
เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้านตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ และในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนด
วันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี คณะกรรมการ
ชุดย่อยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดังนี้
•

คณะกรรมการตรวจสอบ

		 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก�ำหนดให้ มี ค ณะ
กรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2547 เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบ
งานในด้านต่างๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานด้านการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดท�ำรายงาน หรือให้ความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้
		 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการ
เงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส�ำนักก�ำกับดูแล
และตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติ
งานประจ�ำปีของหัวหน้าส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
		 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
มีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
		 5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
		 6. สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายคอร์รปั ชัน่
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
		 7. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อ
ไปนี้
			 (ก) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
			 (ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 (ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จ�ำนวนการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
			 (ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
			 (ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมี
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจ
สอบมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายคุณากร เมฆใจดี*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์* กรรมการตรวจสอบ
3. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

		 โดยมี น างสาวสมใจ อมรชั ย นพคุ ณ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ * นายคุ ณ ากร เมฆใจดี และนางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการ
เงินของบริษัทฯ
•

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบายต่ า งๆ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
		 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
		 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ อื่ น ที่ จ ่ า ยให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะ
กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
2. คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
		 2.1 กรรมการ
		 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่
ได้รับมอบอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะ
กรรมการบริษัท
		 2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ข นาดและ
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. พิจารณาค่าตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
5. ก�ำหนดแนวทาง น�ำเสนอ และให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงิน
รางวัลจูงใจประจ�ำปี
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จั ด ท�ำแผนการสื บ ทอดต�ำแหน่ ง และติ ด ตาม
ความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี
8. จั ด ท�ำแผนการพั ฒ นากรรมการเพื่ อ พั ฒ นา
ความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ
และพัฒนาการต่างๆ ที่ส�ำคัญ รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ และ
แจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการในกรณีกรรมการเข้าใหม่
9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล

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

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยมี น างสาวนั น ทนิ ต ย์ ราชกิ จ เป็ น เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
•

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวนหนึ่ง
และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีก
จ�ำนวนหนึง่ ก็ได้ โดยกรรมการบริหารทีเ่ ป็นกรรมการบริษทั มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตาม
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ปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหาร
ต่างๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจ
สอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่
ก�ำหนด โดยอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ �ำคัญสรุปได้ดงั นี้
		 1. ด�ำ เ นิ น กิ จ ก า ร แ ล ะ บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
		 2. พิ จ ารณาก�ำหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และ
กลยุ ท ธ์ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ก�ำหนดแผนการเงิ น
งบประมาณ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ควบคุม
ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานที่แต่งตั้งบรรลุตาม
เป้าหมาย
		 3. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจ�ำ
ปีตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมัติ
		 4. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายเงินใน
การด�ำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
		 5. อนุ มั ติ ก ารใช้ จ ่ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ ส�ำคั ญ ๆ ที่
ได้ ก�ำหนดไว้ ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจ�ำปี ต ามที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
		 6. มีอ�ำนาจพิจารณา อนุมัติ การให้กู้ยืมเงิน
หรือการให้สินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์อ�ำนาจใน
การอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ
		 7. มี อ�ำนาจพิ จ ารณา อนุ มั ติ การกู ้ ยื ม เงิ น
การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออก
ตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค�้ำประกันเงินกู้หรือ
สินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 8. กลั่ น กรองการอนุ มั ติ แ ละทบทวนค�ำขอ
อนุมัติสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อ
		 9. เป็นคณะที่ปรึกษาของฝ่ายจัดการในเรื่อง
เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล
และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
		 10. ด�ำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ อ�ำนาจ และ/หรือการมอบ
อ�ำนาจแก่บคุ คลอืน่ ทีเ่ ห็นสมควรจะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือการ

มอบอ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้
เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มี
จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล

1. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
3. นายชานนท์ โชติวิจิตร
4. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล*
5. นายอัครวิทย์ สุกใส

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี น างสาวนั น ทนิ ต ย์ ราชกิ จ เป็ น เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ: * นายสุทธิพร ตัณฑิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ที่ลาออก
จากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
•

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสิ น เชื่ อ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ ง

1.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ต ามที่ ไ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารที่อยู่นอกเหนือจากอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบายสินเชื่อ รวมถึงค�ำสั่ง ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
ก�ำหนดไว้
		 ก) สินเชื่อแฟคตอริ่ง การให้กู้ยืมเงิน สินเชื่อ
ประเภทอื่นๆ
		 ข) การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสินเชือ่
		 ค) หลักประกัน
		 ง) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
1.2 กลั่นกรองและทบทวนค�ำขออนุมัติเรื่องตามข้อ
1 ก่อนน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับอ�ำนาจอนุมัติ
1.3 ให้ค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำการบริหารความเสี่ยง

ด้านสินเชื่อแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานลูกค้า
และลูกหนี้ที่มีคุณภาพของบริษัท
1.4 ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสินเชื่อมี
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการสินเชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล

1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
2. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
3. นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
4. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
5. นายอัครวิทย์ สุกใส

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการสินเชื่อ

โดยมีนางสาวกษิรา ศรีลอยเมือง เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสินเชื่อ
5.6 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดย
ก�ำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น ใน
การประชุมแต่ละครัง้ ได้ก�ำหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน ทัง้ วาระ
เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่ง
ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุม
ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการ
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานที่
ประชุมจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการ
ประชุม โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดบันทึกการประชุม และหลัง
จากทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมรายงานจะถูกจัดเก็บไว้ในห้อง
กฎหมาย หากกรรมการต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ขอข้อมูลได้โดยการติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหาร
จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อ
ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการโดยละเอียด อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสให้กรรมการ
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ได้ท�ำความรู้จักกับผู้บริหารซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแผน
สืบทอดต�ำแหน่งด้านบริหารต่อไป นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั
ยังได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชัดเจนว่า หากการประชุมมีวาระ
ที่จะต้องมีการลงมติ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดอยู่ในที่ประชุม

รายชื่อ

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

นายสรสิทธิ์
นายคุณากร
นางญาใจ
นายพูนศักดิ์
นางลดาวัลย์
นายวิศิษฐ์
นางนลินี
นางนงลักษณ์
นายวุฒิภูมิ
นายอัครวิทย์
นายชานนท์
นายวิวัฒน์
นางกองแก้ว
นายสุทธิพร

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
5/6
3/6
6/6
3/6
6/6
-

5/6
6/6
6/6
-

สุนทรเกศ
เมฆใจดี
พัฒนสุขวสันต์
เธียไพรัตน์
ธนะธนิต
วงศ์รวมลาภ
งามเศรษฐมาศ
จันทรสมบัติ
จุฬางกูร*
สุกใส
โชติวิจิตร
คงคาสัย**
เปี่ยมด้วยธรรม
ตัณฑิกุล***

ส�ำหรั บ ปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม ระหว่ า ง
กรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสรุป
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนได้ดังนี้

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

4/4
4/4
3/4
-

คณะ
กรรมการ
บริหาร

12/13
12/13
4/7
13/13
12/13
6/6

คณะ
กรรมการ
สินเชื่อ

การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562

12/12
12/12
12/12
6/6
3/12
12/12

1/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

หมายเหตุ:

* นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
** นายวิวัฒน์ คงคาสัย ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
*** นายสุทธิพร ตัณฑิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ที่ลาออกจาก
		 ตำ�แหน่งกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

5.7 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
•

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ และแบบรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
ว่าได้มีการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนด และ/หรือด�ำเนินการต่างๆ
ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน�ำไป
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ปรับปรุง / พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะ
กรรมการแต่ละคณะ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนิน
การของฝ่ายจัดการ

• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปี
โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควบคู่กับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ใช้ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง โดยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลัก
เกณฑ์ทเี่ ชือ่ มโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ และน�ำเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
และเงินรางวัล จูงใจที่เหมาะสม
5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
มี ห น้ า ที่ ใ นการสรรหากรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การ
ท�ำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของต�ำแหน่ง
ที่ว่างลงอย่างเป็นอิสระในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ
ส�ำหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น มีหลักการ
คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้า
ทีต่ รวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าวว่าไม่
ขัดกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากฐาน
ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และจากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละ
คน และจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกลั่นกรองว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ภายหลังทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าวแล้ว
บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่
เกีย่ วข้องได้ด�ำเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความ
แตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความ
บกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย

5.9 การสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อ
เนือ่ งในการบริหารทีเ่ หมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาเพือ่
ทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง
สี่รายแรก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการวางแผน สรรหา คัดเลือก
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต�ำแหน่งงาน
หลักที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งนัน้ ๆ ได้รบั การแต่งตัง้ โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก หรือ
เหตุประการอื่น จนส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้นๆ ว่างลง
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผูก้ �ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาคัดเลือก ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลา
นั้น และต้องเสนอความเห็นขออนุมัติต่อบริษัทแม่ (บริษัท ไอร่า
แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)) ตามข้อบังคับของบริษัทใหญ่ หมวด
7 ข้อ 56 ว่าด้วยเรื่องการก�ำกับดูแลและบริหารบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารปรับปรุงเส้นทางอาชีพ
การท�ำงานของพนักงาน ส�ำหรับแต่ละระดับและแต่ละต�ำแหน่ง
งาน เพื่อน�ำมาใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
งานต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย
5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการทีไ่ ด้
รับแต่งตั้งใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุป
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย
การด�ำเนินธุรกิจ การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ และกฎเกณฑ์ทางการ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง ใหม่ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการท�ำหน้ า ที่ ก รรมการ
ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ซึง่ เอกสารเหล่านีป้ ระกอบด้วยข้อมูลทีส่ �ำคัญและจ�ำเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงอ�ำนาจอนุมตั ิ ข้อห้าม
การกระท�ำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นต้น
5.11 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม
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และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มกี ารพบปะ
ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ระดับสูง
ในปี 2562 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้เข้า
ร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมและสัมมนาดังนี้
		 - อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP 286/2019) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
		 - สัมมนาแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ซึ่ง
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 - สั ม มนาหั ว ข้ อ การบริ ห ารลู ก ค้ า Key
Account ซึ่งจัดโดย Professional Training Solution
		 - กิจกรรม mai FANZI CLUB 2019 ซึ่งจัด
โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
		 - สัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ�ำปี 2562” ซึ่งจัด
โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน)
		 - สัมมนา Microsoft Envision Forum:
Office 365 Fan Meet ซึ่งจัดโดย Microsoft
2. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายงานสินเชือ่ และการตลาด 1 และนางสาวเบญจวรรณ
จันทร์วรวิทย์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานสินเชื่อและการตลาด
2 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2562 ครั้งที่ 41 “นวัตกรรม
พลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย”
ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร นายพุทธิพงศ์ แก่นจักษ์ ผูอ้ �ำนวยการอาวุโสฝ่าย
สารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ International Digital ID
Use Cases งาน Thailand Digital ID Symposium 2019 ซึ่ง
จัดโดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
4. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร นางพรพิไล บุราสัย กรรมการผู้จัดการ และ
นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการ
เงิ น และบริ ห าร เข้ า ร่ ว มงานเสวนาหั ว ข้ อ Compensation
Strategy ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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5. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ซึ่ง
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์วรวิทย์ ผูอ้ �ำนวยการ
อาวุโสสายงานสินเชื่อและการตลาด 2 เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ
TEA Annual Forum 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์
5.12 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ก่ อ นน�ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ และ
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ใน
รูปของเบี้ยประชุม และบ�ำเหน็จกรรมการ
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหาร
		 บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารรวมถึ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ
กรรมการผู ้ จั ด การ เป็ น ไปตามหลั ก การ และนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ตามเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า และผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยจะอยูใ่ นรูปของเงินเดือน โบนัส
และอืน่ ๆ
1) ค่าตอบแทนกรรมการ
		 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะ
ที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท1
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1
คณะกรรมการบริหาร2
คณะกรรมการสินเชื่อ2
หมายเหตุ:

ประธาน

กรรมการ

25,000
25,000
15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
10,000
10,000
10,000

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในรูปค่าเบี้ยประชุมที่เป็นตัวเงินสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

เบี้ยประชุม
รายชื่อ

บ�ำเหน็จ
กรรมการ
บริษัท

รวม

130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000

280,000
330,000
370,000
350,000
400,000
385,000
205,000

120,000 90,000
130,000
ไม่ได้รับ 70,000
เบี้ยประชุม
60,000
30,000
120,000
-

300,000
215,000
115,000

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
สินเชื่อ

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
2. นายคุณากร เมฆใจดี
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

150,000
75,000
90,000
90,000
90,000
75,000
45,000

125,000
90,000
90,000
-

60,000
40,000
30,000

180,000
-

8. นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร*
10. นายอัครวิทย์ สุกใส

90,000
45,000
45,000

-

-

-

180,000
ไม่ได้รับ
เบี้ยประชุม
40,000
ไม่ได้รับ
เบี้ยประชุม
120,000
60,000

795,000

305,000

400,000

130,000

11. นายชานนท์ โชติวิจิตร
12. นายวิวัฒน์ คงคาสัย**
13. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
14. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล***
รวมทั้งสิ้น

-

120,000
60,000
30,000
180,000

510,000 1,200,000 3,340,000

หมายเหตุ:

* นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
** นายวิวัฒน์ คงคาสัย ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
*** นายสุทธิพร ตัณฑิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ที่ลาออกจากตำ�แหน่ง
		 กรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/25562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
		 -ไม่มี-

3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ของผู ้ บ ริ ห ารของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน

เงินเดือน และโบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่นๆ
รวม
จ�ำนวนผู้บริหาร

จ�ำนวนเงิน
2562

2561

11,643,118.00
604,830.24
485,166.00
12,733,114.24
7

9,786,156.00
669,490.92
2,840,934.00
13,296,580.92
5

หมายเหตุ: - ปี 2562 มีผู้บริหารจำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย นายอัครวิทย์ สุกใส นางพรพิไล บุราสัย นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์
(เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562) นายพิภพ จิรวงศกร (เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร
(เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา และนางไพศรี ฝักเจริญผล
- ปี 2561 มีผู้บริหารจำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย นายอัครวิทย์ สุกใส นายกนกกิต นวสิริ นางพรพิไล บุราสัย นายวุฒิพงษ์
อนุรัตน์ธาดา และนางไพศรี ฝักเจริญผล

6. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 98 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจ�ำทั้งหมด โดยแบ่งพนักงานตาม
สายงานต่างๆ ได้ดังนี้
สายงาน / ฝ่าย

สายการเงินและบริหาร
สายงานสินเชื่อและการตลาด
สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ
สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
รวม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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จ�ำนวนพนักงาน (คน)
2562

2561

31
24
23
9
9
2
98

15
25
34
9
6
2
91

•

ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รวม
จ�ำนวนพนักงาน

44,109,432.85
6,565,522.69
50,674,955.54
91

36,655,799.28
5,547,887.53
42,203,686.81
86

36,338,313.77
3,982,178.35
40,320,492.12
82

- เงินเดือน และโบนัส
- สวัสดิการอื่นๆ

•

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์
มาสเตอร์ฟนั ด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทฯ ใน
ระยะยาว ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเป็นเงินจ�ำนวน 2,245,998.46 บาท
•

ค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ
นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว กล่าวคือจัดให้มีโครงการบริหารคนเก่ง คนดี และมี
ศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย มีการกระบวนการสืบทอด
ต�ำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจ
และเกิดความผูกพันกับองค์กรจากการทีไ่ ด้รบั โอกาสในการท�ำงาน
ที่มีความท้าทายมากขึ้น
•

(หน่วย: บาท)

การพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ถูกน�ำมาเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์และ
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การ
เจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหาร และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามทันสมัย สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ ทีจ่ ะเสริมสร้าง
และพัฒนาให้พนักงาน เป็นทัง้ คนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้
พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่องค์กร

แห่งความส�ำเร็จ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับต�ำแหน่งให้กับพนักงาน
ที่ มีศั ก ยภาพและเหมาะสม เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บแผนการเจริญ
เติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้น�ำตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
บุคคลรวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับองค์กรและมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานทุกระดับ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
- การอบรมภายนอกองค์กร
		 1. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเรื่องการ
ทุจริต (Fraud Risk Management) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
		 2. หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: กระบวนการและแนวปฏิบัติ จัดโดย
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 3. หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
(P01) Preliminary to Corporate Sustainability จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 4. โครงการทุ น อบรมหลั ก สู ต ร “เจาะลึ ก
มาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระส�ำคัญ ผลกระทบ
แนวทางปฏิ บั ติ และกรณี ศึ ก ษา” จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
		 5. หลั ก สู ต รการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและ
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (S04) (Sustainability Risk
and Materiality Analysis) รุ่นที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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		 6. หลักสูตร 20483B /Programming in
C# (5 Days) จัดโดย The Enterprise Resources Training
Company Limited
		 7. หลักสูตร 20486DC /Developing ASP.
NET Core MVC Web Application# (5 Days) จัดโดย The
Enterprise Resources Training Company Limited
		 8. หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลัก
ทางบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ จัดโดย
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
		 9. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตราก�ำลัง
เพื่อการวางแผนก�ำลังคน รุ่นที่ 51 จัดโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมน
เนจเมนท์ จ�ำกัด
		 10. หลั ก สู ต ร ออกแบบระบบการบริ ห าร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ จัดโดย บริษัท ธิงค์ พีเพิล คอนซัลติ้ง
จ�ำกัด
		 11. หลักสูตร Fundamental of TFRS 9
ท�ำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS9 จัดโดย สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 12. หลักสูตร การเรียนรู้ของเครื่องจักรส�ำหรับ
ตรวจจับทุจริตในธุรกิจการเงิน จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย
		 13. หลั ก สู ต ร Fraud Risk in Financial
Institutions รุ่นที่ 5 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
		 14. หลักสูตร TFRS Version 2019 and 2020
Practical Implication จัดโดย บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด
		 15. หลักสูตร HR Digital Transformation จัด
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
		 16. หลักสูตร การบริหารลูกหนีแ้ ละทวงหนีท้ ไี่ ด้
ผล จัดโดยห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดโมติวา
		 17. หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 286/2019) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
		 18. หลักสูตร IT Pros- Security / Compliance
Microsoft Office 365 จัดโดย Microsoft (Thailand)
		 19. หลั ก สู ต ร OutSystem จั ด โดย Close
Mobile
		 20. หลักสูตร Angular+ASP.NET CORE + SQL
SERVER + DOCKER จัดโดย Close Mobile
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- การอบรมภายในองค์กร
		 1. หลักสูตร Team Building การจัดกิจกรรม
ร่วมแรงร่วมใจกับการท�ำงานเป็นทีม เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กรส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเชิญวิทยากร
นายจรัล กองจินดา มาเป็นผู้บรรยายและจัดกิจกรรม ณ ภูสักธาร
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
		 2. หลักสูตร การตรวจสอบงบการเงิน ความ
ผิดปกติที่ผู้ท�ำบัญชีต้องระมัดระวัง โดยเชิญวิทยากรนายค�ำนึง
สาริสระ จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด ณ
โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้บรรยายและ
ให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกคนทีส่ งั กัดสายงานสินเชือ่ และการตลาด
และสายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีกจิ กรรม Knowledge Sharing
ภายในองค์กร เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ภายใน
องค์กร ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
		 1. หัวข้อ “Trade Finance” น�ำเสนอโดยที่
ปรึกษาสายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้
		 2. หัวข้อ “Anti-corruption” น�ำเสนอโดย
นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 3. หัวข้อ “Body Language” น�ำเสนอโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สรุปจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานในปี
2562 ได้ดังนี้
		 - อบรมภายนอกองค์กรจ�ำนวนเฉลี่ย
			 2.74 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
		 - อบรมภายในองค์กรจ�ำนวนเฉลี่ย		
			 8.45 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
•

เลขานุการบริษัท

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2561 เมือ่ วันที่
28 กันยายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/15 ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางในการจัดท�ำ/เก็บรักษาเอกสาร
2. ทะเบียนกรรมการ
3. จั ด ประชุ มผู ้ ถื อ หุ ้ น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและ
ผู้บริหาร
5. จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

6. ประสานให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องคณะ
กรรมการบริษัท
7. ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศ
ต่างๆ
8. เรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท
ชื่อ:			 นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ
การศึกษา:		 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม: - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)
		 รุ่นที่ 93/2018
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท
		 รุ่นที่ 1/2558
		 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การท�ำงาน: - 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
		 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
		 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
		 (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญและตระหนักกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเริ่มจากสังคมภายในของบริษัทฯ นั่นก็คือ “พนักงาน”
ซึ่งหากพนักงานได้รับความเป็นอยู่ที่ดี สังคมเล็กๆ แห่งนี้ก็จะมี
ความสุข โดยบริษทั ฯ ได้ให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน นอกเหนือ
จากสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำ�หนด อาทิ เงิน
ช่วยเหลือกรณีพนักงานแต่งงาน หรือ กรณีที่บุคคลในครอบครัว
ถึงแก่กรรม เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานใน
ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดตัง้ คณะทำ�งานเพือ่
รับเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ ให้พนักงานสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนในกรณี
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมกับกำ�หนดวิธีการและขั้นตอน
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยแจ้งผ่านทางสำ�นักกำ�กับดูแลและ
ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ทำ�หน้าที่
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ
ดำ�เนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ สังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้
•

มิติด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ ทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มการใช้บริการทางการเงินของ
ลูกค้าจากแหล่งต่างๆ ประกอบกับการพัฒนากระบวนการคัดกรอง
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คุณภาพของลูกค้าและลูกหนี้ที่รวดเร็วและยืดหยุ่น โดยพิจารณา
ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวม
ของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการนำ�
เทคโนโลยี ในรูปแบบ e-Factoring ซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์มาใช้ ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาออกแบบพัฒนา
ระบบอย่างละเอียดจากนั้น อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาและ
ทดสอบระบบอย่าง ถี่ถ้วนก่อนนำ�มาใช้อย่างเป็นทางการในไม่
ช้า โดยในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ จะตั้ง
มั่นอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางหรือ
SMEs ซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจทีส่ �ำ คัญในการขับเคลือ่ นประเทศ หากกลุม่
ธุรกิจนี้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็ย่อมทำ�ให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนเช่นกัน บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ส่งเสริมโดยสนับสนุนเงินทุนแก่ธรุ กิจขนาดกลาง หรือ SMEs อย่าง
เช่นทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ ยังเป็นคนกลางให้ธรุ กิจทีแ่ ตกต่างกันสามารถ
มาพบกัน และร่วมกันดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน
•

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างจิตสำ�นึกให้แก่
พนักงานในการร่วมกันลดโลกร้อน รณรงค์ให้พนักงานร่วมกัน
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด อาทิเช่น การจัดทำ� โครงการ “คิดก่อน ปริ้นท์” การ
ใช้กระดาษ Reuse หรือการปิดไฟในจุดที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการให้บริการ
แก่ลูกค้าให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการ
ใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการทำ�งาน อีกทั้งยังช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย
•

มิติด้านสังคม
บริษทั ฯ สนับสนุนและมุง่ เน้นทีจ่ ะส่งเสริมให้สงั คมทัง้
ภายในและภายนอกบริษัทฯ มีความสุขอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพ โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แก่มูลนิธิกระจกเงา ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
สำ�หรับส่งมอบไปยังโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป

- เดือนกันยายน 2562 บริจาคเงินและเวชภัณฑ์ ให้แก่
กลุม่ เพือ่ นโรงพยายาลอุม้ ผาง มูลนิธเิ พือ่ นบูรพา เพือ่ ผูป้ ว่ ยในการ
ดูแลของโรงพยายาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

- บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run for
สภากาชาดไทย กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการ
วิง่ สะสมระยะทางตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2562 - 15 พฤศจิกายน
2562
- เดือนธันวาคม 2562 บริจาค “ลูกแม็กซ์” ทีใ่ ช้งานแล้ว
จำ�นวน 1.304 กิโลกรัม ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สากล เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนผสมในการหลอม ทำ�ไม้ค้ำ� ไม้เคน วอร์ค
เกอร์ รวมถึงใช้หลอมเพื่อทำ�ขาเทียม โดย “ลูกแม็กซ์” นี้ เกิดจาก
ความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ช่วยกันรวบรวมลูกแม็กซ์ที่ใช้
งานแล้วตลอดทั้งปี 2562
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ตาม
ทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย และหากไม่มเี หตุจ�ำเป็นอืน่ ใดทีก่ ารจ่ายเงิน ปันผลนัน้ มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
เงินปันผลจ่าย
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลประจ�ำปี (บาท/หุ้น)
จ�ำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
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ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

48.92
1,600

53.27
1,600

50.76
1,600

0.03
48.00
65.41

0.022
0.0125
44.00
82.60

0.043
0.01
36.80
72.50

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็น
อย่างมาก เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีจะทำ�ให้ระบบการ
ทำ�งานของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ อีกทัง้ ยังเป็นการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริษทั ฯ
จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน
3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ทำ�ให้การบริหารจัดการ และการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ มี
ความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำ�นักกำ�กับดูแล
และตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั งิ านต่างๆ ภายในบริษทั ฯ
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
และกำ�หนดให้ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่
ปรึกษาเพื่อให้คำ�แนะนำ�ในด้านต่างๆ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2549 เมือ่
วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตั้งนางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เนื่องจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมี
ความเข้าใจในกิจกรรมดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้
การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
หัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน มีประวัตแิ ละ
คุณสมบัติโดยสังเขปดังนี้
นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
		 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์การทำ�งาน :
- 2549 - ปัจจุบัน ผู้ อำ � นวยการอาวุ โ สสำ � นั ก กำ � กั บ ดู แ ลและ
ตรวจสอบภายใน
		 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
- 2547 - 2549		 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำ�กับดูแล
		 บริษัท เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำ�กัด (มหาชน)
- 2544 - 2547		 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป)
		 จำ�กัด
คุณสมบัติ :		 มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ�งานด้าน
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน และ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารทำ � รายการระหว่ า งกั น
แต่อย่างใด
นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การทำ � รายการระหว่ า งกั น
ในอนาคต
ในกรณีที่มีการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดำ�เนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า
ปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)
ความจำ � เป็ น และความสมเหตุ ส มผลของรายการ
ระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำ�สัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำ�
รายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความ
จำ�เป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำ�สัญญานัน้ ๆ โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการ
ระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำ�สัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำ�
รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บุ ค คลภายนอก และ/หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เพื่ อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและ
อนุมัติ รวมทั้งกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้อง
ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไอร่า แฟคตอริง่ จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน
ประกอบด้วย
1. นายคุณากร เมฆใจดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต อำ�นาจ
หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มกี ารประชุมรวม 6 ครัง้ โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ
และสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบผลการ
ตรวจสอบภายใน การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การทบทวนความ
เพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาผลการสอบทานหรือตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินประจำ�ปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
• การสอบทานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ราย
ไตรมาสและประจำ � ปี โดยได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
ฝ่ายจัดการ และมีความเห็นว่าข้อมูลทางการเงินได้จัดทำ�ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขโดยได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
• การสอบทานการควบคุมภายใน โดยการประชุม
ร่วมกับสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายในเพือ่ รับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบ มีการพิจารณาความ
เป็นอิสระของสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าบริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี ภาพแวดล้อมการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งรวมถึงการเข้าไป

มีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ของสำ�นักกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญในเรื่อง
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดดังกล่าว หรือรายการ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ได้แสดงไว้ใน
ข้อมูลทางการเงิน เกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
• การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
ภาพรวมผลการประเมินประจำ�ปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี
2563 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ สามารถแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ได้อย่างอิสระ ภาพรวมในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการจัดทำ�ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินกิจการ การกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ ดี การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

(นายคุณากร เมฆใจดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน) 73

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายใน
การก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
แต่กรณี
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องส�ำคัญต่างๆ
โดยรายงานการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ด้านสรรหา
- พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ตามล�ำดับ

- พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารทดแทน
กรรมการเดิมที่ลาออกจากต�ำแหน่ง
- พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ แ ก่
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารและ
สารสนเทศ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารความเสีย่ งและ
แก้ไขหนี้ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบริหาร
2. ด้านค่าตอบแทน
- พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ตามล�ำดับ
- พิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปี 2562 ให้แก่
ผู้บริหารระดับสูง
3. ด้านอื่นๆ
- พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปี 2562
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปี 2562 เพื่อรายงานผล
การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ

(นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
ฝ่ายบริหารได้จัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้
เลือกใช้นโยบายทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสมำ�่ เสมอ ตลอดจน
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวั ง และสมเหตุ ส มผลในการจั ด ท�ำ
งบการเงิน รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับ
ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการใช้นโยบายทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ

(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)
ประธานกรรมการบริษัท

ตลอดจนสอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการทุจริต หรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ และเพียงพอที่ด�ำรง
รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
จากวิธีปฏิบัติและการก�ำกับดูแลข้างต้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางลดาวัลย์ ธนะธนิต)
ประธานกรรมการบริหาร
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
•

ภาพรวมการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ส�ำหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี
2562 เทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 230.61
ล้านบาท ลดลง 0.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 และก�ำไรส�ำหรับ
งวด 42.16 ล้านบาท ลดลง 6.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8
มาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ในส่วนผลประโยชน์
พนักงานและค่าใช้จ่ายทางภาษี
•

ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยทีม่ ผ
ี ลต่อการดำ�เนินการ
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ชะลอลง
ต่อเนือ่ งจากไตรมาสก่อน จากการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์
ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ผลของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งได้รับอานิสงส์จากนโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการชิมช็อปใช้ ส่วนภาวะด้านตลาด
การเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่แท้จริงที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets : EMs) อุปสงค์ในประเทศ
โดยรวมยังขยายตัวได้ โดยเครื่องชี้วัดการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด ขณะที่เครื่องชี้วัดการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัว และการใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ จากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รวมรายได้

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62

177,199
47,756
54,893
170,062
5,651
230,606

ที่ล่าช้ากว่าแผน และล่าสุดมีการปรับลดสัดส่วนงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนลงและเพิ่มสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนภาครัฐชะลอลงต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม
คาดว่ารายจ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐจะปรับเพิ่มขึ้นในปี 2563
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต�่ำกว่าที่
ประเมินไว้ เนือ่ งจากราคาหมวดพลังงานมีแนวโน้มปรับลดลงตาม
ราคานำ�้ มันดิบในตลาดโลก อัตราการว่างงานทีท่ รงตัวจากไตรมาส
ก่อน ส�ำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากไตรมาสก่อนตาม
ดุลการค้าที่ปรับลดลงและฤดูกาลส่งผลกับก�ำไรและเงินปันผล
ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์
• การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2562 และ
ปี 2561
ผลการดำ�เนินงานและความสามารถในการทำ�กำ�ไร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 230.61 ล้านบาท ลดลง
0.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดย บริษทั ฯ
มีรายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 177.20 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของรายได้รวม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
รับ 47.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.7 ในส่วนค่าใช้จา่ ยทางการ
เงินอยู่ที่ 54.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของรายได้รวม
มีก�ำไรขัน้ ต้น 170.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.6 ของรายได้รวม
(หน่วย: พันบาท)
ร้อยละ

76.8
20.7
23.8
75.6
2.5
100.0

ณ วันที่
31 ธ.ค. 61

179,721
47,294
54,024
172,991
3,815
230,830

ร้อยละ

77.9
20.5
23.4
76.2
1.7
100.0

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

(2,522)
462
869
(2,929)
1,836
(224)

ร้อยละ

-1.4
1.0
1.6
-1.7
48.1
-0.1

* อัตราร้อยละของก�ำไรขั้นต้น ค�ำนวณจากมูลค่าก�ำไรขั้นต้น หารด้วยรายได้หลัก ซึ่งประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิ
เรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการรับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราร้อยละของก�ำไรขั้นต้นที่เปิดเผยในอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญในครั้งนี้
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 105.48
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 10.68
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ 21.60 ล้านบาท ลดลง 8.60 ล้านบาท ท�ำให้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลง 3.17
ล้านบาท อยู่ที่ 48.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านก�ำไร
สุทธิส�ำหรับปี 2562 ลดลง 6.76 ล้านบาท อยู่ที่ 42.16 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของรายได้รวม
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่
31 ธ.ค. 62

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับงวด
ก�ำไรต่อหุ้น

ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 61

ร้อยละ

105,482
21,599
48,632
6,474
42,158

45.7
9.4
21.1
2.8
18.3

94,806
30,195
51,805
2,883
48,922

41.1
13.1
22.4
1.2
21.2

0.026

บาท/หุ้น

0.031

บาท/หุ้น

ฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 มีมูลค่า 2,556.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 53.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทลูกหนี้
ซื้อสิทธิเรียกร้อง
สิ น ทรั พ ย์ ห มุ นเวียนรวม 2,504.88 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น
66.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

ร้อยละ

10,676
(8,596)
(3,173)
3,591
(6,764)

11.3
28.5
-6.1
124.6
-13.8

ประกอบด้วย ลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง 2,399.11 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 93.8 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51.58 ล้านบาท ลดลง 13.12
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สิ้นงวด
ปี 2562

ร้อยละ

สิ้นงวด
ปี 2561

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

ร้อยละ

51,140
2,399,113
53,125

2.0 101,111
93.8 2,292,068
2.1 41,786

4.0
91.6
1.7

(49,971)
107,045
11,339

-49.4
4.7
27.1

343
1,162
2,504,883

0.0
1,794
0.0
1,159
98.0 2,437,918

0.1
0.0
97.4

(1,451)
3
66,965

-80.9
0.3
2.7
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(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

สิ้นงวด
ปี 2562

9,156
6,756
7,098
2,135
22,818
3,619
51,582
2,556,465

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 มีมูลค่า 2,028.09 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 79.3 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้น
51.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้รอเงินคืน
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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สิ้นงวด
ปี 2562

ร้อยละ

สิ้นงวด
ปี 2561

0.4 27,281
0.3
5,685
0.3
8,914
0.1
1,784
0.9 15,554
0.1
5,482
2.0 64,700
100.0 2,502,618

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

ร้อยละ

1.1 (18,125)
0.2
1,071
0.4 (1,816)
0.1
351
0.6
7,264
0.2 (1,863)
2.6 (13,118)
100.0 53,847

-66.4
18.8
-20.4
19.7
46.7
-34.0
-20.3
2.2

หลักๆ มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ลูกหนี้การซื้อสิทธิ
เรียกร้อง
(หน่วย: พันบาท)
ร้อยละ

สิ้นงวด
ปี 2561

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

ร้อยละ

1,852,000
40,291
807

72.4 1,817,000
1.6 40,885
0.0
0

72.6
1.6
0.0

35,000
(594)
807

1.9
-1.5
0.0

40,000
67,247
9,640
2,346
1,635
2,013,966

1.6 48,000
2.6 47,824
0.4
8,348
0.1
2,334
0.1
1,578
78.8 1,965,969

1.9
1.9
0.3
0.1
0.1
78.6

(8,000)
19,423
1,292
12
57
47,997

-16.7
40.6
15.5
0.5
3.6
2.4

2,303
11,238
579
14,120
2,028,086

0.1
0
0.4
9,689
0.0
740
0.6 10,429
79.3 1,976,398

0.0
0.4
0.0
0.4
79.0

2,303
1,549
(161)
3,691
51,688

0.0
16.0
-21.8
35.4
2.6

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 528.38
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ ทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ 992.00 ล้านบาท และ ณ สิน้ งวดปี 2561

จ�ำนวน 1,023 ล้านบาท เห็นได้วา่ บริษทั ฯ มีสว่ นของทุนและแหล่ง
เงินทุนอย่างเพียงพอ ท�ำให้โครงสร้างทางการเงินมีความเหมาะสม
และมีสภาพคล่องในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(หน่วย: พันบาท)
สิ้นงวด
ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
400,000
ส่วนเกินมูล่าหุ้นสามัญ
75,845
ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่
406
ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้ว- ส�ำรองตามกฎหมาย
30,000
ยังไม่ได้จัดสรร
22,128
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
528,379
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
2,556,465

ร้อยละ

สิ้นงวด
ปี 2561

15.6 400,000
3.3 75,845
0.0
406
1.2 27,860
0.9 22,109
20.7 526,220
100.0 2,502,618

ร้อยละ

16.0
3.0
0.0
1.1
0.9
21.0
100.0

เปลี่ยนแปลง
มูลค่า

ร้อยละ

0
0
0
2,140
19
2,159
53,847

0.0
0.0
0.0
7.7
0.1
0.4
2.2

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท�ำงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวม
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2562

1.24

เท่า

75.6
18.3
8.0

%
%
%

1.7

%

0.79
3.84

เท่า
เท่า

จากอัตราส่วนตามตารางข้างต้น อัตราส่วนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระ
นอกงบดุล
บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
เพื่อเป็นส�ำนักงานและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลา
2 ปี 10 เดือน บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานในอนาคต
•

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ด้วยลักษณะของธุรกรรมสินเชื่อแฟคตอริ่ง อาจเผชิญ
ความเสี่ยงด้านเครดิตเช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่น แต่ลักษณะ
ธุรกรรมแฟคตอริ่งเป็นการให้สินเชื่อหลังการส่งมอบสินค้าและ
บริการแก่ผู้ซื้อแล้ว และจากการซื้อลดลูกหนี้การค้าท�ำให้ได้รับ
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย กอปรกับ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
นโยบายและวิธีการควบคุมสินเชื่อที่รัดกุม โดยมีกระบวนการ
พิจารณาเครดิต (Underwriting) และติดตาม (Monitoring)
คุณภาพสินเชื่อ จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านลูกค้า
และลูกหนี้การค้า ทั้งก่อนและหลังอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนมีการ
ก�ำหนดนโยบายเครดิตเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความ
เสี่ยงด้านเครดิต ก�ำหนดให้มีการทบทวนเครดิตลูกค้าและลูกหนี้
การค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุง
กระบวนการด้านเครดิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา โดย
อาศัยเทคโนโลยีและฐานข้อมูลในการบริหารความเสีย่ ง ทีผ่ า่ นมา
จึงมีคุณภาพการบริหารสินเชื่ออยู่ในระดับที่ดี
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•

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย อาจส่ ง ผลต่ อ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการใน
การลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมและคิดอัตรา
ผลตอบแทนให้สอดคล้องกับความเสี่ยง จากธุรกรรมลูกหนี้จาก
การซื้อสิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนต่าง
(Spread) ของดอกเบี้ยได้ตามที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ
ยังสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บได้ ท�ำให้บริษทั ฯ มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน
•

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เป็ น ความเสี่ ย งเนื่ อ งจากกรณี บริ ษั ท ฯ ไม่ สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอ
ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องและได้รับการสนับสนุนเงินกู้
ยืมจากสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถรองรับการด�ำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจใน
อนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีการบริหารสภาพคล่อง
ที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน น�ำมาซึ่งผลประกอบ
การที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท
ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการที่ต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ของบริษัท ณ วันสิ้นปี

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญรวมถึง
• ท�ำความเข้าใจการออกแบบการควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการค�ำนวณค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• ทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในหลักที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ความถูกต้องของ
การจัดชั้นหนี้ และการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และสมมติฐานที่
ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ว่าสอดคล้องกับตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่อย่างสม�่ำเสมอหรือไม่
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อ
บ่งชี้ของการพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ทดสอบการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกพิจารณาเป็นเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ
เนื่องจากรายการดังกล่าวประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจ
และสมมติ ฐ านโดยผู ้ บ ริ ห ารในการค�ำนวณค่ า เผื่ อ หนี้
สงสัยจะสูญ
นโยบายการบั ญ ชี ส�ำหรั บ ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ และ
รายละเอียดของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 7 และข้อ 8
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าได้รับข้อมูล
อืน่ ในร่างรายงานประจ�ำปีฉบับเตรียมเผยแพร่กอ่ นวันทีใ่ นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบ
งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่
มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติ
งานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลเท็จ
ริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับ
ดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณา
ว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อ การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ ม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้สงั เกตถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้อง
หยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่
ส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
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ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกั บผู ้ มีห น้ า ที่ ใ นการก�ำกั บดู แล ข้ า พเจ้า ได้
พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นั ย ส�ำคั ญ มากที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงิ น ในงวดปั จ จุ บั น และก�ำหนดเป็ น เรื่ อ งส�ำคั ญ ในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว หรื อ ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5
7
8

51,139,744
2,399,113,551
53,124,642
343,149
1,162,063
2,504,883,149

101,111,311
2,292,068,340
41,786,828
1,793,962
1,158,574
2,437,919,015

8
9
10

9,155,900
6,756,314
7,097,692
2,135,000
22,817,726
3,619,000
51,581,632
2,556,464,781

27,280,586
5,685,096
8,913,578
1,784,066
15,554,515
5,481,700
64,699,541
2,502,618,556

1,852,000,000
40,291,518
807,187
40,000,000
67,246,601
9,639,704
2,345,917
1,635,283
2,013,966,210

1,817,000,000
40,884,858
48,000,000
47,823,934
8,348,306
2,334,208
1,578,056
1,965,969,362

17
11

12
13
20

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ชำ�ระครบแล้ว
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากบริษัทใหญ่
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

13
14

15

2,303,077
11,238,053
578,794
14,119,924
2,028,086,134

9,689,018
740,405
10,429,423
1,976,398,785

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

75,844,889
406,077

75,844,889
406,077

30,000,000
22,127,681
528,378,647
2,556,464,781

27,860,000
22,108,805
526,219,771
2,502,618,556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

177,199,201
47,755,888
5,650,744
230,605,833

179,721,181
47,294,075
3,814,825
230,830,081

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

105,481,951
21,598,651
54,892,770
181,973,372
48,632,461
6,473,585
42,158,876
42,158,876

94,805,761
30,194,725
54,023,815
179,024,301
51,805,780
2,883,470
48,922,310
48,922,310

0.0263
1,600,000,000

0.0306
1,600,000,000

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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17

บาท
หุ้น

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ช�ำระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

400,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

75,844,889

ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุน จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
จากบริษัท ส�ำรองตาม
กฎหมาย
จัดสรร
ใหญ่

406,077 25,410,000

(หน่วย : บาท)
รวม ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

43,636,495 545,297,461

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

20

-

-

-

สำ�รองตามกฎหมาย

15

-

-

-

2,450,000

48,922,310

48,922,310

(68,000,000) (68,000,000)
(2,450,000)

-

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

400,000,000

75,844,889

406,077 27,860,000

22,108,805 526,219,771

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

400,000,000

75,844,889

406,077 27,860,000

22,108,805 526,219,771

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

20

-

-

-

สำ�รองตามกฎหมาย

15

-

-

-

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

400,000,000

75,844,889

2,140,000

406,077 30,000,000

42,158,876

42,158,876

(40,000,000) (40,000,000)
(2,140,000)

-

22,127,681 528,378,647
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

2561

48,632,461

51,805,780

4,953,364
21,598,651
1,862,700
(1,241,238)
1,549,035
54,892,770
132,247,743

4,404,128
30,194,725
1,594,600
(567,673)
2,946,268
54,023,814
144,401,642

(115,420,924)
(4,801,058)
(184,196)
(3,489)
(350,934)

341,032,304
(44,911,265)
(2,319,154)
(728,283)
(54,918)

(593,340)
19,422,667
1,733,953
57,227
(161,611)
31,946,038

3,632,749
10,724,004
(556,911)
(696,785)
11,276
450,534,659

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

(13,725,086)
18,220,952

(2,274,850)
(7,499,579)
440,760,230

4.1
4.2

(1,170,499)
(207,045)
1,241,629
(135,915)

(1,470,719)
(295,484)
661,900
(1,104,303)

12

35,000,000
(48,000,000)
(371,076)
(54,685,528)
(68,056,604)
(49,971,567)
101,111,311
51,139,744

(290,000,000)
(55,200,000)
(54,410,112)
(399,610,112)
40,045,815
61,065,496
101,111,311

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

5
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.

ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย บริษัทจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษทั ไอร่าแคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับซื้อสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ ที่อยู่
ตามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั อยูท่ ี่ เลขที่ 319 อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
2.1 บริษทั จัดท�ำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของบริษัท ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การน�ำเสนองบการเงิน” ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดท�ำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
“ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผย
ในนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ดูหมายเหตุข้อ 3)
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญคือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทได้ถูกเปิดเผย
รายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 การน�ำมาตรฐานมาถือปฏิบัติไม่ได้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ผูบ้ ริหารของบริษทั จะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องมาเริม่ ถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินของบริษทั เมือ่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ไิ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารค�ำนวณการด้อยค่าของเครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะน�ำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวทีม่ ตี อ่ งบการเงินของ
บริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�ำหนดหลักการส�ำหรับการระบุสญ
ั ญาเช่าและวิธปี ฏิบตั ใิ นงบการเงินทัง้ ทางด้าน
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีน้ �ำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสัญญาเช่าเมือ่ มี
ผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญา
เช่าด�ำเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรือ่ ง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ �ำขึน้
ตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบ
ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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ส�ำหรับการบัญชีทางด้านผูเ้ ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยยกเลิก
การแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และก�ำหนดให้
ผูเ้ ช่ารับรูร้ ายการสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลส�ำหรับสัญญาเช่าทัง้ หมด ยกเว้น
สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตำ�่ อย่างไรก็ตาม การบัญชีส�ำหรับผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูบ้ ริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวทีม่ ตี อ่ งบการเงินของ
บริษัท ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
3.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
ก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อก�ำจัดในการเบิกใช้
3.2 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี้คงค้างหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และส่วนลดการรับโอนสิทธิ
รับล่วงหน้า
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าเงินต้นหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.3 อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

3 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

อุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะถูกบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
3.5 สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามราคาทุน (มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ซงึ่ อิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหนีค้ งค้าง
ตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์รอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมื่อจ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัท
3.7 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.8 ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
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บริษัทค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการแก้ไข
โครงการเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจว่าภาระผูกพันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่า
กฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติขึ้นตามข้อก�ำหนดที่ร่างไว้
3.9 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.10 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่เปลี่ยนหลัก
การตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า ท�ำให้นโยบายการบัญชีส�ำหรับ
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แตกต่างกัน ดังนี้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องรับรู้ในส่วนก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective
interest rate method) ตลอดระยะเวลาของสัญญาตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องเมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้น
ความส�ำเร็จของงาน
ค) รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ง) ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกตามเกณฑ์คงค้างและถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
จ) ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องรับรู้ในส่วนก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective
interest rate method) ตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เมื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องเมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
3.11 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนหรือสินทรัพย์รอการ
ขายของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะไม่มกี �ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
3.14 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการช�ำระหนี้ บริษัทค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของ
ลูกหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้โดยค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่ก�ำหนดตามเงื่อนไขใหม่ที่ใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุตธิ รรมของหนีท้ คี่ �ำนวณได้ทตี่ ำ�่ กว่ายอดหนีค้ งค้างตามบัญชีเดิมจะบันทึกเป็นค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง
หนี้และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้
และจะทบทวนค่าเผือ่ การปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ตามระยะเวลาทีเ่ หลือ
อยู่ และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่ากับบัญชีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
3.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ใน
การประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของรายการสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ รายการใดรายการหนึง่ บริษทั พิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์
หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัด
มูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล�ำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามล�ำดับขั้นของข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้ และตามล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้
ระดับ 1 - ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และบริษัท
สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ระดับ 2 - ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่คล้ายคลึงกันในตลาดที่มีสภาพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขายคล่อง และมูลค่าทีไ่ ด้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดย
ใช้ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ในตลาดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมินมูลค่า
ระดับ 3 - มูลค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลาดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมิน
มูลค่า
3.16 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องอาศัยดุลยพินจิ หลายประการ
ในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์
หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดง
รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์
ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่ส�ำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
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ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องพิจารณาตั้งตามเกณฑ์ที่สูงกว่าดังนี้
1) จ�ำนวนร้อยละของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ หมายถึง ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องหักด้วยยอด
เจ้าหนี้การซื้อสิทธิเรียกร้อง ดังนี้
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ

อัตราร้อยละ

ลูกหนี้ภายในวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้ค้างช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน
ลูกหนี้ค้างช�ำระตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ลูกหนี้ค้างช�ำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

20
100

2) อัตราร้อยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมส�ำหรับลูกหนีร้ ายตัวจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
คาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นจะบันทึกเป็นผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี้ และการคาดการณ์
เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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4.

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
4.1 อุปกรณ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์ยกมา
(แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
บวก ซื้ออุปกรณ์
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์ยกไป
(แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)

2562

2561

590
581
(1,171)

461
1,600
(1,471)

-

590

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา
(แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
บวก ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป
(แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
5.

2562

2561

3,156
207
(207)

3,451
(295)

3,156

3,156

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์

2562

2561

20
38,397
12,723
51,140

20
73,572
27,519
101,111

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.220-0.375 ต่อปี และ ร้อยละ
0.250 - 0.375 ต่อปี ตามล�ำดับ
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จ�ำกัด
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จ�ำกัด
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทใหญ่
มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน
มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน
มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน
มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน
มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน
มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน (สิ้นสุดการเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เดือนมกราคม 2561)

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
2562

เงินปันผลค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

28,619

2561

34,343

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2562

2561

16,881
442
17,323

16,768
530
17,298
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7.

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
2562

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพิ่มค้างรับ
หัก เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ

3,079,587
7,801
3,087,388
(600,565)
(18,689)
2,468,134
(69,020)
2,399,114

2561

2,898,007
7,392
2,905,399
(532,378)
(16,404)
2,356,617
(64,549)
2,292,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องจ�ำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระ มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
2562

ภายในวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินวันครบก�ำหนดช�ำระ:
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

2561

2,874,970

2,715,647

109,720
4,102
90,795
3,079,587

93,282
89,078
2,898,007

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนีส้ ทิ ธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนีท้ คี่ า้ งช�ำระมากกว่า 6 เดือน แสดงมูลค่าตามเอกสาร
สิทธิจ�ำนวน 90.79 ล้านบาท และ 89.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ ก่อนสุทธิด้วยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนผู้โอนเมื่อบริษัทได้รับช�ำระ
เงินตามสิทธิเรียกร้องแล้วมีจ�ำนวน 25.73 ล้านบาท และ 21.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
ลูกหนี้ดังกล่าวด้วยจ�ำนวนสุทธิแล้วทั้งจ�ำนวน
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
หัก โอนกลับหนี้สูญ
ยอดคงเหลือปลายปี
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64,549
8,376
(3,905)
69,020

61,431
15,327
(12,209)
64,549

8.

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
2562
2561

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

74,388
(21,263)
53,125

54,797
(13,011)
41,786

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม- สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
2562
2561

14,991
(5,835)
9,156

29,781
(2,500)
27,281

รวม
2562

2561

89,379
(27,098)
62,281

84,578
(15,511)
69,067

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับช�ำระหนี้ให้กับ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 3 ราย รวมเป็นจ�ำนวน 36.42 ล้านบาท และ 36.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขการช�ำระหนี้ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดผลขาดทุนแต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือปลายปี
9.

15,511
11,587
27,098

1,214
14,297
15,511

อุปกรณ์
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 มกราคม
2562

ราคาทุน
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

9,103
13,699
1,158
11,427
35,387

เพิ่มขึ้น

447
6
128
3,420
4,001

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

(2,430)
(5,827)
(8,257)

7,120
13,705
1,286
9,020
31,131
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หน่วย : พันบาท
ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 มกราคม
2562

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์

(6,883)
(11,539)
(892)
(10,388)
(29,702)
5,685

เพิ่มขึ้น

(1,358)
(741)
(106)
(724)
(2,929)

ลดลง

2,429
5,827
8,256

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

(5,812)
(12,280)
(998)
(5,285)
(24,375)
6,756
หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 มกราคม
2561

ราคาทุน
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

7,609
13,689
1,072
14,107
36,477

1,494
10
96
1,600

(10)
(2,680)
(2,690)

9,103
13,699
1,158
11,427
35,387

(5,554)
(10,194)
(801)
(11,981)
(28,530)
7,947

(1,329)
(1,345)
(99)
(994)
(3,767)

8
2,587
2,595

(6,883)
(11,539)
(892)
(10,388)
(29,702)
5,685

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

2,929
3,767

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนประมาณ 18 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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10.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1
มกราคม 2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รายการโอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

10,015
10,015

207
207

-

-

10,222
10,222

(1,101)
(1,101)
8,914

(2,023)
(2,023)

-

-

(3,124)
(3,124)
7,098
หน่วย : พันบาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้
รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รายการโอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

1,830
4,734
6,564

3,451
3,451

-

4,734
(4,734)
-

10,015
10,015

(464)
(464)
6,100

(637)
(637)

-

-

(1,101)
(1,101)
8,914

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

2,023
637
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11.

สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
เครื่องจักร
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เครื่องจักร - สุทธิ

2562

2561

11,994
(8,375)
3,619

11,994
(6,512)
5,482

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องรายหนึ่งช�ำระหนี้ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทเป็นเครื่องจักร ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการขาย
สินทรัพย์ดังกล่าว
12.

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2561
2562

2562

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2.75 - 4.20

2.90 - 3.78

1,852,000

2561

1,817,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งภายใต้วงเงินสินเชื่อ บริษัทต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆทีร่ ะบุไว้ในสัญญา เช่น ห้ามน�ำทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปจ�ำนอง จ�ำน�ำ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพัน (Negative
pledge) และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 888 ล้านบาท และ 1,023 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

104 รายงานประจำ�ป 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

กระแสเงินสด

1,817

35

ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด
31 ธันวาคม
ครบก�ำหนด ต่ออายุสัญญา
2562

(17,347)

17,347

1,852

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

กระแสเงินสด

2,107

(290)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13.

ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด
31 ธันวาคม
ครบก�ำหนด ต่ออายุสัญญา
2561

(18,397)

18,397

1,817

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี)
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย

3,409
(299)
3,110
(807)
2,303

หัก หนี้สินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี)
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
14.

945
(138)
807

2,464
(161)
2,303

3,409
(299)
3,110

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส�ำหรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง

2562

2561

11,238
11,238

9,689
9,689
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ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงดังนี้
หน่วย : พันบาท
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส�ำหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างต้นปี
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส�ำหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างปลายปี

2562

2561

9,689
1,341
208
-

9,018
1,452
177
1,222
(2,180)

11,238

9,689

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในปี
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
รวมค่าใช้จ่ายรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562

2561

1,341
208
1,549

1,452
177
1,222
(2,180)
671

บริษัทค�ำนวณประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งสมมติฐาน ณ วันที่รายงานประกอบด้วย

ข้อสมมุติทางการเงิน
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละ)
ข้อสมมุติทางด้านประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน
อายุเกษียณ (ปี)

106 รายงานประจำ�ป 2562

2562

2561

2.11
5

1.98
5

8, 15, 20
60

8, 15, 20
60

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย แสดงถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักที่มีต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ข้อสมมุติทางการเงิน
อัตราคิดลด
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
- ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
- ลดลงร้อยละ 0.5
ข้อสมมุติทางด้านประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- ลดลงร้อยละ 10
15.

2562

2561

(321)
338

(330)
348

411
(394)

362
(347)

(356)
393

(303)
334

ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แพ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้
จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

16.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะที่ส�ำคัญประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการตลาดสอบเอกสารการโอนสิทธิ
ค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน

2562

2561

67,998
4,952
21,599
7,567
2,831
6,692

59,502
4,404
30,195
7,597
2,913
6,368
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17.

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562

2561

13,737

14,120

(7,263)
6,474

(11,237)
2,883

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

48,632
20%
9,726

51,806
20%
10,361

(3,051)

(7,184)

20
(221)
(201)
6,474

60
(354)
(294)
2,883

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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12,166
1,302
1,938
149
15,555

รายการ
ที่รับรู้ ใน
ก�ำไรขาดทุน

6,608
372
310
(32)
5
7,263

รายการที่รับรู้ ใน
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

-

18,774
1,674
2,248
117
5
22,818

หน่วย : พันบาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย

1,385
983
1,804
146
4,318

รายการ
ที่รับรู้ ใน
ก�ำไรขาดทุน

รายการที่รับรู้ ใน
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

10,781
319
134
3
11,237

-

12,166
1,302
1,938
149
15,555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวจ�ำนวน 1.69 ล้านบาท และ 20.00 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าจ�ำนวนดังกล่าวไม่มีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทอาจน�ำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้
18.

ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วน
งาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ และด�ำเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

19.

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินสมทบของบริษทั ซึง่ ได้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมีจ�ำนวน 2.25 ล้านบาท และ 2.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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20.

เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จากก�ำไรสุทธิของผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
ก�ำไรสะสม
รวมส�ำหรับปี 2562
*

เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ ปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
จากก�ำไรสุทธิของผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่
1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
ก�ำไรสะสม
รวมส�ำหรับปี 2561

21.

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท)

40,000*
40,000

0.0250
0.0250

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ส�ำหรับปี 2562 มีก�ำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทแสดงรายการดังกล่าวเป็น “เงินปันผลค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินปันผล

*

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

อนุมัติโดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2561 วันที่ 20 เมษายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 12 ธันวาคม 2561

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น (บาท)

20,000

0.0125

48,000*
68,000

0.0300
0.0425

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ส�ำหรับปี 2561 มีก�ำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทแสดงรายการดังกล่าวเป็น “เงินปันผลค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพัน
21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลา
9 ปี บริษัทมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

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

10
14

8
14

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สัญญาเช่าด�ำเนินงานระยะยาวของบริษัทได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน 10.70 ล้านบาท และ 8.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ
110 รายงานประจำ�ป 2562

21.2 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ�ำนวน 3.16
ล้านบาท ในแต่ละปี
22.

เครื่องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิด
เผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียก
ร้อง ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เงินปันผล
ค้างจ่าย เจ้าหนีเ้ งินรอคืนและเจ้าหนีอ้ นื่ บริษทั มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม โดยการวิเคราะห์
สินเชือ่ จากข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า การติดตามลูกค้าทีเ่ กินก�ำหนดช�ำระอย่างสมำ�่ เสมอ ตามแนวทางทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
วิธีปฏิบัติสินเชื่อ และการพิจารณาก�ำหนดวงเงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้องและวงเงินหลักประกันอื่นเพื่อเป็นหลัก
ประกันในการให้สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายจากการประเมินความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจาก
บริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการในการลด
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมให้มีความสอดคล้องกันกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัท
สามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) เฉลี่ยสะสมของอัตราดอกเบี้ยไว้ตามนโยบายของบริษัท รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการ
เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิเรียกร้องและเงินกูย้ มื และบริษทั ยังสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียก
เก็บจากลูกหนี้ได้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ท�ำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมี
ความผันผวน นอกจากนี้ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่ำ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ �ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน
ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือ วันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
ภายใน มากกวา่ 1 มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ย

2,399
53
2,452

-

-

-

9
9

-

-

-

-

13
13
1,852

1,852

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

38

51 0.22 - 0.375
2,399 5.50 - 15.00
62 4.50 - 13.25
38 2,512
-

1,852 2.75 - 4.20
40
40
40
40
67
67
10
10
157 2,009
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
ภายใน มากกวา่ 1 มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ย

2,292
42
2,334

-

-

-

27
27

-

-

-

-

27
27
1,817

1,817

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

74

101 0.25 - 0.375
2,292 5.50 - 15.00
69 4.50 - 13.25
74 2,462
-

1,817 2.90 - 3.78
41
41
48
48
48
48
8
8
145 1,962

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายได้
บริษทั มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารสภาพคล่องทีเ่ หมาะสม สามารถรองรับ
การจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงก�ำหนดช�ำระได้เพียงพอในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องส�ำหรับในภาวะ
วิกฤต รวมทั้งมีการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน
112 รายงานประจำ�ป 2562

วันที่ที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มากกว่า
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น

รวม

51
-

2,399
53

9

51
2,399
62

40
-

1,852
40
67
10

-

1,852
40
40
67
10
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มากกว่า
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น

รวม

101
-

2,292
42

27

101
2,292
69

41
-

1,817
48
48
8

-

1,817
41
48
48
8

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
22.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและ เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้
เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

ระดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

51
2,399
62

51
2,399
62

3
3
3

1,852
40
40
67
10

1,852
40
40
67
10

3
3
3
3
3
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินรอคืน
เจ้าหนี้อื่น
23.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

ระดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

101
2,292
69

101
2,292
69

3
3
3

1,817
41
48
48
8

1,817
41
48
48
8

3
3
3
3
3

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนเท่ากับ 3.84 และ 3.76 ตามล�ำดับ

24.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

114 รายงานประจำ�ป 2562

บร�ษัท ไอรา แฟคตอร�่ง จำกัด (มหาชน)

319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 02-6576222
โทรสาร : 02-6576244-6245
www.airafactoring.co.th

