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วิสัยทัศน์
เป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจ มุ�งเน้นความเป็นผู้นำาในธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
ประเภทสถาบันการเงินที่ไม�ใช�ธนาคารอย�างยั่งยืน

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
เป็นบริษัทชั้นนำาด้านแฟคตอริ่งในประเทศ และเป็นกำาลังสนับสนุน
ทางการเงินที่สำาคัญแรงหนึ่งในการเสริมสร้าง ผลักดัน การขยาย
ตัวของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดับประเทศเพิ่มขึ้น

ค่านิยม
- ยึดลูกค้าเป็นศูนย�กลาง
- เป็นองค�กรแห�งความร�วมมือในการให้บริการ
- มีความเป็นมืออาชีพ
- มุ�งสร้างนวัตกรรมเพื่อการดำาเนินธุรกิจ
 อย�างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
ตั้งเป้าหมายในการประยุกต�เทคโนโลยีดิจิทัล ผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พัฒนา
ผลิตภัณฑ�และบริการทางการเงินสำาหรับลูกค้าอย�างครบวงจร ภายใต้การดำาเนินธุรกิจอย�าง 
มีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย�างยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อบรรลุผลตอบแทนที่เหมาะสมแก�ผู้มี
ส�วนได้ส�วนเสีย ตลอดจนตระหนักถึงความสำาคัญในการรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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เรียน ท�านผู้ถือหุ้น
ปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ

ให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนชะลอตัว ถือได้ว่าเป็นความท้าทาย

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ิง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจ

อยา่งระมัดระวงัและเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัลกูคา้และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ได้รับแรงสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้

บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยดี 

ตามแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทระหว่างปี 2563 ถึง 

2565 บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจและเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ เทคโนโลยีดิจิทัล แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  

ในปี 2563 บริษัทฯ จึงได้ชะลอแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

ทางการเงินใหม่ แต่บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการด้าน e-Document 

แก่ลูกค้าแล้ว และบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ในปี 2563 เป็นช่วงเวลา 

และเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ 

ขององค์กรเพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าผ่าน

ระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อโครงการ e-Factoring ซึ่งบริษัทฯ  

ได้เริ่มให้บริการระบบ e-Factoring แก่ลูกค้าแล้วเมื่อต้นปี 2564 

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Digital 

Factoring กบัธนาคารแหง่ประเทศไทย เพือ่พฒันาการใหบ้รกิาร

สินเช่ือแฟคตอร่ิงผ่านระบบดิจิทัลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพิ่มสภาพคล่อง 

ในการดำาเนินธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากการดำาเนนิงานทางธรุกจิแลว้ บรษิทัฯ ยงัยดึมัน่ใน

หลกัจรยิธรรม บรรษทัภิบาล และแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

จากผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ไทยประจำาปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลแห่งชาติในระดับ “ยอดเยี่ยม - สัญลักษณ์ 5 ดาว” 

และดว้ยความมุง่มัน่ในการรบัผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชน บรษัิทฯ 

ไดจ้ดักจิกรรมตา่งๆ เชน่ การบรจิาคใหแ้ก่ “โครงการกายอปุกรณ”์ 

ของมูลนิธิคนพิการไทย การบริจาคอุปกรณ์สำานักงานให้กับ

มูลนิธิสวนแก้วเพื่อนำาไปใช้สาธารณประโยชน์ รวมทั้งโครงการ 

ที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น การบริจาคปฏิทิน 

ตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  

การบริจาค “ลูกแม็กซ์” ที่ใช้งานแล้วให้แก่สมาคมคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวสากล

สุดทา้ยนี ้ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผูถ้อืหุ้น 

ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีได้ให้การสนับสนุน

และรว่มมือร่วมใจกนัก้าวขา้มผา่นพน้ภาวะวกิฤตการณใ์นปีท่ีผ่าน

มาไปดว้ยกัน ดว้ยความทุม่เทและ ทำางานหนกัของทัง้ผูบ้รหิารและ

พนักงาน ขอให้ทุกท่านเช่ือม่ันว่า บริษัทฯ จะยังคงมุ่งม่ันทุ่มเท 

ในการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม และแนวทางการกำากับดูแล

กิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ
(ประธานกรรมการบริษัท)
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นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ
ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ  
อายุ : 68 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2561
จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา/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 หลักสูตรหลักประจำาชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2019

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2561 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)
2560 - 2563   ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำากัด
2561 - 2563 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : 3 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ สำานกังานสภามหาวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2559 ผู้อำานวยการ และกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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นายคุณากร  เมฆใจดี
กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 65 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 10 พฤศจิกายน 2559
จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 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 on March - July 2009

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2554 - 2559 กรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำากัด
2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ บริษัท ธนสถาปนา จำากัด
2561 - ตุลาคม 2562   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไฮโดรควิพ จำากัด

2561 - เมษายน 2562      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำากัด
2545 - มกราคม 2562    กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี  จำากัด

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : 4 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2544 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2544 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2543 - ปัจจุบัน คณะผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
2538 - ปัจจุบัน คณะผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 14 สิงหาคม 2557
จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 3 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำานักงาน

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำากัด
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562 กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง สำานักปลัดกระทรวงการคลัง
2561 - ก.ย. 2562 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2559 - เม.ย. 2562 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงการคลัง 
2557 - ก.ย. 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
องค์การเภสัชกรรม

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2562 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
2558 - 2562 เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต�
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
อายุ : 61 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2547

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 8,440,000 หุ้น (ร้อยละ 0.53) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 23/2005
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทพูน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลลัคค์ กรุ๊ป จำากัด

2557 - 2563 กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำากัด (มหาชน)  
และบริษัทในเครือ

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน�
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

อายุ : 56 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 1 มีนาคม 2554

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี- 

คุณวุฒิการศึกษา/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) 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ 17 (บยส. 17)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นางลดาวัลย�  ธนะธนิต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
อายุ : 75 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2563

9

วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 29 เมษายน 2554

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Improving the Quality of Finance Reporting

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- Director Accreditations Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

2550 - 2558 กรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี อินดัสตรีส์ จำากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2559 - 2560 กรรมการ สำานักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 - 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำานักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายวิศิษฐ�  วงศ�รวมลาภ
กรรมการ 

และประธานกรรมการสินเชื่อ 
อายุ : 71 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 1 มีนาคม 2554

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- Certificate Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg

- ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 7 (วปส.) สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
อายุ : 61 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 9 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

ตุลาคม 2563 - 
ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัทแอสไพเรชั่น ทู จำากัด 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน) 

2556 - มิถุนายน 
2563

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.

2560 - 2562 กรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2557 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำากัด (มหาชน)

2560 - 2562 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำากัด

2560 - 2561 กรรมการ บริษัท นกมั่งคั่ง จำากัด

2555 - 2559 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำากัด 

2550 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2561

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- 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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2 

และรักษาการผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

2556 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นางนงลักษณ�  จันทรสมบัติ
กรรมการ กรรมการสินเชื่อ 
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
อายุ : 64 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 12 พฤษภาคม 2563

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
- หลักสูตร FO MWV CO/XO Designate Course เครือรัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง

2561 - 2562 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
2560 - 2561 ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ 
2558 - 2559 สมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
2558 - 2559 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2558 - 2559 ที่ปรึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - 2560 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ 
2557 - 2559 เจ้ากรมส่งกำาลังบำารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย :  -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-
การเข้าร�วมประชุมในปี 2562 : -ไม่มี-

พลเรือเอกนวพล  ดำารงพงศ� 
กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Digital Banking Transformation & Framework 
- Enterprise Risk Management for Financial Institutions
- Certificate for Credit Underwriting, OMEGA (Financial Accounting for Banker & Credit Policy for Banker)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 286/2019
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

2554 - 2561 รองผู้อำานวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต
รองผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายอัครวิทย�  สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ : 47 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�ง : 5 กรกฎาคม 2561 

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 51)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 10)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำาหรับกรรมการสถาบันการเงิน (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

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ชโยกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 3 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบรน คอนซัลแทนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีส พร็อพเพอตี้ จำากัด

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายชานนท�  โชติวิจิตร
กรรมการบริหาร 

อายุ : 61 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�ง : 5 กรกฎาคม 2561

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559
- หลักสูตร Risk Management Committee (RMP) รุ่นที่ 4/2557

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 6 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

มกราคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท แอสไพเรชั่น ทู จำากัด 
กมุภาพนัธ์ 2561 - ปัจจุบนั กรรมการสินเชื่อ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2559 -ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำากัด
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำากัด
2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำากัด (มหาชน)
2559 - มกราคม 2564 กรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2558 - พฤศจิกายน 2563 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายสุทธิพร  ตัณฑิกุล
กรรมการบริหาร
และกรรมการสินเชื่อ 
อายุ : 59 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 1 เมษายน 2563

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 20 (FINEX) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  -ไม่มี-

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2563 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2560 - 2562 FSVP SME Relationship Management Bangkok 

Division
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

2558 - 2560 FSVP SME Control & Development ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
2554 - 2558 FSVP SME Northeast Region ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
2549 - 2554 SVP SME Bangkok Region ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
2538 - 2545 Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
2530 - 2538 Agricultural and Commodity Division ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย :  -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

การเข้าร�วมประชุมในปี 2562 : -ไม่มี-

นายวัฒนะ สร้างวงศ�ใหม�
กรรมการสินเชื่อ

อายุ : 60 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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นายวิรุต  ด�านอธิคม 
กรรมการสินเชื่อ 
อายุ : 63 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

วันที่ดำารงตำาแหน�งกรรมการ : 10 พฤศจิกายน 2563
จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่  6/2559

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2563 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)
2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและ

แก้ไขหนี้
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

2550 - 2557 Head of Corporate RHB Bank Berhad, Bangkok Branch

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย :  -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

การเข้าร�วมประชุมในปี 2562 : -ไม่มี-
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จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Graduated Diploma in English for Business and Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ฑูตสันติภาพ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- Executive Director Program (EDP) Capital Market Academy รุ่นที่ 9/2011

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

2561 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ
และการตลาด 2

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นางพรพิไล  บุราสัย
กรรมการผู้จัดการ 

อายุ : 57 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- Executive Director Program (EDP) Capital Market Academy รุ่นที่ 6

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อ
และการตลาด 1

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

2547 - 2561 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายวุฒิพงษ�  อนุรัตน�ธาดา 
ผู้ช�วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินเชื่อและการตลาด 1 
อายุ : 49 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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นายพิภพ  จิรวงศกร
ผู้ช�วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ 
อายุ : 50 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
และสารสนเทศ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย :  -ไม่มี-
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2560 - 2562 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำากัด

2554 - 2560 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-
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จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

2557 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
สำานักพิจารณาความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ 2

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายพีรยสถ�  เกตุฉัตร
ผู้ช�วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ 
อายุ : 46 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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จำานวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโท MBA: Corporate Finance, University of Dallas, TX, USA.
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO’s ORIENTATION COURSE FOR NEW IPOS สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ�ทำางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 
การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
และบริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน�งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : 
ปีที่ดำารงตำาแหน�ง ตำาแหน�ง บริษัท

2553 - 2562 ผู้อำานวยการสายงานการเงิน 
และผู้จัดการสำานักงานตัวแทนในประเทศไทย

เทล แมเนจเม้นท์ คอมพานี (มาเลเซีย) 
เซ็นดอเรียน เบอร์ฮาร์ด

การดำารงตำาแหน�งในองค�กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำาคัญ : -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�ต�อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย�อย : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : -ไม่มี-

ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน�กับบริษัทในรอบปีที่ผ�านมา : -ไม่มี-

นายพัทธ�วุฒิ  วีระประดิษฐ�
ผู้ช�วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานการเงินและบริหาร 
อายุ : 48 ปี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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ข้อมูลทางการเงิน 2563 2562 2561

สรุปฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62.52 51.14 101.11

สินทรัพย์รวม 2,176.84 2,556.46  2,502.62 

หนี้สินรวม 1,655.60 2,028.09  1,976.40

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 521.24 528.37  526.22 

ผลการดำาเนินงาน	(ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 159.62 177.20  179.72 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 41.07 47.76  47.29 

รายได้รวม 209.94 230.61 230.83

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 42.06 54.89  54.02 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 117.57 127.08  125.00 

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 42.71 42.16  48.92 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.26 1.24  1.24 

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น (%) 79.04 75.60  76.20 

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%) 20.35 18.28  21.19 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.14 8.00  9.13 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%) 1.96 1.65  1.95 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.76 0.79  0.79 

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.18 3.84  3.76 

มูลค่าต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.0267 0.0263 0.0306

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น 0.34 0.35 0.35

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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มูลค่าการรับซื้อ	(ล้านบาท)

รายได้รวม	(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)

กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท)

ปี	2563 บริษัทฯ มีปริมาณการรับซื้อ
รวม 18,423 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
17.80 เมื่อเทียบกับปีก�อน

ในปี 	 2563 รายได้รวมมีจำานวน 
209.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.96 
เมื่อเทียบกับปีก�อน 

สินทรัพย�รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 
2563 มีจำานวนเท�ากับ 2,177 ล้านบาท 
ลดลงจำานวน 379 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.83

ในปี	2563 มกีำาไรสุทธสิำาหรับปจีำานวน 
42.71 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก�อน 
0.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.30

ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

ค�าธรรมเนียมและบริการรับ

รายได้อื่น

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ลดลง
เมื่อเทียบกับปีก่อน

ลดลง
เมื่อเทียบกับปีก่อน

ลดลง
จากปีก่อน

เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน

17.80%

8.96%

14.83%

1.30%

2563

2563

2563

2563

18,423

209.94159.62

177.20

179.72

41.07

47.76

47.29

9.25

5.65

3.82

2,177

42.71

2562

2562

2562

2562

22,412

230.61

2,556

42.16

2561

2561

2561

2561

23,200

230.83

2,503

48.92
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : AIRA Factoring Public Company Limited ชื่อย่อ “AF”

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 

  กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้า

  โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000141

เว็บไซต์ : www.airafactoring.co.th

โทรศัพท ์ : 0 2657 6222

โทรสาร : 0 2657 6244, 0 2657 6245

ทุนจดทะเบียน : 400,000,000 บาท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว : 400,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.25 บาทต่อหุ้น

จำานวนหุ้นสามัญ : 1,600,000,000 หุ้น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญช ี : นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ

  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ

  นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 หรือ

    นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 

  

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 

  อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27 

  11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์ 0 2034 0000  โทรสาร 0 2034 0100

 

ข้อมูลสำาคัญอื่น : -ไม่มี-
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

แฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก (Domestic Factoring) 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยการรับ

ซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่า

สินค้าหรือบริการ กลุ่มลูกค้าหลักเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในภาคธุรกิจที่มี

ศักยภาพดี มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ลูกค้าของบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิเช่น 

ผู้ผลิต ผู้จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัย

ใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการ

แรงงาน และธุรกจิเกีย่วข้องกบัสขุภาพความงาม เป็นต้น เนือ่งจาก

เป็นภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีส่ำาคญัของประเทศ มกีารขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์

ปกติ เป็นภาคธุรกิจท่ีมีผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมจำานวนมาก

ประกอบกับลักษณะธุรกรรมมีความชัดเจนตรวจสอบได้ ทำาให้

สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะ

เป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

จุดเด่นของบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจ คือ บริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งมานานกว่า 23 ปี มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของวงการ นอกจากนี้

ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี 

ทำาให้การดำาเนินธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ในส่วน

ของการสอบทาน มูลหนี้ที่ลูกค้ามีธุรกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

กบักจิการของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สามารถลดความเสีย่งในการอำานวย

สินเชื่อจากการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ และการจดทะเบียน

หลักประกันสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการค้า ตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ของการดำาเนนิธรุกจิแฟคตอริง่ นอกจากนีเ้พือ่ให้การดำาเนนิธรุกจิ 

ของบริษัทฯ และธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ใช้กลยุทธ์ทั้งในรูปแบบขยายธุรกิจร่วมกับ

พันธมิตร การนำาข้อมูลธุรกรรมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า 

ตลอดจนมีทีมให้คำาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

ลูกค้า อาทิ การบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ การจัดหาแหล่ง

วัตถุดิบ การบริหารลูกหน้ี รวมถึงการดูแลและอำานวยความ

สะดวกในการขยายวงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำาธุรกิจให้แก่

ลูกค้า เป็นต้น 

สำาหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปี 

2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 20.67 ล้านบาท  

โดยในปี 2563 มีรายได้จากการดำาเนินงานรวม 209.94 ล้านบาท 

หรอืลดลงร้อยละ 8.96 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัปีก่อน 

โดยปัจจัยที่ทำาให้รายได้ในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนอันเน่ืองมา

จากสถานการณ์โควิด-19

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดังนี้

ประเภทบริการ ประเภทรายได้ แหล�งที่มาของรายได้

แฟคตอริ่งในประเทศ รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ดอกเบี้ยรับ

ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินปี 2561 - 2563 เป็นดังนี้

รายได้ 
2563 2562 2561

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 159,621 76.03 177,199 76.84 179,721 77.86

ค่าธรรมเนียมและบริการ 41,071 19.56 47,756 20.71 47,294 20.49

รายได้อื่น 9,248 4.41 5,650 2.45 3,815 1.65
รวม 209,940 100.00 230,605 100.00 230,830 100.00
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*ผู�กู� : ผู�ขาย **ลูกหนี้การค�าของผู�ขาย

3. ขายเอกสารเร�ยกเก็บ
เง�นล�วงหน�าและโอนสิทธ�

ในหนี้การค�า

4. ตรวจสอบเอกสาร

6. เร�ยกเก็บเง�น
เมื่อครบกำหนด

7. ชำระเง�นเกิน
5. ชำระเง�นล�วงหน�า

ลูกหนี้
การค�า**ลูกค�า*

1. ส�งมอบสินค�าและบร�การ

2. เอกสารเร�ยกเก็บเง�น

การประกอบธุรกิจของแต�ละสายผลิตภัณฑ�
ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื ให้บรกิารสินเชือ่การรบัโอนสิทธิ

เรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง

• ลักษณะบริการ
 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง

ภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

เงนิทนุหมนุเวยีนระยะสัน้ โดยการรบัซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าจากการ

รบัโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัค่าสนิค้าและบรกิาร กลุม่ลกูค้าหลัก

ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่

ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็น

ธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตัวของกิจการ  

สนิเชือ่แฟคตอริง่จะช่วยเพิม่ให้กิจการมสีภาพคล่อง สามารถเพิม่

ยอดขายให้กิจการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีระบบการบริหาร

จัดการสินเชื่อและการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบันการ

เงินทั่วไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีพึงเกิดข้ึน เช่น การให้ความ

สำาคัญในการคุมสัดส่วนลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สนับสนุนกิจการที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มี

การขยายตัว มีศักยภาพสูง เช่น ปัจจุบันบริษัทฯ พิจารณาลูกค้า

เป้าหมายไปยังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการ

แรงงาน และธรุกจิเกีย่วข้องกบัสุขภาพ เป็นต้น เนือ่งจากเป็นภาค

ธุรกิจที่มีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจำานวนมาก ลักษณะธุรกรรม

ระหว่างลูกค้าและคู่ค้าในอตุสาหกรรมดงักล่าวสามารถตรวจสอบ

ได้ ทำาให้สามารถบรหิารความเส่ียงได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึง่คาด

ว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ได้เป็น

อย่างดี 

 ทั้งนี้ โดยปกติในธุรกรรมการค้าทั่วไป ลูกค้าจะให้

เครดิตในการชำาระเงินแก่ลูกหนี้ เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดเพื่อ

นำาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ก่อนถึงงวดการ

ชำาระเงินของลูกหนี้ ลูกค้าสามารถนำาเอกสารการค้า ได้แก่ 

ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับโอน

สิทธิการรับเงินให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสดให้แก่

ลูกค้าล่วงหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสาร

การค้า และเมื่อถึงกำาหนดชำาระเงินซึ่งปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 

180 วัน บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำาเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้า

หรือบริการจากลูกหนี้ตามจำานวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการค้า 

และดำาเนนิการคนืเงินในจำานวนเท่ากบัส่วนต่างของยอดรบัซือ้กบั 

ยอดเงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการของบริษัทฯ

วงจรสินเชื่อแฟคตอริ่ง
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การตลาดและภาวการณ�แข�งขัน
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน
 ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่งในปี 2563 หดตัวลงเล็ก

น้อย เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศที่ปรับตัวลดลง โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สาม

ของปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.4 ต่อเนื่องจากการลดลง 

ร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายของ

รัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวเร่งข้ึน การบริโภคและการ

ลงทนุภาคเอกชน รวมทัง้การส่งออกสนิค้าปรบัตวัลดลงในอตัราที่

ชะลอลงจากไตรมาส ก่อนหน้า ขณะทีก่ารส่งออกบรกิารลดลงต่อ

เนือ่ง ด้านการผลติ สาขาก่อสร้างขยายตวัเร่งข้ึน ขณะทีส่าขาทีพ่กั

แรมและบรกิารด้านอาหาร สาขาอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม 

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขาย

ปลีกและการซ่อมฯ และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ ปรับตัวลดลงใน

อัตราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อปรับผลของ

ฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่ม

ขึ้นจากไตรมาสที่สองของปี 2563 ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือนแรก

ของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7

• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563
 - การบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.6 น้อยกว่า

การลดลงร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการผ่อน

คลายมาตรการปิดสถานที่ และยกเลิกการจำากัดการเดินทางใน

ประเทศ และการดำาเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผล 

กระทบและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ ซึง่ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและ

การใช้จ่ายภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวตามลำาดับ การใช้จ่ายใน

หมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากการขยาย

ตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหาร

และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 2.9 การใช้จ่ายใน

หมวดบริการขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 

ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายกลุ่มการเช่าท่ีอยู่อาศัย กลุ่ม

การใช้นำ้าประปา ไฟฟ้า และพลังงาน การบริการสุขภาพ และ

กลุ่มการบริการด้านการศึกษาขยายตัวร้อยละ 3.7 ร้อยละ 4.3 

และร้อยละ 0.7 ตามลำาดบั การใช้จ่ายใน หมวดสนิค้ากึง่คงทนลด

ลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.7 ในไตรมาสก่อน

หน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยและ การใช้

จ่ายเกีย่วกบัเสือ้ผ้าและรองเท้าลดลงร้อยละ 5.2 และร้อยละ 20.4 

ตามลำาดบั และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 19.3 

เทียบกับการลดลงร้อยละ 30.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการซื้อ

ยานพาหนะลดลงร้อยละ 17.6 ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค

ของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 

1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของหมวดการโอนเพื่อ

สวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน สำาหรับสินค้าและบริการใน

ระบบตลาดซึง่ขยายตวัร้อยละ 8.0 อตัราการเบกิจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.6 (สูงกว่า อัตราการเบิก

จ่ายร้อยละ 21.0 ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน) รวม 9 เดอืนแรก

ของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.7 และการใช้

จ่ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.7

- การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการ

ลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน

ลดลงร้อยละ 10.7 เทียบกับ การลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาส

ก่อนหน้า ตามการลงทุนในเคร่ืองมือเครื่องจักรที่ลดลงร้อยละ 

14.0 เทยีบกบัการลดลงร้อยละ 18.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ 

การลงทุนในส่ิงก่อสร้างกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.3 การลงทุน 

ภาครัฐขยายตัวร้อยละ 18.5 เป็นผลจากการลงทุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น

ที่ร้อยละ 29.5 ที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 สำาหรับ

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ 

ร้อยละ 30.8เทียบกับ อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 19.2 ในไตรมาส

ก่อนหน้า และร้อยละ 21.6 ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รวม 9 เดอืน 

แรกของปี 2563การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 5.6 โดยการลงทุน

ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 10.3 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัว 

ร้อยละ 7.3

 - การส่งออกสินค้า การส่งออกมีมูลค่า 57,990 

ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 

17.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้า และการขยายตัวของการส่งออกสินค้าบางรายการ

ที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปริมาณ

การส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.7 

กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น มันสำาปะหลัง (ร้อยละ 

27.9) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ร้อยละ 10.1) ผลิตภัณฑ์

ยาง (ร้อยละ 34.1) เตาอบ (ร้อยละ 71.8) ตู้เย็น (ร้อยละ 21.9) 

เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลงแต่เป็นการลดลงในอัตรา

ที่ช้าลงจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ 35.5) 

ชิ้นส่วน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 1.8) รถยนต์นั่ง  

(ลดลงร้อยละ 22.9) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ  

29.5) ช้ินส่วนและอุปกรณ์ ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 16.0) 

เคมภีณัฑ์ (ลดลงร้อยละ 6.7) เป็นต้น การส่งออกสนิค้าไปยงัตลาด

สหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไม่รวม 
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สหราชอาณาจักร อาเซียน ออสเตรเลีย และจีนยังปรับตัวลดลง 

เมื่อหักการส่งออกทองคำาท่ียังไม่ขึ้นรูปออก มูลค่าการส่งออก

สินค้าลดลงร้อยละ 10.5 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่า

การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.3 รวม 9 เดือนแรกของปี 2563  

การส่งออกสนิค้ามมีลูค่า168,644 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 

8.2 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.3 และราคาส่งออก

ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมูลค่า 

5,314 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6

 - ภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

ลดลงร้อยละ 0.9 ปรับตวัดขีึน้จากการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาส

ก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสำาคัญ เนื่องจากได้

รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง 

ส่งผลให้ปริมาณนำ้าน้อยกว่าปีท่ีผ่านมาผลผลิตพืชเกษตรสำาคัญที่

ลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 4.2) 

และยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสำาคัญ

ที่ลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ ปาล์มนำ้ามัน (ลดลงร้อยละ 5.6) และ 

มันสำาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 0.8) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสำาคัญที่ 

ขยายตัว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7) ไก่เนื้อ 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7) กลุ่มไม้ผล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) ตามลำาดับ 

ด้านหมวดประมงลดลงร้อยละ 1.9 ในขณะทีห่มวดปศสุตัว์ขยายตวั 

ต่อเนื่องร้อยละ 2.7 ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมกลับมา ขยายตัว 

ร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4) 

ราคาปาล์มนำ้ามัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.2) ราคากลุ่มไม้ผล (เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 8.8) ราคาสุกร (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8) ราคายางพารา  

(เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.0) และราคาโคเนือ้ (เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.4) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสำาคัญบางรายการปรับตัว 

ลดลง เช่น ราคาไก่เนื้อ (ลดลงร้อยละ 6.2) และราคาไข่ไก่  

(ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น การเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาสนิค้าเกษตร 

ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาเพิ่มขึ้นครั้งแรก 

ในรอบ 3 ไตรมาสที่ร้อยละ 6.2 รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 

การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ ลดลงร้อยละ 5.2 โดยดัชนีผลผลิต

สนิค้าเกษตรลดลงร้อยละ 7.0 ส่วนดชัน ีราคาสินค้าเกษตรเพิม่ข้ึน 

ร้อยละ 4.5 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 2.9

 - สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.3 ปรับ

ตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 14.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนี

ผลผลติอตุสาหกรรมทีม่สีดัส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 

ลดลงร้อยละ 23.9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่ง

ออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 6.0 และ

ดชันผีลผลิตอตุสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพือ่บรโิภคภายในประเทศ 

(สัดส่วนส่งออกน้อยกว่า ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับ 

การลดลงร้อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้กำาลัง 

การผลิตเฉล่ียอยู ่ที่ร ้อยละ 60.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.9  

ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ตำ่ากว่าร้อยละ 64.8 ในไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมสำาคญัๆ ทีล่ดลง เช่น การผลติ 

ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 30.2) การผลิตนำา้ตาล (ลดลงร้อยละ 65.2) 

และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.5) เป็นต้น 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำาคัญๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (ขยายตัวร้อยละ 25.6) การผลิต ปุ๋ยเคมี 

(ขยายตัวร้อยละ 30.7) และการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้

รักษาโรค (ขยายตัวร้อยละ 15.5) เป็นต้น รวม 9 เดือนแรกของ

ปี 2563 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 7.4  

โดยดชันผีลผลติอตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 11.4 อตัรา การใช้กำาลงั

การผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.1 

 - สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลง 

ร้อยละ 39.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 50.2  

ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการลดลง 3 ไตรมาสติดต่อกันตาม 

การลดลงของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นสำาคัญ  

โดยในไตรมาสนี้มีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0 คน ลดลง

ร้อยละ 100.0 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัคงมกีารระบาดในทกุภมูภิาค

ของโลก ส่งผลให้ในไตรมาสน้ีมีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว  

(เป็นรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด) 0.116 ล้านล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 84.3 โดยรายรบัจากนกัท่องเทีย่วชาวไทยลดลง 

ร้อยละ 55.9 อัตราการเข้าพักเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 26.76 เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 6.51 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ตำ่ากว่าร้อยละ 64.03 

ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปี 2563  

การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารลดลงร้อยละ 37.2 

โดยจำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง ร้อยละ 77.3 รายรับ

จากนกัท่องเทีย่วต่างประเทศอยูท่ี ่0.332 ล้านล้านบาท และอตัรา

การเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28.55

 - สาขาการขนส่งและสถานทีเ่ก็บสนิค้า ลดลงร้อยละ 

23.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 38.8 ในไตรมาส

ก่อนหน้า โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 71.9 บริการ

ขนส่งทางบกและท่อลำาเลียงลดลงร้อยละ 17.2 และบริการขนส่ง

ทางนำ้าลดลง ร้อยละ 0.6 บริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 

22.7 ในขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตัวร้อยละ 5.0 สอดคล้อง
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กับรายรับของผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวม 9 เดือนแรก

ของปี 2563 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้าลด

ลงร้อยละ 22.2 โดยบริการขนส่งลดลงร้อยละ 23.6 บริการ

สนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 16.9 ขณะที่บริการไปรษณีย์

ขยายตัวร้อยละ 10.7

คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 6.0 โดย

มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 การบริโภคภาค

เอกชนและการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 

3.2 ตามลำาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.9 และดุล

บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง

ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก

(1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ 

(2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 

(3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำาปีและมาตรการทาง

เศรษฐกิจ 

(4) ฐานการขยายตัวที่ต่ำาผิดปกติในปี 2563 

ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 

การบริโภค ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.4 

และร้อยละ 6.6 ตามลำาดับ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ที่ช่วง

ร้อยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชี เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 

ของ GDP 

ทีม่า : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

(สศช.)

• คู�แข�งขัน
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการ

หลายราย การแข่งขันจึงมีความรุนแรง โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็น 

กลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่างๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้

ความสนใจการบรกิารด้านสนิเชือ่ประเภทนีม้ากข้ึน อย่างไรกต็าม 

บรษัิทฯ ยงัคงมุง่เน้นการรกัษาฐานลกูค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการ

ขยายฐานลกูค้าใหม่อย่างสมำา่เสมอโดยมุง่เน้นกลุม่อตุสาหกรรมที่

มแีนวโน้มทีด่เีป็นหลกั อกีทัง้มุง่เน้นการให้บรกิารกับผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความต้องการเงิน

ทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางกระแสเงินสดและ 

เพื่อการขยายกิจการ

โดยปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งได้

เป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์

และธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น การแข่งขันของผู้ประกอบ

การกลุ่มน้ี มีความได้เปรียบในด้านเครือข่ายของ

ธนาคารพาณชิยใ์นการเขา้ถงึลกูคา้ ตน้ทนุทางการเงนิที่

ต่ำา แตข่าดความคล่องตวัหรอืมขีอ้จำากดัในการพจิารณา

สินเชื่อประเภทแฟคตอริ่งเนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีไม่มี

หลักประกัน

2. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ่ งที่ จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันของผู้ประกอบการ 

กลุ่มนี้จะมีข้อได้เปรียบในเชิงประสบการณ์เนื่องจาก

ดำาเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานมีความคล่องตัวในการ

อนมุตัวิงเงนิและมแีหลง่เงนิทนุทีส่ามารถระดมทนุผา่น

ตลาดหลักทรัพย์

3. กลุม่ผูป้ระกอบการแฟคตอร่ิงทัว่ไป กลุม่นีม้ผีูป้ระกอบ

การจำานวนมากกวา่กลุม่อืน่ การแขง่ขนัของผูป้ระกอบ

การกลุม่นีมี้ความหลากหลายในรปูแบบของการแขง่ขนั 

เน้นทีมสินเช่ือและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสูง

ในการให้บริการและหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ แต่มีข้อ

จำากดัทีส่ำาคญัคอื เงนิทนุ และบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

• เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ คือ การเสริมสร้าง

ศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการเข้า

ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างสภาพคล่องได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจาก

สถาบันการเงินหลักอื่นๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดเลก็ ทีต้่องการสภาพคล่องในการดำาเนนิงาน อยูร่ะหว่าง

พฒันาเพือ่นำาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้กบัธรุกจิ เพือ่สามารถตอบ

สนองความต้องการเร่งด่วนให้แก่ลกูค้า เช่น ระบบ e-Document 

และ e-Factoring ซึ่งจะทำาให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เช่น ลดเวลาเมื่อนำาเอกสารมาขายโอนสิทธิจากเดิม 2-3 วัน 

เหลือเพียง 1-1.5 วันทำาการ ลดธุรกรรมขั้นตอนต่างๆ รองรับ

ปริมาณธุรกรรมและลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทฯ 

ยังดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างกำาไรรวมถึงผลตอบแทน 

ที่ดีต่อผู้ถือหุ ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างย่ังยืน 

ในระยะยาวต่อไป
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนพัฒนาธุรกิจปี 2563 - 

2565 ขึน้เพือ่เป็นกรอบในการดำาเนนิธรุกจิและเตรยีมความพร้อม

เข้าสูเ่ทคโนโลยดีจิทิลั ทัง้ด้านการพฒันาระบบและด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนี้

1. โครงการ e-Factoring เป็นช่องทางการให้บริการ

ออนไลน ์โดยการพฒันาระบบสนบัสนนุการทำารายการ

รับโอนสิทธิทางการค้า เพื่อลดขั้นตอนในการโอนสิทธิ

และลดความเสี่ยงในการรับซื้อ รวมถึงอำานวยความ

สะดวกใหกั้บลกูคา้ในการขอเอกสาร โดยลกูคา้สามารถ

ทำารายการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำานาจอนุมัติ โดยเพิ่มระดับ

อำานาจอนุมัติในรูปของคณะอนุกรรมการสินเชื่อ 

โดยการกำาหนดระดับอำานาจอนุมัติในรูปของคณะ

อนุกรรมการสินเชื่อ จะส่งผลให้เกิดความคล่องตัว

ในการทำาธุรกิจ และลด Turnaround Time ในการ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการ

จัดประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ และสอดคล้องกับ

เปา้หมายของมาตรฐานการใหบ้รกิาร (Service Level 

Agreement : SLA) ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเครดิต และ

การพัฒนากระบวนการอนุมัติเครดิตออนไลน์ด้วย

เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่เพิม่ความเรว็ในการอนมุตัเิครดติ

4. โครงการเพิม่ผลติภณัฑท์างการเงิน เชน่ Supply Chain 

Financing ซ่ึงจะเปน็ผลติภัณฑท์ีจ่ะเข้ามาเพ่ิมรายไดใ้ห้

แก่บริษัทฯ ในปี 2564

• กลยุทธ�ในการแข�งขัน
1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยเน้นการขยายฐาน

ธุรกิจในรูปแบบ B2B คือ การสร้างฐานลูกค้าจากการแสวงหา

พันธมิตร หรือลูกหน้ีการค้า (Sponsor) ท่ีลูกหน้ีให้ความร่วม

มือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน โดยพันธมิตรจะแนะนำา 

Supplier ใช้บริการกับบริษัทฯ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งในด้าน 

Supply Chain ซึ่งจะส่งผลดีให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากฐานะการเงินลูกหนี้

การค้ามศีกัยภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบมลูหนี ้

ที่มาขายลด ทำาให้ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อลดลงและ

สามารถสอบทานความถูกต้องได้

2. ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าใน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีจะการขยายตัวในอนาคต เช่น เอกชนที่รับ

งานโครงการภาครัฐ, อุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ, พลังงาน

ทดแทน และสตาร์ทอัพ (Startup) เป็นต้น

3. นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น มีโครงการพัฒนา

ระบบ e-Document, e-Factoring และ Digital Marketing 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาลูกค้า ให้บริการที่รวดเร็ว และ

ลดความเสีย่งในการทำาธรุกรรม เพือ่ให้การบริการครอบคลมุมาก

ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับ Digital Transforma-

tion ในหลายด้าน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

พฤติกรรมลูกค้า และลูกหนี้การค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขีดความ

สามารถในการดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องสถานการณ์ 

4. บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งไปใน

พื้นที่ธุรกิจที่มีศักยภาพ EEC ได้แก่ ชลบุรี ระยอง เป็นต้น โดย

นำาโครงการที่พัฒนาสำาเร็จ เช่น โครงการ e-Document และ 

e-Factoring มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

กับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด

5. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาเพิ่มความหลากหลายของการ

ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร 

จึงมีบริการเสริมเป็นสินเชื่อรูปแบบต่างๆ เช่น Supplier Chain 

Financing, สินเชื่อสำาหรับผู้ส่งออก รวมถึง Revolving Credit 

เป็นต้น

ทั้งนี้ จุดเด่นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

1. บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นลูกค้าที่มี

ความเสี่ยงต่ำา ที่สามารถสอบทานความถูกต้อง ตลอด

จนใหค้วามสำาคัญกบัลูกหนีท้ีม่คีวามนา่เชือ่ถอื และโอน

สิทธิการรับเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการ

เรียกเก็บหนี้ต่ำา

2. บรษิทัฯ มกีลุ่มผูถ้อืหุ้นทีม่คีวามมัน่คงสูง สามารถให้การ

สนับสนุนทั้งในเร่ืองฐานธุรกิจและแหล่งเงินทุน และ

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ มีระบบอำานวยสินเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มี

กระบวนการกล่ันกรอง พิจารณาความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบ รวมทั้งมีการติดตามสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

สามารถลดความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจได้

4. บริษัทฯ ให้ยึดหลักการ Customer Centrix มีการ

บริหารการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) โดย
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ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถให้คำาปรึกษา หรือข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเน้นการให้

บริการลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิด มีความยืดหยุ่น

ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

5. บริษัทฯ เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยการนำา

เทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับธุรกิจ 

แฟคตอริ่ง เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ  

ซึง่เปน็ทศิทางตอ่ไปในอนาคตของธรุกรรมทางการเงนิ

6. บรษิทัฯ มบีคุลากรทีม่ปีระสบการณ ์ความรู ้และความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจมานานกว่า 20 ปี สามารถให้คำา

แนะนำา คำาปรึกษา และบริการเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

• นโยบายด้านราคา
รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ส่วนลดรับ

จากการรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (ค่า

ธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและรายได้จากค่าธรรมเนียมรับซื้อ) 

ทั้งนี้ การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น 

บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติและฐานะการเงินของลูกค้าและผู้ค้ำาประกัน 

ขนาดของกิจการ/ประเภทของธุรกิจ ประสบการณ์ใน

การดำาเนินกิจการ และในธุรกิจของผู้บริหาร

2. คุณสมบัติของลูกหน้ีการค้า ระยะเวลาท่ีลูกหนี้การค้า

ได้รับเครดิตจากลูกค้า ฐานะการเงินของลูกหนี้

3. ต้นทุนการดำาเนินงานอื่นๆ เช่น ต้นทุนในการบริหาร

จดัการรบัชำาระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ การจดัทำารายงาน

ต่างๆ เป็นต้น

4. ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

 หลักเกณฑ์ข้างต้นจะนำามาประกอบกับอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาด และภาวะการแข่งขันในตลาด รวมทั้งความเสี่ยงในการ

รับชำาระหนี้ รวมทั้งความยากง่ายในการบริหารจัดการเก็บหนี้ 

เพื่อหาอัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเสนอให้กับ

ลูกค้าต่อไป

• การตลาด
บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์

ของบริษัทฯ แผ่นป้ายโฆษณา Digital Media และในปี 2563 

บริษัทฯ มีแผนประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมส่ือหลากหลายยิ่งข้ึน 

เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

โดยการขอใช้บริการสินเชื่อ ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้

บรกิารแฟคตอริง่ของบรษิทัฯ ได้หลายช่องทาง อาท ิผ่านช่องทาง  

Digital Media (Facebook) , ลูกค้าติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ 

โดยตรงตามคำาแนะนำา โดยการบอกต่อกันของกลุ่มลูกค้าเดิม 

ของบริษัทฯ จากความร่วมมือของสมาคมธุรกิจต่างๆ และ 

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แนะนำา หรือจากการที่เจ้าหน้าที่ 

ของบริษัทฯ ไปเสนอบริการแก่ลูกค้าโดยตรง
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การดำาเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงโดยตรง ความสามารถในการบริหารความ

เสี่ยงจึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำานักบริหารความเสี่ยงเพื่อ

รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และติดตามดูแลการ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และบริหารความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุม

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

นอกจากบริหารความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแล้ว บริษัทฯ 

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก โดยถอืว่าการบริหารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบทีส่ำาคญั

ของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้อง

มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ

ทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ 

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณา

ปัจจัยความเสี่ยงหลักท่ีเกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงท่ีปรากฏใน

เอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจทราบ

ได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะน้ี

ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ดังน้ันในการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย

ปัจจัยความเสี่ยง สามารถจำาแนกได้ดังนี้

1.	 โครงสร้างการกำากับดูแลความเสี่ยง
ในปี 2558 เพื่อให ้การบริหารความเสี่ยงทุกด ้านมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นบริษัทฯ ได้เปลี่ยน สำานักบริหารความเสี่ยง 

เป็น สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ และเพิ่มฝ่ายงานอีก 

2 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ และฝ่ายแก้ไขหนี้

ในป ี  2562 เพื่อให ้มีกระบวนการภายในบริษัทฯ 

ในการพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อพบว่ามีการกระทำาความผิด หรือ

ข้อผิดพลาดใดๆ ท่ีทำาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จึงได้แบ่ง

ฝ่ายบรหิารความเส่ียงออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสินเช่ือ และด้าน

ปฏิบตักิาร โดยเริม่ดำาเนนิการตัง้แต่ปี 2563 ดงันัน้ สายงานบรหิาร

ความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ ประกอบด้วย 4 ฝ่ายงาน คือ 

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

3. ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ

4. ฝ่ายแก้ไขหนี้ 

2.	 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงผ่านทางกระบวนการสำาคัญ 

3 ด้าน คือ

1. การระบุความเสี่ยง บริษัทฯ จำาแนกความเสี่ยงหลัก 

ที่อาจเกิดขึ้นออกเป็น 7 ด้าน คือ 

1.1 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการ

ขยายสินเชื่อ

1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้า และลูกหนี้ราย

ใหญ่

1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

1.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน

1.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

1.7 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติการ

2. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง 
 บรษิทัฯ มกีารจดัให้มรีะบบการเตอืนภยัล่วงหน้า (Early 

Warning Signs) สำาหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือที่ช่วยตรวจหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าอาจมีผลประกอบ

การหรือคุณภาพที่เสื่อมถอย ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายใน

การทบทวนวงเงินสินเช่ือของลูกค้าและลูกหน้ีทุกปี เพื่อดูแนว

โน้มผลการดำาเนนิงานของลูกค้าและลกูหนีว่้ามคีณุภาพทีดี่ข้ึนหรอื

เสือ่มถอยลง เพือ่เป็นแนวทางในการควบคมุดแูลการใช้วงเงนิของ

ลูกค้าและลูกหนี้ต่อไป

ปัจจัยความเสี่ยง
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำานโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง

ของบริษัทฯ ได้แก่ 

2.1 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งสำารอง

2.2 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

2.3 ระเบยีบปฏบิตังิาน เรือ่ง กระบวนการกลัน่กรอง

สินเชื่อ

2.4 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขหนี้

2.5 ระเบยีบปฏบิตักิารตดิตามสนิเชือ่ทีมี่ปัญหา และ

การบังคับคดี

2.6 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการรายงาน

เหตุการณ์ผิดปกติ

3. การรายงานความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีการรายงานสถานะของความเส่ียงด้าน

ต่างๆ ตลอดจนการดำาเนินการต่างๆ ทั้งที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว

และกำาลังจะดำาเนินการไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารระดับสูง

อย่างสมำ่าเสมอ อีกทั้งมีการรายงานผลการติดตามแก้ไขหน้ี ต่อ

คณะกรรมการบริหาร เป็นประจำาทุกเดือน

3.	 ปัจจัยความเสี่ยงหลัก
3.1 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
 ในการดำาเนนิธรุกิจแฟคตอริง่ จะมผีูท้ีเ่ก่ียวข้อง 3 ฝ่าย คือ

1. บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแฟคเตอร์ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ

บัญชีลูกหนี้

2. ลูกค้า (CLIENT) ซึ่งเป็นผู้ขายบัญชีลูกหนี้ 

3. บริษัทลูกหน้ี (CUSTOMER) ซ่ึงเป็นผู้ซื้อสินค้า

เงินเชื่อ 

 โดยลูกค้าจะทำาการโอนสิทธิการรับชำาระเงินในหน้ี

ให้แก่บริษัทแฟคเตอร์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ความเส่ียงทาง

ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ จึงต้องพิจารณาทั้งความเสี่ยงด้านของ

ลกูหนี ้และลกูค้า ทัง้นี ้ความเสีย่งด้านสนิเชือ่ของธรุกจิแฟคตอริง่  

ประกอบด้วย

 ก. ความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้า/ลูกหน้ี 

บริษัทแฟคเตอร์ในฐานะผู้รับโอนสิทธิรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า 

(ผู้ขายสินค้า) เม่ือถึงกำาหนดระยะเวลาชำาระค่าสินค้า หากไม่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี ้(ผูซ้ือ้สนิค้า) ได้ บรษิทั แฟคเตอร์

สามารถเรียกร้องให้ลูกค้าชำาระหนี้แทนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่มี

การรับแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไข เช่น การรับโอนสิทธิ

เรียกร้องแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจากลูกค้า (Without Recourse) 

ดงันัน้ บรษิทัแฟคเตอร์ จงึต้องพจิารณาฐานะกจิการของทัง้ลกูค้า

และลกูหนีเ้ป็นสำาคญั ซึง่บรษิทัฯ มรีะบบข้อมลูการบรหิารสนิเชือ่

ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทำาให้สามารถดแูลทบทวนสถานะของลกูค้าและ

ลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยมีการติดตามรายงานหนี้คงค้างอย่าง

สมำา่เสมอ ซึง่ช่วยให้บรษิทัฯ สามารถทราบปัญหา และแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำาระหนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังเน้นการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และให้

ความร่วมมอืในการตอบรบัการโอนสทิธ ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูหนี้

ในกลุม่ห้างสรรพสนิค้า และธุรกจิค้าปลกีทีม่เีครดติด ีและให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนการรับซื้อได้ ซึ่งสามารถลด

ความเสีย่งด้านสนิเชือ่ลงได้อย่างมากในอดตีทีผ่่านมาในปี 2561 , 

2562 และในปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้าง

ชำาระมากกว่า 6 เดอืน) จำานวนเพยีงร้อยละ 3.07, 2.95 และ 4.07 

ของจำานวนลกูหนีส้ทิธเิรยีกร้องในการชำาระหนีท้ัง้หมดตามลำาดบั

 ข. ความเสี่ยงอันเกิดจากการหักลดหน้ีระหว่างลูกค้า 

และลูกหนี้ หรือผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นไปตามข้อ

ตกลงการค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่สินค้ามีตำาหนิ 

สินค้าล้าสมัย การหักค่าใช้จ่ายทางการค้า เช่น ค่าขนส่งสินค้า 

ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เป็นต้น ทำาให้ผู้ซ้ือสินค้ามีสิทธิ

จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ ก่อนจะชำาระเงินค่าสินค้า

ให้แก่ผู้ขายสินค้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงของธุรกิจแฟคตอริ่ง เนื่อง

จากบริษัทแฟคเตอร์จะเป็นผู้ชำาระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทน 

ผู้ซื้อสินค้า (ลูกหนี้) ให้แก่ผู้ขายสินค้า (ลูกค้า) ไปก่อน ทำาให้มี

โอกาสทีบ่รษิทัแฟคเตอร์ได้รบัชำาระหนีไ้ม่ครบตามจำานวนในกรณี

ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายป้องกัน

ความเส่ียงดังกล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลูกค้า 

และลูกหนี้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน การพิจารณาประเภทของ

สินค้า เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าที่ล้าสมัยง่าย หรือมีโอกาสในการ

คืนสินค้ามาก การกำาหนดให้มีอัตราส่วนรับซื้อเอกสารทางการ

ค้า (มูลค่ารับซื้อคิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าเอกสาร

ทางการค้า) ทีเ่หมาะสม กรณีทีอ่าจมกีารจ่ายค่าสนิค้าไม่ครบตาม

มลูค่าเอกสาร รวมทัง้การกำาหนดให้มเีงนิประกนัวงเงนิสนิเชือ่ด้วย

ในบางกรณี 

 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีการจัดทำาเครื่องมือในการบริหาร

ความเสีย่งด้านสินเชือ่ คอื Credit scoring ซ่ึงเป็นเครือ่งมอืในการ 

กลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของทั้งลูกค้าและลูกหนี้



บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2563

36

3.2 ความเส่ียงจากการจัดหาแหล�งเงินทุนเพ่ือการ
ขยายสินเชื่อ

เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นการให้สินเชื่อระยะสั้นโดย

เฉลี่ยไม่เกิน 180 วัน ดังนั้นแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจจึงควร

เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถาบันการเงินที่ให้

ความสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น

กว่า 2,740 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวประกอบด้วยวงเงินเบิก

เกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูก

เรียกให้ชำาระคืนเงินก่อนการได้รับชำาระหนี้คืนได้ อย่างไรก็ตาม

บรษัิทฯ ได้มกีารบรหิารสภาพคล่องเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว

โดยการกูย้มืเงนิให้มรีะยะเวลาทีส่อดคล้องกบัระยะเวลาในการรบั

ซือ้ลกูหนี ้เนือ่งจากลกูหนีส่้วนใหญ่เป็นกลุม่ Modern Trade ซึง่มี

วนักำาหนดชำาระเงนิทีแ่น่นอน ทำาให้บรษัิทฯ สามารถบริหารสภาพ

คล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นมากข้ึนในเรื่อง

ของแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเช่ือในอนาคต ณ สิ้นปี 2561, 

2562 และ 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

เท่ากับ 3.75, 3.84 และ 3.18 เท่า ตามลำาดับ

3.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้า และลูกหนี้
รายใหญ�

สำาหรบัการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่ ในปี 2562 และในปี 2563 

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 

25.12 และ 25.48 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลำาดับ ซึ่ง

บริษัทฯ มีการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่มเป็นหลัก โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีมูลค่ายอด

คงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (2 รายจากลูกค้า 

10 รายแรก) ทั้งสิ้น 154.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.93 

ของสดัส่วนยอดลูกค้าคงค้าง และมมีลูค่ายอดคงค้างของลกูค้าใน

กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (3 รายจากลูกค้า 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 

240.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของสัดส่วนลูกค้า

คงค้างสำาหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

สำาหรบัการพึง่พงิลกูหนีร้ายใหญ่ ในปี 2562 และในปี 2563 

บรษิทัฯ มมีลูค่ายอดคงค้างของลกูหนี ้10 รายแรก คดิเป็นร้อยละ 

42.96 และ 39.54 ของยอดคงค้างของลูกหนี้รวม ตามลำาดับ ซึ่ง

ลกูหน้ีดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากกลุม่ลกูหนีใ้นอตุสาหกรรมค้าปลกี

และค้าส่ง โดยบรษิทัฯ มมีลูค่ายอดคงค้างของลกูหนีก้ลุม่ดังกล่าว 

(2 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) ทั้งสิ้น 521.73 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 16.67 ของสัดส่วนลกูหน้ีคงค้างสำาหรบัสิน้สดุปี 2562 

และมีมูลค่า ( 4 รายจากลูกหนี้ 10 รายแรก) 571.81 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 23.74 ของสัดส่วนยอดหนี้คงค้างสำาหรับสิ้น

สุดปี 2563 และบริษัทฯ มีการพึ่งพิงลูกหน้ีรายใหญ่รายหนึ่งซึ่ง

อยู่ในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมียอดคงค้างคิดเป็นร้อยละ 12.51 และ 

11.50 ของยอดคงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นสุดปี 2562 และสิ้นสุด

ปี 2563 ตามลำาดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ โดย

การกำาหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็กให้

เพิ่มมากขึ้น สำาหรับกลุ่มลูกหนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนิน

ธุรกิจโดยให้ความสำาคัญกับกลุ่มลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง 

หรอืมปีระวตักิารชำาระหนีท้ีด่ ีตลอดจนให้ความร่วมมอืในการตอบ

รับการโอนสิทธิเรียกร้อง ซ่ึงเป็นฐานธุรกิจที่สำาคัญ ทำาให้ยังคงมี

การกระจุกตัวของลูกหนี้อยู่ในอนาคต

3.4 ความเ ส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย

เนือ่งจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูซ้ึง่เป็นต้นทนุหลักของบรษิทัฯ 

แปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการกำาหนด

อัตราดอกเบ้ียที่คิดกับลูกค้าและความสามารถในการแข่งขัน

กับคู่แข่งขันในตลาด การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึง

อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

การจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมกับเงินให้กู้จากการโอนสิทธิเรียกร้อง

ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วน

ต่าง (Spread) เฉล่ียสะสมของอัตราดอกเบ้ียไว้ได้ตามนโยบาย

ของบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียของลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำาระหน้ีและเงินกู้ยืม

ประเภทเผื่อเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน และ

บริษัทฯ ยังสามารถปรับอัตราดอกเบ้ียที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้

ในกรณีที่อัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง ซ่ึงทำาให้บริษัทฯ มีความ

ยืดหยุ่นในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบ้ียมีความผันผวน 

ดังนั้น ความเส่ียงทางด้านอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบต่อ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำาคัญ

3.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแข�งขัน
ปัจจุบันมีบริษัทและธนาคารที่ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง

และธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดย แต่ละ

รายต่างมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อ

ส่วนต่าง (Spread) ของอัตราดอกเบี้ยบ้างแต่ส่งผลให้อัตราการ

ขยายตัวของสินเชือ่เพิม่ขึน้ เนือ่งจากทำาให้ผูป้ระกอบการรูจ้กัและ
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เข้าใจธุรกิจแฟคเตอริ่งและสนใจเข้ามาใช้บริการมากข้ึน สำาหรับ

บรษัิทฯ มุง่เน้นการให้บรกิารแฟคตอริง่ภายในประเทศเพยีงอย่าง

เดยีว โดยเน้นกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่

เป็น Supplier ของกลุม่ลกูหนีใ้นระบบค้าปลกีและค้าส่งสมยัใหม่ 

(Modern Trade) ซึง่บรษิทัฯ มคีวามชำานาญเป็นหลกั ได้แก่ กลุม่

ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งร้านสะดวกซื้อ

ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบรับการ 

แจ้งโอนสิทธิการรับเงินและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

มูลหน้ีก่อนที่บริษัทฯ จะรับซื้อ อันเป็นการช่วยลดความเส่ียง 

ให้แก่บริษัทฯ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำาให้บริษัทฯ มีจุดเด่น 

ในการให้บริการ ประกอบกับบริษัทฯ มีความใกล้ชิดกับลูกค้า  

มสีมัพันธ์ภาพทีด่ ีมข้ีอมลูทีเ่พยีงพอทีจ่ะให้คำาปรกึษาหรอืข้อเสนอ

แนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้า มีระบบข้อมูลการบริหาร

สนิเชือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ มต้ีนทนุการดำาเนนิงานทีต่ำา่ ทำาให้บริษทัฯ 

มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการแข่งขัน

3.6 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทฯ มีผูถ้อืหุน้รายใหญ�
ถือหุ้นมากกว�าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

เนื่ องจากบริษัทฯ มีผู ้ ถื อหุ ้ นรายใหญ ่คือ  บริ ษัท 

ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทจำานวน 

1,144,751,099 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของทุนชำาระ

แล้วของบริษัทฯ และ บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำากัด ซึ่งมี

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 

คือ ตระกูลจุฬางกูร ถือหุ้นในบริษัทฯ จำานวน 46,672,000 หุ้น 

คดิเป็น ร้อยละ 2.92 ของทนุชำาระแล้วของบรษิทัฯ ทำาให้สามารถ

ทีจ่ะควบคมุการลงมตผู้ิถอืหุน้เกอืบทัง้หมดในเรือ่งสำาคัญต่างๆ ได้ 

เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง

ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่

สามารถถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ (ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นจาก

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2563)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการ

อิสระจำานวน 5 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณา

เพื่อให้รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสม

เหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังทำาให้การ

บริหารของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

3.7 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ  

เป็นระบบ Core System ซึ่งระบบดังกล่าวทำาให้การดำาเนิน

การต่างๆ ภายในบริษัทฯ มีความถูกต้องรัดกุม รวดเร็วมากขึ้น  

ลดความผดิพลาดท่ีเกดิจาก Human Error และสามารถตรวจสอบ 

ความผิดปกติของข้อมูลได้ทันเหตุการณ์
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ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท 

ธนมติร แฟคตอร่ิง จำากดั ด้วยทนุจดทะเบยีนจำานวน 20 ล้านบาท 

โดยการร่วมทนุระหว่าง บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จำากดั 

ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นร้อยละ 38 และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นถือหุ้นร้อยละ 12 โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อดำาเนินธุรกิจแฟคตอริ่ง และเม่ือ

วันท่ี 2 มีนาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจาก

บริษัทจำากัด เป็นบริษัทมหาชนจำากัด บริษัทฯ ได้จดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนสิงหาคม 2547 

พร้อมกับเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำานวน 4 ล้านหุ้น 

ทำาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจำานวน 100 

ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20 ล้านหุ้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) ได้จำาหน่ายหุ้นสามัญของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า 

แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) จำานวน 11,470,200 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 57.35 ของจำานวนหุ้นสามัญท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของบริษัทฯ และต่อมาเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยน

ชื่อบริษัทจาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)” เป็น 

“บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)” ต่อมาเม่ือวันที่ 25 

สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 

0.25 บาท และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุน

จดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญจำานวน 1,600 ล้านหุ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในช่วง	
5	ปีที่ผ่านมา

ปี 2556
- กุมภาพันธ์: มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ โดยบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน จำากัด ได้ขายหุ้น

จำานวน 6,420,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของทุนจด

ทะเบียนชำาระแล้วให้แก่บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 

ส่งผลให้บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) มีหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ทั้งหมดจำานวน 29,607,617 คิดเป็น ร้อยละ 74.02

- เมษายน: บริษัทฯ ย้ายสถานประกอบการจากเดิมเลขที่ 

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เปลี่ยนเป็น

เลขที ่319 อาคารจตัรุสัจามจรุ ีชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปี 2558
- สิงหาคม: บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา

ไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท

- กนัยายน: บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 200 ล้านบาท 

เป็น 400 ล้านบาท

ปี 2559
- บริษัทฯ เข้ารับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประจำาปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริม 

ความสามารถทางนวตักรรมผ่านกระบวนการประเมนิความสามารถ 

ทางนวัตกรรม

ปี 2561
- พฤษภาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

2/2561 มมีตแิต่งตัง้นายสรสทิธิ ์สนุทรเกศ เป็นประธานกรรมการ

บริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

- กรกฎาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2561 มีมติแต่งตั้งนายอัครวิทย์ สุกใส เป็นกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 

2561 เป็นต้นไป

ปี 2563
- มิถุนายน: บริษัทฯ ย้ายสถานประกอบการจากเดิม

เลขที ่319 อาคารจตัรุสัจามจรุ ีชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เปล่ียนเป็นเลขที่ 319 

อาคารจตัรุสัจามจุร ีชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330

- กนัยายน: บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนว

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญของบริษัท
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ธรุกจิแฟคตอริง่ของบรษิทัฯ เป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิในเครอื 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นหลัก

ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 71.55 ของทุน

ชำาระแล้ว ซึ่งบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) มีบริษัท 

เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นหลักร้อยละ 36.68 ของ

ทุนชำาระแล้ว โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่สำาคัญ ดังนี้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) มีนโยบายให้

บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบายและการบริหารงานของตัวเอง 

เนื่องจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจ

โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการ

ประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากบริษัทย่อย 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกน

โดยกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 

แห่ง ได้แก่ 

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน) (มีบริษัท ไอร่า 

แอดไวเซอร์รี่ จำากัด เป็นบริษัทย่อย) 

2. บริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ (สิงคโปร์) 

จำากัด 

3. บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

4. บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

5. บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำากัด 

6. บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) (มีบริษัท 

แอสไพเรชัน่ วนั จำากดั และ บรษิทั แอสไพเรชัน่ ทู จำากดั  

เป็นบริษัทย่อย)

7. บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำากัด 

และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่ง ได้แก่ 

1. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำากัด (มหาชน) 

2. บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด 

ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทแกนและบริษัทย่อย 

จึงเป็นที่มาของแหล่งรายได้หลักของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ไอร�า แอนด� 
ไอฟุล จำากัด 

(มหาชน) 
(“A&A”)

บริษัท 
ทราเวลเล็กซ�

 (ไทยแลนด�) จำากัด
(“TVXT”)

บริษัท 
แอสไพเรชั่น วัน 

จำากัด 
(“ASP1”)

บริษัท 
แอสไพเรชั่น ทู 

จำากัด 
(“ASP2”)

บริษัท ไอร�า 
แอสเซท แมเนจเม้นท� 

จำากัด 
(“AIAM”)

บริษัท ไอร�า 
พร็อพเพอร�ตี้ 
จำากัด (มหาชน)

(“AIP”)

บริษัท ไอร�า 
เวนเจอร� แคปปิตอล 

จำากัด
(“AVC”)

บริษัท ไอร�า 
ลีสซิ่ง จำากัด 

(มหาชน) 
(“AIL”)

บริษัท ไอร�า 
แฟคตอริ่ง

 จำากัด (มหาชน) 
(“AF”)

AIRA International 
Advisory  

(Singapore) Pte. 
Ltd. (“AI”)

บริษัท หลักทรัพย� 
ไอร�า จำากัด 
(มหาชน) 
(“AS”)

บริษัท ไอร�า 
แอดไวเซอรี่ 

จำากัด 
(“AD”)

บริษัท	ไอร่า	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	
(“AIRA”)

99.99% 60.99%99.99%71.85%71.55%96.67%99.99%

99.99% 30.00% 38.00% 60.00% 90.00%
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รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อ จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ 
(ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

1. บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 1,144,751,099 71.55

2. นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี 89,107,700 5.57

3. นายณัฐพล จุฬางกูร 78,631,100 4.91

4. บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำากัด 46,672,000 2.92

5. นางปิยะพร วิชิตพันธุ์ 42,578,000 2.66

6. นายวิวัฒน์ คงคาสัย 40,000,000 2.50

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 39,331,400 2.46

8. นายนที รงครัตนะกุล 17,217,400 1.08

9. นายคุณากร เมฆใจดี 16,000,000 1.00

10. นายภุชงค์ วิรัตน์มาลี 11,146,700 0.70

รวม 1,525,435,399 95.35

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 74,564,601 4.65

รวมจำานวนหุ้น 1,600,000,000 100.00

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต�างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว  

โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มีรายละเอียดดังนี้  

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สินเชื่อ

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ✓ - - - -

2. นายคุณากร เมฆใจดี ✓ ✓ - - -

3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ✓ ✓ ✓ - -

4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ ✓ ✓ ✓ - -

5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ✓ - - ✓ -

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ✓ - - - ✓
7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ✓ - ✓ ✓ -

8. นางนงลักษณ์  จันทรสมบัติ ✓ - - - ✓
9. พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์(1) ✓ - - - -

10. นายอัครวิทย์ สุกใส ✓ - - ✓ ✓
11. นายชานนท์ โชติวิจิตร - - - ✓ -

12. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล - - - ✓ ✓
13. นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่(2) - - - - ✓
14. นายวิรุต ด่านอธิคม(3) - - - - ✓
15. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร(1) - - - - -

16. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม(3) - - - - -

รวม 10 3 3 5 6

✓  ประธาน  ✓ กรรมการ

โดยมีนางสาววัฑรา อรุณ เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ:  (1) พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ที่ลาออก

จากตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 (2) นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
 (3) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ แทนนางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ซึ่งครบวาระ โดยที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต นางนงลักษณ์ 

จันทรสมบัติ และนายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผู�จัดการ
(Front)

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 1

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 2

สายงานสินเช�่อ
และการตลาด 3

สายงานบร�หาร
ความเสี่ยงและ

แก�ไขหนี้

สายงาน
ปฏิบัติการและ
สารสนเทศ

สายงาน
การเง�น

และบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ
(Back)

ประธานเจ�าหน�าที่
บร�หาร

สำนักกำกับดูแล
และตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
สินเช�่อ

สำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
- เลขานุการบร�ษัท
- นักลงทุนสัมพันธ�
- ส�วนงานนิติกร
- ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายอัครวิทย์  สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางพรพิไล  บุราสัย กรรมการผู้จัดการ

3. นายพัทธ์วุฒิ  วีระประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร

4. นายพิภพ  จิรวงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ

5. นายพีรยสถ์  เกตุฉัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้

6. นายวุฒิพงษ์  อนุรัตน์ธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อและการตลาด 1
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คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญของการกำากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่จะช่วยส่งเสริม

ให้บริษัทฯ และสังคมสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน 

รวมท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ ลกูค้า ลกูหนี ้คูแ่ข่งขนั คูค้่า พนักงาน 

และสังคม เป็นต้น 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ด ี

และจรรยาบรรณธรุกจิ เป็นพืน้ฐานทีส่ำาคญัในการเสรมิสร้างและ

ยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี และกำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการทบทวน

จากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เผย

แพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบาย

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์

ของบรษิทัฯ www.airafactoring.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุ

สัมพันธ์” 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิการกำากบัดแูลกจิการ

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร้อยละ 

90 สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ ร้อยละ 87 และอยู่ในระดับ 5 ดาว  

ซึง่ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ดเีลศิ สงูขึน้กว่าปีก่อนอยูใ่นระดบั 4 ดาว และ

บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 

ผู ้ถือหุ ้นประจำาปี 2563 ร้อยละ 100 นอกจากน้ี บริษัทฯ  

ได้มีการทบทวนและยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายและหลักการ

กำากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 หมวด ได้แก่ หมวด

สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และวางหลกัปฏบิตัิ

สำาหรับคณะกรรมการ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่มีจำานวน 8 ข้อหลัก ดังนี้ 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการในฐานะผู้นำาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยั่งยืน

2. กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็น

ไปเพื่อความยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร

บุคลากร

5. สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวาม

รับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม

7. รกัษาความนา่เชือ่ถอืทางการเงนิและการเปดิเผยขอ้มูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และ

สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานท่ีมีอำานาจกำากับดูแลบริษัท  

จดทะเบียน ประกอบกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐาน

การกำากับดูแลกิจการในระดับสากล และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโต

อย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

สำาหรับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้

สิทธิดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น 

การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่าง

รวดเรว็ ครบถ้วนและเพยีงพอ ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึได้ง่าย เป็นต้น 

นอกจากนี ้ผู้ถือหุน้ยงัได้รบัสทิธใินการเข้าร่วมประชมุ ผูถ้อืหุ้นเพ่ือ

ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ อาทิ การจ่ายเงินปันผล 

การกำากับดูแลกิจการ
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การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบ

บัญชี การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การ

อนุมัติรายการพิเศษ (อาทิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มาหรือ

จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญ การทำารายการเกี่ยวโยง เป็นต้น) 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องตาม

รายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ หลักการที่บริษัทฯ ใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีราย

ละเอยีดตามทีป่รากฏบนเวบ็ไซต์ www.airafactoring.co.th ภาย

ใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”  

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้

มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตามแนวทาง

ดำาเนินการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ได้รบัสทิธสิำาหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์

การกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับข้อมูลที่

ชดัเจน ถกูต้อง ครบถ้วน และมรีะยะเวลาเพยีงพอในการพจิารณา

แต่ละวาระ รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือบอก

กล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในแต่ละ

วาระของการประชุมได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบใน

แต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะท้ังฉบับภาษาไทยและภาษา

องักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของ บรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อย

กว่า 30 วนั และได้จัดส่งหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อื

หุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้ง

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงรายงานประจำาปี 2562 

ในรปูแบบ QR Code ให้กบัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า ซึง่หนงัสอืบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ประชุม 

รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระ

การประชุม และเอกสารประกอบอื่นๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้น

ตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของ

ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์

ตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความ

ประสงค์จะรับรายงานประจำาปี 2562 ที่เป็นรูปเล่มติดต่อขอรับ

ได้ที่เลขานุการบริษัท

 2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ

วาระการประชุมและรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ

การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีผ่านช่องทางและภายใต้กฎเกณฑ์

ที่กำาหนดตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ จดหมายถึง

เลขานุการบริษัท หรือ อีเมล์ ไปยัง ir_af@airafactoring.co.th 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ 

ทกุวาระทีผู้่ถอืหุน้เสนอมา คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่า

ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาต่อไป

 3) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน 

โดยบรษิทัฯ มกีารส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่

สะดวกเข้าร่วมประชมุใช้ในการมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุ

แทนได้

 4) บริษัทฯ อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการ

กำาหนดการประชุมในวันและเวลาทำาการ โดยบริษัทฯ ได้กำาหนด

สถานที่จัดประชุม คือ ห้องแมนดาริน เอ ชั้นที่ 1 โรงแรมแมนดา

รนิ ถนนพระราม 4 เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ซึง่สะดวกในการ

เดนิทางและมคีวามพร้อมทีจ่ะอำานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้อืหุน้ 

โดยในวันประชุมบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม

ล่วงหน้า 1 ช่ัวโมงก่อนการประชุม ท้ังนี้ บริษัทฯได้จัดตั้งจุดคัด

กรองบรเิวณหน้าห้องประชมุ และตรวจวดัอุณหภมูขิองผูท้ีเ่ข้าร่วม

ประชมุทกุท่านก่อนการลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุ และได้จดั

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชมุและจดุลงทะเบยีน 

มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดทำาและส่งมอบ

บตัรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุทีม่บีาร์โค้ดเดยีวกนั

กับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้

แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ทำาให้การ

ลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังได้จัด

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการ

ประชุม เพื่อที่จะใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ

 5) ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการทำา

หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีกรรมการของบริษัทฯ 

เข้าร่วมประชุมจำานวน 10 คน จากทั้งหมด 10 และมีประธาน
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ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันตอบ

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุม

ตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้น

รวมถึงผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมต่างมีสิทธิออกเสียง 1 

เสียง ต่อ 1 หุ้น และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

เฉพาะบัตรของผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก

เสียงเท่าน้ัน ยกเว้นวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระบรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด ทัง้นี ้การลง

คะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได้กระทำาอย่าง

เปิดเผย โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพ่ือประมวลผลและรายงานคะแนน

เสียง และบริษัทฯ มอบหมายให้ นายพศินภูมิ จิตกล้า ซึ่งเป็น

ทนายความอิสระทำาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบ

ฉนัทะ การนบัองค์ประชมุ รวมถงึการนบัและการรายงานคะแนน

เสียง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรายงานคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชมุรบั

ทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส นอกจาก

นี ้บริษัทฯ ยงัได้นำาเสนอผลการดำาเนนิงานทีส่ำาคัญในรอบปี 2562 

และกลยทุธ์การดำาเนนิงานปี 2563 โดยสรุปให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ได้

รบัทราบ ทัง้นี ้ประธานในทีป่ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถาม

และแสดงความคดิเหน็ รวมถงึข้อเสนอแนะต่าง ๆ  อย่างเท่าเทยีม

กนั และได้มกีารตอบคำาถาม รวมทัง้ให้ข้อมลูต่าง ๆ  ตามทีผู่ถ้อืหุน้

สอบถามอย่างครบถ้วน โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารร่วมกนัช้ีแจง

และตอบคำาถามของผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง และเลขานกุาร

บรษิทัทำาหน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชมุและการออกเสียงลง

คะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ไม่มีการ

สลบั เพิม่ หรอืแก้ไขวาระการประชมุ หรอืเปลีย่นแปลงข้อมลูการ

ประชุมจากที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วล่วงหน้า

 6) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน

วันประชุม นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้

แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน

การประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ

ษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

แสดงความเหน็และแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชมุภายในระยะ

เวลา 1 เดือน และได้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้เพื่อการอ้างอิง 

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายช่ือกรรมการและ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นและคำาชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

รวมทัง้มตทิีป่ระชมุพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถอืหุน้ท่ีออกเสยีงเหน็

ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระทีต้่องมกีารลงมติ

อีกด้วย

1.2 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 สำาหรับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผย

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น  

อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำางาน การดำารงตำาแหน่ง

ในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัทัว่ไป วนั เดอืน ปี 

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประเภท

ของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นมีข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการ

เสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการ

อิสระที่บริษัทฯ กำาหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม อาทิ  

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทร่วม ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง เป็นต้น ทั้งในปัจจุบันและอดีต ก่อนหน้าที่จะได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำาปีทุกปี จะมี

กรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

จำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำาหนดออกจาก

ตามวาระจำานวน 3 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลง

คะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และในการประมวล

ผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนน

เสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อตรวจนับ

คะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น รวมทั้งได้เปิดเผยมติในรายงาน

การประชุมโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของ ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน

1.3 การกำาหนดค�าตอบแทนกรรมการ
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ในรูปของเบี้ยประชุม บำาเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอืน่ตามข้อบงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น โดยกำาหนด

เป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งจะกำาหนดไว้เป็น
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คราวไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการบรษิทัก่อนเสนอทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการในการประชมุสามญั 

ผู ้ถือหุ ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดย

มีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม

เดียวกัน

1.4 การส่ือสารระหว�างกนัของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
 บริษัทฯ ไม่มนีโยบายปิดกัน้การสือ่สารระหว่างกนัของ

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกัน

ได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถคัดสำาเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นทุกราย

ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึง 

ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิได้รบัสทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมและเป็น

ธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้หลกัการทีบ่รษิทัฯ ใช้ในการปฏบิตัเิก่ียวกบัผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกันมีรายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ www.airafactoring.

co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

2.1 การให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเสนอวาระ รายชือ่บุคคลเพ่ือ
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และคำาถามเป็นการ
ล�วงหน้า

 บริษัทฯ ได้เป ิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการ

เสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คณุสมบติัเหมาะสม เพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยได้กำาหนด

หลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือก

ตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯ ได้กำาหนด 

หรืออีเมล์ไปยัง ir_af@aifafactoring.co.th ทั้งนี้ เลขานุการ

บรษัิทจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาตามลำาดับต่อไป และจะมีการแจ้งผลการ

พิจารณากลับไปยังผู ้ถือหุ ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

จะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

 สำาหรับการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2563 

บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชือ่บคุคลเพือ่

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำาปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ

รายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 

ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี ้ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด

เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพือ่เข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการ

แต่อย่างใด

2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียม

หนงัสอืมอบฉนัทะในกรณทีีผู่ถ้อืหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 สำาหรับการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2563 

บรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทีม่กีารกำาหนดวาระ

ต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะอย่างละเอยีด โดยจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอื

บอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และได้มกีารเสนอทางเลอืก

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผูถ้อืหุน้แทน โดยการเสนอชือ่กรรมการอสิระจำานวน 2 คน ซึง่เป็น

บคุคลทีไ่ม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกีย่วกับวาระการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี ซึง่บรษิทัฯ ได้ให้ข้อมลูของกรรมการอิสระ

อย่างครบถ้วน ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถทีจ่ะพจิารณาเลอืกมอบฉันทะ

ให้แก่กรรมการอสิระของบริษทัฯ คนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ทีเ่สนอ

ดงักล่าวหรอืบคุคลอืน่ตามทีผู่ถ้อืหุน้เหน็สมควรกไ็ด้

2.3 การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถ้อืหุ้น
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทฯ 

ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระและเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 

ยกเว้นวาระเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยได้จัดเก็บบัตรลง

คะแนนดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้

 บริษัทฯ มีการใช้ระบบบาร์โค้ด เป็นเครื่องมือช่วยใน

การนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการนับ

คะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจ
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สอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนน

เสียงและหลกัเกณฑ์การนบัคะแนนก่อนเริม่เข้าสู่การพจิารณาตาม

ระเบียบวาระการประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ได้ขอ

ให้ผู้ถือหุ้นนำาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดคืนให้กับเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ
และพนักงาน

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญเรื่องการ

ควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากน้ี ยัง

กำาหนดแนวทางในการเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน เพื่อป้องกัน

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึกำาหนดให้มกีารรายงานการ

มีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

 1) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการป้องกันการ

ใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาส

หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใน

การหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัทฯ หรือ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน

ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน

เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ โดยกำาหนดระยะเวลา

ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี หรือเผยแพร่

สถานะของบรษิทัฯ รวมถงึข้อมลูสำาคัญอืน่ๆ และควรรออย่างน้อย 

24 - 48 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้วก่อน

ทีจ่ะซือ้ขายหุน้ของบริษทัฯ และกำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรใน

นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิารจะต้อง

มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 รวมถึงนำาเสนอการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

 2) คณะกรรมการบริษัท กำาหนดหลักเกณฑ์ให้

กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ/หรือทุกครั้งที่มี

การเปลีย่นแปลงข้อมลู โดยให้ส่งรายงานถงึฝ่ายเลขานกุารบรษิทั

ภายใน 3 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ 

 จำานวนหุ้น  ร้อยละ
(จำานวนหุ้น

ทั้งหมด 1,600 
ล้านหุ้น)

ณ 
31 ธ.ค. 62

 ได้มา
ระหว�างปี 

จำาหน�าย
ระหว�างปี 

ณ 
31 ธ.ค. 63

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

- - - - 0.00%

2. นายคุณากร เมฆใจดี
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

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

3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- - - - 0.00%

4. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

- - - - 0.00%

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
 กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ

- - - - 0.00%

7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
 กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

- - - - 0.00%

8. นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
 กรรมการ และกรรมการสินเชื่อ

- - - - 0.00%
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ชื่อ 

 จำานวนหุ้น  ร้อยละ
(จำานวนหุ้น

ทั้งหมด 1,600 
ล้านหุ้น)

ณ 
31 ธ.ค. 62

 ได้มา
ระหว�างปี 

จำาหน�าย
ระหว�างปี 

ณ 
31 ธ.ค. 63

9. พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์
 กรรมการอิสระ

- - - - 0.00%

10. นายอัครวิทย์ สุกใส
 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- - - - 0.00%

11. นายชานนท์ โชติวิจิตร
 กรรมการบริหาร

- - - - 0.00%

12. นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่
 กรรมการสินเชื่อ

- - - - 0.00%

13. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
 กรรมการบริหารและกรรมการสินเชื่อ

- - - - 0.00%

14. นายวิรุต ด่านอธิคม
 กรรมการสินเชื่อ

- - - - 0.00%

15. นางพรพิไล บุราสัย
 กรรมการผู้จัดการ

- - - - 0.00%

16. นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อและ 

การตลาด 1

- - - - 0.00%

17. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน 

และบริหาร

- - - - 0.00%

18. นายพิภพ จิรวงศกร
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและ

สารสนเทศ

- - - - 0.00%

19. นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยง

และแก้ไขหนี้

- - - - 0.00%

20. นางไพศรี ฝักเจริญผล
 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

905,000 - - 905,000 0.06%

รวม (หุ้น) 25,345,000 - - 25,345,000 1.58%

3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ตามที่กฎหมายกำาหนด คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริม และ

สนบัสนนุให้มแีนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่อย่างชัดเจน

และเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มุ ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ ้นในการ

ดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึง

ถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมท้ังการ

ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 บริษัทฯ ถือว่ากลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

เป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดท่ีทำาให้องค์กรสามารถดำาเนินธุรกิจ

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญและ

กำาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน
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 2) บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์ในการสรรหา และคดัเลอืก

บุคลากรที่ชัดเจน โดยนำาข้อมูลจาก Job Description มาเป็น

ข้อมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณา

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

หลัก รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของ

พนักงานใหม่ทุกคน 

 3) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึก

อบรมอย่างเท่าเทียม และเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความ

มั่นคง โดยได้จัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม และจัดทำา

แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน มุ่งเน้น การฝึกอบรม

พนักงานเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ รวมทัง้ปรบัปรงุจดุอ่อนอนัเกดิจาก การประเมนิผล

ของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ

ยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้า ในอนาคต นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังได้จัดวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสาย

อาชพีให้กบัพนกังาน เพือ่ให้พนกังานได้มโีอกาสก้าวหน้าในหน้าที่

การงานตามความรู้ความสามารถ และได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคน

ได้อย่างเต็มที่ 

 4) การรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ถือว่าการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรเป็นสิ่ง

ที่สำาคัญ จึงได้กำาหนดให้มีสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

  4.1) การจ่ายผลตอบแทนในการปฏบิตังิานให้

กบัพนกังานอย่างเหมาะสม ตามคณุวุฒ ิความรูค้วามสามารถและ

ประสบการณ์ในการทำางาน รวมถึงการกำาหนดให้มีการพิจารณา

ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำาปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดย

ยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงบริษัทฯ นำาระบบ 

Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน 

  4.2) การให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่พนักงาน 

ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และค่ารักษา

พยาบาล เพื่อให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอก

เหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจดัให้มกีารตรวจ

สุขภาพประจำาปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และ

การให้สวสัดกิารด้านอืน่ๆ ได้แก่ เงนิสมรส เงนิฌาปนกจิ การอบรม

สัมมนาแก่พนักงานทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น

  4.3) การจดัให้มกีองทนุสำารองเลีย้งชพีสำาหรบั

พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบตามที่บริษัทฯ กำาหนด

  4.4) การจัดให้มีกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อ

ให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม โดยทางฝ่ายจัดการได้จัดให้มี

กิจกรรม Team building การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น เพื่อให้เกิด

ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน 

รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ต่างๆ อย่างอิสระ เพื่อจะได้นำาข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณา

และนำาเสนอต่อฝ่ายจัดการต่อไป

 5) การสืบทอดการดำารงตำาแหน่งหรือการเตรียม 

ผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินการจัดเตรียมผู้บริหาร

ทดแทนอย่างต่อเนือ่ง ให้เพยีงพอกบัการขยายธรุกจิรวมไปถงึการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนา 

ความสามารถของผูบ้รหิารในการบรหิารงานทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

3.3 คู�แข�งขัน
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา

การแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน

การแข่งขัน โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า

ของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

3.4 คู�ค้า
 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน อาทิเช่น นโยบายสินเชื่อและอำานาจ

อนุมัติ นโยบายการให้เงินกู้ยืม นโยบายหลักประกัน นโยบาย

การจัดชั้นหนี้และการต้ังสำารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ นโยบาย

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการ

กำาหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดซ้ือ โดยระบุถึงขอบเขต 

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้

มีความโปร่งใสและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้

3.5 ลูกค้าและลูกหนี้ 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการ 

ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและ 

ลูกหนี้ ดังนี้

 1) จัดทำาสัญญาที่เป็นธรรม และส่ือสารข้อมูล 

เกีย่วกบัการให้บรกิารของบรษิทัฯ ให้ลกูค้าเกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง

 2) รักษาความลับของลูกค้าและลูกหน้ีอย่างรัดกุม 

และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการดำาเนินการ

ตามกฎหมายเท่านั้น

 3) ให้คำาแนะนำาโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสม

เหตุผล เพื่อมุ ่งให้ลูกค้าและลูกหนี้ได้รับประโยชน์และความ 

พึงพอใจอย่างเหมาะสม 
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3.6 เจ้าหนี้
 บรษัิทฯ ยดึมัน่ในการดำาเนนิธุรกจิอย่างมหีลกัการและ

มวีนิยั เพือ่สร้างความเชือ่ถอืให้กับเจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาค  

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

ตามสญัญาหรือเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั ในการ

ชำาระคืนหนี ้เงนิกูย้มื ดอกเบีย้ และการบรหิารเงนิทนุ และมคีวาม

รบัผดิชอบในเง่ือนไขการคำา้ประกนัหนี ้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มีการ

ปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม

โดยรกัษาบรรทัดฐานของข้อพงึปฏบัิตใินการแข่งขนั โดยไม่ละเมิด

ความลบัหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขนัด้วยวธิฉ้ีอฉล

3.7 องค�กรกำากับดูแลและหน�วยงานของรัฐ
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด 

และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำาหนดโดยองค์กรที่กำากับดูแล และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

3.8 สังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ตามหลกับรรษทัภบิาลควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลัก

จริยธรรมและความโปร่งใส ดังนั้น การให้สินเชื่อของบริษัทฯ 

จึงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม SME เพราะมีความเชื่อม่ันว่า

เป็นกลุ่มที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ

มีประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช ้

กระดาษในขั้นตอนการทำางาน ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกัน 

รักษ์โลกร้อน โดยติดคำาเชิญชวนให้พนักงานได้คิดก่อนปริ้นท์  

รวมถึงการใช้กระดาษที่ใช้แล้ว เป็นต้น

3.9 การต�อต้านการทุจริตคอร�รัปชั่น
 บริษัทฯ มีความมุ่งหมายเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและ

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันต่อต้าน

การทจุริต บริษทัฯ ได้มกีารกำาหนดนโยบายใช้บงัคบัภายในองค์กร 

โดยนโยบายดงักล่าวจะได้รบัการทบทวนและปรบัปรงุเป็นประจำา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคำาประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทจุรติ และมกีารสือ่สารและเผยแพร่ไปยงัพนักงาน 

และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ 

ได้ยืน่คำาขอรบัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต และในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ ได้

รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่น และคุ้มครองให้ความ

เป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นผ่านสำานักกำากับ

ดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อทำาการตรวจสอบและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท

3.10  การไม�ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 บรษิทัฯ ให้การสนบัสนนุและเคารพต่อสิทธมินษุยชน

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน โดยไม่กระทำาการใดๆ อันก่อให้เกิดการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ อายุ เชื้อชาติ 

หรือศาสนา และเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความรู้จากการฝึก

อบรม และได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3.11  การไม�ละเมิดทรพัย�สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ทางปัญญา โดยไม่ละเมดิทรพัย์สินทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ ์ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ และเรือ่ง 

อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีจ่ะนำามาใช้ภายในบรษิทัฯ 

ต้องได้รบัอนญุาตและมลิีขสิทธิถ์กูต้อง เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ  

ไม่อนุญาตให้พนักงานติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

3.12 ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน
 ในปี 2563 พนักงานมีอัตราการลาป่วยเฉลี่ยจำานวน 

4.7 วันทำาการ และไม่พบการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับเชื้ออัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้

ความร่วมมือกบัฝ่ายบรหิารอาคารจตัุรัสจามจุรี ในการส่งตวัแทน

พนักงานเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2563 

3.13 ช�องทางการติดต�อของผู้มีส�วนได้เสียในการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำาความผิด และ
ข้อเสนอแนะ

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ 

การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัทฯ รวมถึงการแจ้ง
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เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำาความผิด และข้อเสนอแนะ 

ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

• เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th หัวข้อ 

“ตดิต่อเรา” เลอืกเรือ่งตดิต่อ “กรรมการตรวจสอบ”หรอื “สำานกั

กำากับดูแลและตรวจสอบภายใน”

• ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อสำานักกำากับดูแลและ

ตรวจสอบภายใน

 อีเมล์ : - auditcommittee@airafactoring.co.th 

    ถึงกรรมการตรวจสอบ

    - internalaudit@airafactoring.co.th 

    ถึงสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน

 โทรศัพท์ : 0 2657 6222

 โทรสาร : 0 2657 6244

• ไปรษณีย์ : เรียน สำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน 

    บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

   319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท 

   แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

   10330

   

 สำาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง

อีเมล์ภายในของบริษัทฯ อีกช่องทางหน่ึง นอกจากน้ี พนักงาน

ทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ทำางาน

ที่ไม่ถูกต้อง หรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือมีผลกระทบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือ

ละเมิดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาล 

ของบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา  

โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง

เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนกับผูแ้จ้งข้อร้องเรยีน

หรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

 หากพบว่าการกระทำาความผิดเกิดจากพนักงานให้

รายงานการกระทำาความผดิตามสายการบงัคบับญัชา และกำาหนด

บทลงโทษสำาหรับการกระทำาความผิดนั้นๆ อย่างเป็นธรรมตาม

ระเบียบของบริษัทฯ และหากการกระทำาความผิดเกิดจากบุคคล

ซึ่งไม่ใช่พนักงาน บริษัทฯ จะดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่

เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 

4.1 การเปิดเผยข้อมูล
 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล

ของบริษัทฯ ได้ง่ายและสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ

ธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 2. งบการเงินประจำาปีที่ได้รับการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีแล้ว จะดำาเนินการภายใน 60 วันนับจากวันสิ้น 

รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และงบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการ

สอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จะดำาเนินการภายใน 45 วันนับ

จากวันส้ินรอบไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้จัดมีการจัดทำาคำาอธิบาย

และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) เพือ่ให้นกัลงทนุได้รบัทราบข้อมลูทีช่ดัเจนและ

สามารถเข้าใจในผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

 3. ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น อาทิ แบบแสดง

ข้อมูลประจำาปี หรือแบบ 56-1 รายงานประจำาปี (Annual 

Report) และเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 4. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ และคณะ

ผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้

บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ประกอบด้วย ชือ่ ตำาแหน่ง การศึกษาและ

ฝึกอบรม การถือหุ้นในบริษัทฯ และประสบการณ์ทำางาน 

4.2 ผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคำานึงถึงความเป็นอิสระ ความ

เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง

ได้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความ



บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2563

52

เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัช ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะนำาเสนอผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม พร้อมทัง้จำานวนเงิน

ค่าสอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนท่ีจะนำาเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนด

ค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

สำาหรับปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้ง

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบ

บัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอื

ส่วนได้เสยีใดๆ กบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ของบุคคลดังกล่าว โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี 2563 

จำานวน 1,010,000 บาท สูงกว่าปี 2562 จำานวน 80,000 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 8.60 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit 

fee) ซึง่บริษทัฯ จะจ่ายตามจรงิ ค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจำา

ปี 2561-2563 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค�าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ค่าสอบบัญชี 1,010,000 930,000 900,000

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รวม 1,010,000 930,000 900,000

4.3 นักลงทุนสัมพันธ�
 บริษัทฯ ให ้ความสำาคัญกับการเป ิดเผยข ้อมูล

ของบริษัทฯ และกำาหนดให้ “นักลงทุนสัมพันธ์” เป็นผู้ที่สื่อสาร

และเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ผู้สนใจ

สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท 

 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท์: 0 2657 6222 

 โทรสาร: 0 2657 6244

 จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์: ir_af@airafactoring.co.th

 เว็บไซต์: www.airafactoring.co.th

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ 

บรษิทัฯ ผ่านสือ่ต่างๆ โดยนายอคัรวทิย์ สกุใส กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ริหาร ให้สมัภาษณ์ผ่านสือ่ต่างๆ เพือ่ให้ข้อมลูเกีย่วกับ 

ผลประกอบการ และนโยบายการดำาเนนิธรุกจิของบริษทัฯ อาทเิช่น 

สำานกัข่าวออนไลน์อนิโฟเควทส์ และหนงัสอืพมิพ์ทนัหุน้ เป็นต้น

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ในการพิจารณาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ 

ทักษะ ความรู้ ที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยกรรมการของบริษัทฯ 

ประกอบด้วย ตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำานวน 2 ท่าน กรรมการอิสระ

จำานวน 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน ทั้งนี้ 

เพื่อให้การบริหารงานภายในเกิดความสมดุล มีความถูกต้องเป็น

ธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบาย

กำาหนดให้กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

อื่นได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท ทั้งน้ี บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำารง

ตำาแหน่งให้บริษัท จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่งแต่อย่างใด 

รายละเอียดการดำารงตำาแหน่งปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ

และผู้บริหาร”

 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้กรรมการอสิระให้ดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่จากประธาน

กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพือ่ให้การบรหิาร

งานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

 ในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความ

โปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ

รายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติ และความ

เหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งครบ
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วาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

เพือ่เหน็ชอบให้เสนอต่อทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ

บริษัทต่อไป

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับ

รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหาร

งาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจ

ควบคมุของบริษทัฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย

ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำาแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัทฯ 

 3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอื

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือ

บริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้

ที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำาแหน่ง

  ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถึงการ

ทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ

รบัหรอืให้กูย้มื คำา้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ

คู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท 

ขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้

ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการคำานวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์

ในการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม 

หรอืหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัชี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีำานาจ

ควบคุมของบรษัิทฯ สังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงั

กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำาแหน่ง

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 

ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี

จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 

ผูม้อีำานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันที่ได้รับตำาแหน่ง

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอื

ไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือ

ถอืหุ้นเกนิร้อยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี

ลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ

เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคุมของบรษิทัฯ โดย

มกีารตดัสินใจในรปูแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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 คุณสมบัติของกรรมการ

 บุคคลที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และต้องไม่มี

ลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจ

ให้บรหิารจดัการบรษิทัฯ จากผูถ้อืหุน้ ตามประกาศของสำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 - มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ เหมาะสมกับ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 - สามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการ

ตดัสินใจท่ีสำาคญัและในการทำาหน้าทีเ่พ่ือผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้

ได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

 - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใด

ที่อาจกำาหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของ

คณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำานวน 5 ท่าน (คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 50.00) ได้แก่ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ นายคุณากร 

เมฆใจดี นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ และ

พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์

รายละเอียดกรรมการบริษัทและจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน�ง วันที่ได้รับการ
แต�งตั้งเป็นกรรมการ

จำานวนปีที่ดำารง
ตำาแหน�งกรรมการ

1. นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 14 พฤษภาคม 2561 2 ปี 8 เดือน

2. นายคุณากร  เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

10 พฤศจิกายน 2559 4 ปี 2 เดือน

3. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

14 สิงหาคม 2557 6 ปี 5 เดือน

4. นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25 กุมภาพันธ์ 2547 16 ปี 10 เดือน

5. นางลดาวัลย์  ธนะธนิต กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

1 มีนาคม 2554 9 ปี 10 เดือน

6. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 29 เมษายน 2554 9 ปี 9 เดือน

7. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

1 มีนาคม 2554 9 ปี 10 เดือน

8. นางนงลักษณ์  จันทรสมบัติ กรรมการ กรรมการสินเชื่อ
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

14 พฤษภาคม 2561 2 ปี 8 เดือน

9. พลเรือเอกนวพล  ดำารงพงศ์* กรรมการ และกรรมการอิสระ 12 พฤษภาคม 2563 8 เดือน

10. นายอัครวิทย์  สุกใส กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ 
สินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

5 กรกฎาคม 2561 2 ปี 6 เดือน

หมายเหตุ * พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ที่ลาออกจากตำาแหน่ง

กรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
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5.2 วาระการดำารงตำาแหน�งกรรมการบริษัทฯ 
 กรรมการจำานวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบรษิทั

จะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในทกุครัง้ของการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดจะเป็น

ผู้ออกจากตำาแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำาแหน่งดัง

กล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จำานวนที่ใกล้ที่สุดกับ

หนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซ่ึงออกจากตำาแหน่งอาจ

ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

5.3 การแบ�งแยกบทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบ
 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่

ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบตัหิน้าทีก่ารกำากบัดแูล และความโปร่งใสของการดำาเนนิงาน

ภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการของ 

บริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งไม่มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานประจำาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ

แบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ

และการบริหารงาน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและ

หน้าที่สำาคัญในการกำากับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำาคัญ

และจำาเป็นต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยเฉพาะเรือ่งกลยทุธ์

ขององค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบรหิารมกีารนำาเสนอข้อมลูทีช่ดัเจน

และทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมได้แสดง

ความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างท่ัวถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่

ประชุมมีความชัดเจน พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุม

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี ประธานกรรมการยังมีหน้าท่ีสำาคัญในการ

ดูแลให้การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่

กำาหนดไว้ เช่น เรือ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท การทำา

หน้าที่กรรมการ และแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 ประธานกรรมการบรหิาร - คณะกรรมการบรษิทัแต่ง

ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร โดยให้มอีำานาจ

หน้าทีค่วบคมุดูแลบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ทัง้นี ้ประธานกรรมการบรหิารได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำาเนินกลยุทธ์ 

รวมถึงนโยบายที่สำาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ในการกำาหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบรษัิทฯ รวมถึงการบรหิาร

งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดภายใต้หลักการกำากับ

กจิการทีด่ ีเพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถบรรลวุสิยัทศัน์และเป็นองค์กร

ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ต้องไปดำารงตำาแหน่งบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัท

5.4 บทบาทหน ้า ท่ี  และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวนและอนุมัติ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน 

มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประจำาทุกปี และกำาหนด

แนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

  1.1 กำาหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการ

แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทาง

องค์กร ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเป็น

ประจำาทุกปี

  1.2 กำาหนดให้มีการทบทวนแผนการปฏิบัติ

งานและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตาม

ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสมำ่าเสมอ

  1.3 ให้คำาแนะนำาข ้อคิดเห็น และแนวทาง

การบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำาแผนงานที่ชัดเจน 

ตอบสนองเป้าหมายองค์กร

  1.4 ส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทาง

การดำาเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่าน

กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนักงาน อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง

 2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีระบบ

ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดำาเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่

เกีย่วข้อง รวมทัง้จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ 

เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีสำานัก

กำากับดูแลและตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของ นางสาว

สมใจ อมรชัยนพคุณ หัวหน้าสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบ

ภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ และจดัทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมคีณุภาพ

ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญอย่างครบถ้วน และมีกำาหนดนโยบาย

บริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
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 3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทฯ มี

ระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ จึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อ

พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำาเนินงานและเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกด้านอย่าง

ละเอียดรอบคอบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมให้ข้อ

เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่ป้องกันและเฝ้าระวงัความเส่ียงจาก

สถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความ

เส่ียงในระดับจดัการ และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะ

กรรมการบริษัททราบ

 4. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู ้จัดการทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่พจิารณาอนมุตั ิทัง้นีผ้ลการประเมนิประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

และกรรมการผูจ้ดัการถอืเป็นข้อมลูอนัเป็นความลบัเฉพาะบคุคล

ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1: ประเมนิจากดชันช้ีีวดัผลประกอบการ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ส่วนท่ี 2: ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำา การ

สร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ ่ง

เน้นความสำาเร็จ การบริหาร การ

เปลี่ยนแปลง 

  ทัง้นี ้ผลการประเมนิจะถกูนำาไปพจิารณากำาหนด

เป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 5. การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพ่ือมั่นใจว่า บริษัทฯ  

มผีูบ้ริหารทีม่คีวามรู้ ความสามารถเพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ดังนี้

  5.1 คณะกรรมการบริษทักำาหนดให้มแีผนพฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานประกอบ

ด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน พจิารณากำาหนดความรู ้ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแต่ละตำาแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีกำาหนด และสามารถสืบทอดงานของ

แต่ละตำาแหน่งงานได้

  5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการ

ปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคล้องเทียบกับระดับความสามารถท่ีต้องการ เพ่ือจัดทำา

แผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

  5.4 มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ ทำาหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการ

  5.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน ทบทวนและสรปุผลการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

งานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ รายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

 6. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ  

มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพ่ือรองรับ

การการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยได้ส่งพนักงานไปอบรม

เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็น

กลไกหลักในการพฒันาให้บรษิทัฯ ก้าวไปสูอ่งค์กรแห่งความสำาเรจ็

ต่อไปในอนาคต

 7. การต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทได้

เห็นชอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และส่งเสริม

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย 

โดยได้มกีารทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันโดยท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 

2563 

5.5 คณะกรรมการชุดย�อย
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 4 ชุด 

เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้านตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งมีบทบาท

หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละคณะ และในนโยบายการกำากบัดแูลกิจการ โดยมกีารกำาหนด

วันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี คณะกรรมการ 

ชุดย่อยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดังนี้

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดให้มคีณะกรรมการ 

ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2547 เพื่อทำาหน้าที่และรับผิดชอบงานใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัทฯ 

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบ

การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำารายงาน หรือให้ความเห็นต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้
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  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการ

เงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอสิระ

ของสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น

ชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำานักกำากับดูแลและ

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำาปีของหัวหน้าสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ง

มีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

  6. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายคอร์รัปชั่น

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

  7. จดัทำารายงานการกำากบัดแูลกจิการของคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบ

ถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

   (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ

ผู้สอบบัญชี

   (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจ

สอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)

   (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผู้ถือหุน้และผูล้งทุน

ทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  8. ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

มอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

   อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิ

ชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท

ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอก

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจ

สอบมีกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง

เท่ากบัระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน�ง

1. นายคุณากร  เมฆใจดี* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์* กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 

  โดยมีนางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ เป ็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  หมายเหตุ * นายคุณากร เมฆใจดี  และ 

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน

บัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินของบริษัทฯ

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. กำาหนดนโยบายต่างๆ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณา ดงันี้

  1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา

กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสงู

  1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วธิกีารจ่ายค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อืน่ทีจ่่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู

 2. คดัเลือกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาดงันี้

  2.1 กรรมการ

  2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ี
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ได้รับมอบอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะ

กรรมการบรษัิท

  2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการ สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายให้ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ริหารพิจารณาเบือ้งต้น เพือ่เสนอคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเหน็ชอบและเสนอคณะกรรมการ

บรษัิทพิจารณาอนมุตัิ

 3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์

ประกอบทีเ่หมาะสมกับองค์กร รวมทัง้การปรบัเปลีย่นให้สอดคล้อง

กบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

 4. พิจารณาค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น

ตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ  

ชดุย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณาเพ่ือขออนุมตัิ

จากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ต่อไป

 5. กำาหนดแนวทาง นำาเสนอ และให้ความเหน็ชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงิน

รางวัลจงูใจประจำาปี

 6. พิจารณาหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะ

กรรมการบรษัิทเพ่ือพจิารณาอนมัุติ

 7. จดัทำาแผนการสบืทอดตำาแหน่งและตดิตามความ

ต่อเนือ่งในการบริหารท่ีเหมาะสมสำาหรบัตำาแหน่งประธานกรรมการ

บรหิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการและผูม้อีำานาจ

ในการจดัการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา

รบัทราบและ/หรอือนมุตั ิแล้วแต่กรณี

 8. จดัทำาแผนการพฒันากรรมการเพือ่พฒันาความรู้

กรรมการปัจจบุนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธรุกจิทีก่รรมการ

บรษัิทดำารงตำาแหน่งอยู ่บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และพัฒนาการ

ต่าง ๆ ทีส่ำาคญั รวมถึงจดัให้มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในกรณี

กรรมการเข้าใหม่

 9. รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษัิท 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

 10. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนมีจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงมีวาระการดำารง

ตำาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน�ง

1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

 โดยมีนางสาววัฑรา อรุณ เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบรหิารได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ 

บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวนหนึ่ง และอาจ

ประกอบด้วยบคุคลอ่ืนใดคนหนึง่หรอืหลายคนซึง่ดำารงตำาแหน่งเป็น

ผู้บรหิารของบริษัทฯ หรอืเป็นบคุคลภายนอกอืน่อกีจำานวนหนึง่กไ็ด้ 

โดยกรรมการบรหิารทีเ่ป็นกรรมการบรษิทัมวีาระการดำารงตำาแหน่ง

เท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิทั

 คณะกรรมการบริหารมีอำานาจ หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตาม

ปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำานาจการบริหาร

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจ

สอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่

กำาหนด โดยอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ำาคญัสรปุได้ดงันี้ 

 1. ดำาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ  

ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อกำาหนด คำาสัง่ 

และมติของทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

ของบริษทัฯ ทุกประการ

 2. พิจารณากำาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์  

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำาหนดแผนการเงิน งบประมาณ  

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังควบคุมกำากับดูแล

ให้การดำาเนนิงานของคณะทำางานทีแ่ต่งตัง้บรรลตุามเป้าหมาย

 3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำาปี

ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาและอนมุติั 

 4. มีอำานาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการ

ดำาเนนิการ ตามปกตธิรุกิจของบรษัิทฯ 
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 5. อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิลงทนุทีส่ำาคญัๆ ทีไ่ด้กำาหนด

ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้เคยมมีติ

อนมุตัใินหลกัการไว้แล้ว 

 6. มอีำานาจพิจารณา อนมุติั การให้กูยื้มเงนิหรอืการ

ให้สนิเชือ่ใดๆ ของบรษิทัฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์อำานาจในการอนมุติั

สนิเช่ือของบริษัทฯ

 7. มอีำานาจพิจารณา อนมุตั ิ การกูย้มืเงนิ การจัดหา

วงเงนิสนิเชือ่ การปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้ หรอืการออกตราสารหนี้ 

รวมถึงการให้หลักประกัน การคำ้าประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือ

การขอสินเชื่อใดๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั

 8. กลั่นกรองการอนุมัติและทบทวนคำาขออนุมัติสิน

เชือ่ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการสนิเช่ือ

 9. เป็นคณะทีป่รกึษาของฝ่ายจดัการในเรือ่งเก่ียวกับ

นโยบายด้านการเงนิ การตลาด การบริหารงานบคุคล และด้านการ

ปฏบัิตกิารอืน่ๆ

 10. ดำาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้อำานาจ และ/หรอืการมอบอำานาจ

แก่บคุคลอืน่ทีเ่ห็นสมควรจะไม่รวมถงึอำานาจ และ/หรอืการมอบ

อำานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้

เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือ

บรษัิทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่

การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่ข้อ

บงัคับของบริษัทฯ หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกำาหนด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร 

มีจำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน�ง

1. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร 

3. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการบริหาร 

4. นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการบริหาร 

5. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการบริหาร 

 โดยมีนางสาววัฑรา อรุณ เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร

• คณะกรรมการสินเชื่อ
 คณะกรรมการสินเชื่อมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่อง

ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาอนุมัติ เรื่องดังต ่อไปน้ีตามท่ีได ้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหารที่อยู่นอกเหนือจากอำานาจอนุมัติของฝ่ายจัดการให้เป็น

ไปตามนโยบายสินเชื่อ รวมถึงคำาส่ัง ประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ได้กำาหนดไว้

  1) สินเชื่อแฟคตอริ่ง การให้กู้ยืมเงิน สินเชื่อ

ประเภทอืน่ๆ

  2) การบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัสนิเช่ือ  

  3) หลกัประกนั

  4) การปรบัปรงุโครงสร้างหนี้

 2. กลัน่กรองและทบทวนคำาขออนมุตัเิร่ืองตามข้อ 1 

ก่อนนำาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับอำานาจอนุมัติ 

 3. ให้คำาปรึกษาหรือแนะนำาการบริหารความเสี่ยง

ด้านสินเชื่อแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานลูกค้า

และลูกหนี้ที่มีคุณภาพของบริษัท

 4. ดำาเนนิการอืน่ ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและ/

หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสินเชื่อมี

จำานวน 6 ท่าน โดยกรรมการสินเชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระ

การดำารงตำาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน�ง

1. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ ประธานกรรมการสินเชื่อ 

2. นางนงลักษณ์  จันทรสมบัติ กรรมการสินเชื่อ 

3. นายวัฒนะ  สร้างวงศ์ใหม่ (1) กรรมการสินเชื่อ 

4. นายวิรุต  ด่านอธิคม (2) กรรมการสินเชื่อ 

5. นายสุทธิพร  ตัณฑิกุล กรรมการสินเชื่อ 

6. นายอัครวิทย์  สุกใส กรรมการสินเชื่อ 

 โดยมีนางสาวกษิรา ศรีลอยเมือง เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสินเชื่อ

 หมายเหตุ (1) นายวัฒนะ  สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่ง

ตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

    (2) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อแทน นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม 

ทีค่รบวาระตำาแหน่งกรรมการสนิเชือ่ โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
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5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการชุดย�อย

 บริษัทฯ กำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าท้ังปี โดย

กำาหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างน้อยไตรมาส

ละ 1 คร้ัง และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจำาเป็น ใน

การประชมุแต่ละครัง้ได้กำาหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน ทัง้วาระ

เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

โดยมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่ง

ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ และในการประชมุ

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการ

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานที่

ประชุมจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นท่ีได้จากการ

ประชมุ โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูจ้ดบนัทกึการประชมุ และหลงั

จากทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชมุรายงานจะถกูจัดเกบ็ไว้ในห้อง

กฎหมาย หากกรรมการต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ

ขอข้อมูลได้โดยการติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหาร

จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อ

ให้ข้อมลูแก่กรรมการโดยละเอยีด อกีทัง้ยงัเป็นโอกาสให้กรรมการ

ได้ทำาความรู้จักกับผู้บริหารซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแผน

สืบทอดตำาแหน่งด้านบริหารต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการ

บรษัิทยงัได้กำาหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชดัเจนว่า หากการประชมุ

มีวาระที่จะต้องมีการลงมติ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดในที่ประชุม และที่ประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมดไม่จำาเป็น

ต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุไม่จำาเป็น

ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน

รายชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สินเชื่อ

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2563

1. นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ 6/6 - - - - 1/1

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

3. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ 6/6 6/6 5/5 - - 1/1

4. นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน์ 6/6 6/6 5/5 - - 1/1

5. นางลดาวัลย์  ธนะธนิต 6/6 - - 13/13 - 1/1

6. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ 6/6 - - - 14/14 1/1

7. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 6/6 - 5/5 13/13 - 1/1

8. นางนงลักษณ์  จันทรสมบัติ 6/6 - - - 13/14 1/1

9. นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร (1) 2/2 - - - - -

10. นายอัครวิทย์  สุกใส 6/6 - - 13/13 14/14 1/1

11. พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์ (2) 3/3 - - - - 1/1

12. นายชานนท์  โชติวิจิตร - - - 13/13 - -

13. นายวัฒนะ  สร้างวงศ์ใหม่ (3) - - - - 10/11 -

14. นางกองแก้ว  เปี่ยมด้วยธรรม (4) - - - - 11/11 -

15. นายสุทธิพร  ตัณฑิกุล - - - 13/13 14/14 -

16. นายวิรุต  ด่านอธิคม (5) - - - - 3/3

หมายเหตุ: (1) นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 (2) พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์ ไดร้บัแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ แทนนายวุฒภิูม ิจุฬางกรู ที่ลาออกจากตำาแหนง่กรรมการ 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

 สำาหรับปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนได้ดังนี้
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5.7 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ  
และผู้บริหารระดับสูง

• การประเมินตนเองของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

ทุกคณะ และแบบรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน

ว่าได้มีการกำากับดูแลให้มีการกำาหนด และ/หรือดำาเนินการ

ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหาร

นำาไปปรับปรุง / พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะ

ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และแจ้งผลการประเมินให้คณะ

กรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำาไปสู่

การดำาเนินการของฝ่ายจัดการ

• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี 

โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ควบคู ่กับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ใช ้

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง โดยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์ท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และนำาเสนอ

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำาหนด

ค่าตอบแทน และเงินรางวัล จูงใจที่เหมาะสม

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำารง

ตำาแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจาก

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การ

ทำางานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำาแหน่ง

ที่ว่างลงอย่างเป็นอิสระในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ 

สำาหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น มีหลักการ

คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการตามทีเ่หน็สมควร โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ีตรวจ

สอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวว่าไม่ขัดกับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากฐาน

ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และจากการเสนอช่ือโดยกรรมการแต่ละ

คน และจากการเสนอช่ือโดยผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกล่ันกรองว่ามี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ภายหลังทีค่ณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าวแล้ว 

บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งต่อไป

 ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ

และผูบ้รหิารดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่อง

ความแตกต่างด้านเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรอื

ความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย

5.9 การสืบทอดตำาแหน�งผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อ

เนือ่งในการบรหิารท่ีเหมาะสม รวมถงึการพิจารณาแผนพฒันาเพ่ือ

ทดแทนตำาแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู

สี่รายแรก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการวางแผน สรรหา คัดเลือก 

และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในตำาแหน่งงาน

หลักที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เม่ือผู้ดำารง

ตำาแหน่งนัน้ๆ ได้รบัการแต่งตัง้ โยกย้าย เกษยีณอาย ุลาออก หรอื

เหตุประการอื่น จนส่งผลให้ตำาแหน่งนั้นๆ ว่างลง

 (3) นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

 (4) นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ครบวาระตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 (5) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อแทน นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ที่ครบวาระตำาแหน่ง

กรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
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 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จะเป็นผูก้ำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาคัดเลอืก ทัง้นี้

ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา

นั้น และต้องเสนอความเห็นขออนุมัติต่อบริษัทแม่ (บริษัท ไอร่า 

แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)) ตามข้อบังคับของบริษัทใหญ่ หมวด 

7 ข้อ 56 ว่าด้วยเร่ืองการกำากับดูแลและบริหารบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมด้วย

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้มกีารปรบัปรงุเส้นทางอาชพี

การทำางานของพนักงาน สำาหรับแต่ละระดับและแต่ละตำาแหน่ง

งาน เพื่อนำามาใช้ในการจัดทำาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำาแหน่ง

งานต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม�
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการ

ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุป

เกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการดำาเนนิ

ธุรกิจ การดำาเนินงานท่ีสำาคัญ และกฎเกณฑ์ทางการท่ีเกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำาหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง

ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำาหน้าท่ีกรรมการ ได้แก่ คู่มือ

กรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ 

รายงานประจำาปีของบริษัทฯ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ซึ่งเอกสารเหล่าน้ีประกอบด้วยข้อมูลท่ีสำาคัญและจำาเป็น

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ รวมถงึอำานาจอนมุตั ิข้อห้าม

การกระทำาของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นต้น

5.11 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม 

และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการ

ปรบัปรงุการปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง อาทเิช่น ส่งเสรมิให้มกีารพบปะ

ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

ระดับสูง

 ในปี 2563 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้เข้า

ร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 1. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธานเจ้า

หน้าท่ีบรหิาร เข้าร่วมอบรมและสมัมนาดงันี้

  - เสวนาวชิาการประจำาเดอืนธนัวาคม 2563 หวัข้อ 

“แนวโน้มและทศิทางเศรษฐกจิไทย ปี2564 : ผูป้ระกอบการไทย

ควรเตรียมพร้อมอย่างไร” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ

  - อบรมสมัมนาวชิาการ AI & IoT Summit 2020 

จัดโดย  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ 

สมาคมผูใ้ช้ดจิิทลัไทย (DUGA)

  - สัมมนา “ยุทธศาสตร ์ค ้าปลีกวิ ถีใหม ่ฝ่า  

COVID-19” : Digital Transformation to Success จัดโดย  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 2. นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร นายยศไกร รุจิพงษ์วาที ผู้อำานวยการส่วน

งานนิติกรหลักสูตร ทบทวน สาระสำาคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลฯ 62 และการเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบังคับใช้  

จดัโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 3. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ ผู ้ช ่วยกรรมการ

ผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  

CFO and Financial Reporting Roles and Responsibility  

จดัโดย ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.12 ค�าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ สรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำาหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนสำาหรบักรรมการเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ

พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

 บริษทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

ไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ

จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของ 

เบี้ยประชุม และบำาเหน็จกรรมการ 

 2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ผู้บริหาร
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(หน่วย: บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ประธาน กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท1 25,000 15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1 15,000 10,000

คณะกรรมการบริหาร2 15,000 10,000

คณะกรรมการสินเชื่อ2 15,000 10,000

หมายเหตุ:  1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

  ในปี 2563 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในรูปค่าเบี้ยประชุมที่เป็นตัวเงินสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จ

กรรมการ
บริษัท

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
สินเชื่อ

1. นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ 150,000  -  -  -  - 150,000 300,000

2. นายคุณากร  เมฆใจดี 90,000 150,000  -  -  - 100,000 340,000

3. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ 90,000 90,000  - 75,000  - 100,000 355,000

4. นายพูนศักดิ์  เธียไพรัตน์ 90,000 90,000  - 50,000  - 100,000 330,000

5. นางลดาวัลย์  ธนะธนิต 90,000  - 195,000  -  - 100,000 385,000

6. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ 90,000  -  -  - 210,000 100,000 400,000

7. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 90,000  -  ไม่ได้รับ
เบี้ยประชุม

50,000  - 100,000 240,000

8. นางนงลักษณ์  จันทรสมบัติ 90,000  -  -  - 130,000 100,000 320,000

9. นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร (1) 30,000  - -  -  - 100,000 130,000

10. นายอัครวิทย์  สุกใส 45,000  -  ไม่ได้รับ
เบี้ยประชุม

 - ไม่ได้รับ
เบี้ยประชุม

100,000 145,000

11. พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ์ (2) 45,000  -  -  -  -  - 45,000

12. นายชานนท์  โชติวิจิตร -  - 130,000  -  - - 130,000

13. นางกองแก้ว  เปี่ยมด้วยธรรม (3) -  -  -  - 110,000 - 110,000

 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทน

ผู ้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า และผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บรหิารแต่ละท่าน และสอดคล้องกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย โดยจะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 

 1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

  โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมดังนี้
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(หน่วย: บาท)

ประเภทค�าตอบแทน
จำานวนเงิน

2563 2562

เงินเดือน และโบนัส 13,141,503.60 11,643,118.00

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 756,245.36 604,830.24

สวัสดิการอื่นๆ 740,118.24 485,166.00

รวม 14,637,867.20 12,733,114.24

จำานวนผู้บริหาร 6 7

หมายเหตุ: - ปี 2563 ผู้บริหาร จำานวน 6 คน ประกอบด้วย นายอัครวิทย์ สุกใส นางพรพิไล บุราสัย นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์  นายพิภพ 
จิรวงศกร นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร และนายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา 

 - ปี 2562 ผู้บริหาร จำานวน 7 คน ประกอบด้วย นายอัครวิทย์ สุกใส นางพรพิไล บุราสัย นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์  นายพิภพ 
จิรวงศกร นายพีรยสถ์ เกตุฉัตร นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา และนางไพศรี ฝักเจริญผล

รายชื่อ

เบี้ยประชุม
บำาเหน็จ

กรรมการ
บริษัท

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
สินเชื่อ

14. นายสุทธิพร  ตัณฑิกุล -  - 130,000  -  140,000  - 270,000

15. นายวัฒนะ  สร้างวงศ์ใหม่ (4) - - - - 100,000 - 100,000

16. นายวิรุต  ด่านอธิคม (5) - - - - 30,000 - 30,000

รวมทั้งสิ้น 900,000 330,000 455,000 175,000 720,000 1,050,000 3,630,000

หมายเหตุ: (1) นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 (2) พลเรือเอกนวพล ดำารงพงศ ์ไดร้ับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ แทนนายวฒุภิูม ิจุฬางกรู ที่ลาออกจากตำาแหนง่กรรมการ 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 (3) นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ครบวาระตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 (4) นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
 (5) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสินเชื่อแทน นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ที่ครบวาระตำาแหน่ง

กรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

 2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  -ไม่มี-

 3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในรูปของเงินเดือน โบนัส 

และสวัสดิการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
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สายงาน / ฝ่าย
จำานวนพนักงาน (คน)

2563 2562 2561

สายงานการเงินและบริหาร 24 31 15

สายงานสินเชื่อและการตลาด 20 24 25

สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ 25 23 34

สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้ 8 9 9

สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9 9 6

สำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน 2 2 2

รวม 88 98 91

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

ค�าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

- เงินเดือน และโบนัส 39,549,322.81 44,109,432.85 36,655,799.28

- สวัสดิการอื่นๆ 12,799,661.51 6,565,522.69 5,547,887.53

รวม 52,348,984.32 50,674,955.54 42,203,686.81

จำานวนพนักงาน 82 91 91

6.	บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจำานวนทั้งสิ้น 88 คน ซ่ึงเป็นพนักงานประจำาทั้งหมด โดยแบ่งพนักงานตาม

สายงานต่างๆ ได้ดังนี้

• ผลตอบแทน และสวัสดิการต�างๆ ของพนักงาน
 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์

มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ 

ไทยพาณิชย์ จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและ

กำาลงัใจให้แก่พนกังาน และเพือ่จงูใจให้พนกังานทำางานกบับรษิทัฯ 

ในระยะยาว ซ่ึงในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพเป็นเงินจำานวน 2,471,135.98 บาท

• ค�าตอบแทนอื่นของพนักงาน
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ 

นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว กล่าวคือจัดให้มีโครงการบริหารคนเก่ง คนดี และมี

ศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อให้องค์กรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย มีการกระบวนการสืบทอด

ตำาแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจ

และเกดิความผกูพนักบัองค์กรจากการทีไ่ด้รบัโอกาสในการทำางาน

ที่มีความท้าทายมากขึ้น  

• การพัฒนาบุคลากร
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการ

บรหิารทรพัยากรบคุคลได้ถกูนำามาเชือ่มโยงกบักลยทุธ์และทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เช่ือม่ันว่า การเจริญ
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เติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กับพนักงานท่ีมีคุณภาพ ดังน้ัน บริษัทฯ 

จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร 

และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

เทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือท่ีจะเสริมสร้าง

และพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้

พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่องค์กร

แห่งความสำาเร็จ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตำาแหน่งให้กับพนักงาน

ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการเจริญ

เติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้นำาตัวช้ีวัด 

(Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการ

ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ

บุคคลรวมทั้งปรบัปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน

ให้สอดคล้องกับองค์กรและมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานทุกระดับ

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ 

 - การอบรมภายนอกองค์กร

  1. หลักสูตร ทบทวน สาระสำาคัญ พ.ร.บคุ้มครอง

ข้อมูลสว่นบคุคลฯ 62 และการเตรียมความพร้อมกอ่นมผีลบังคับ

ใช้ จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  2. หลักสูตร หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้

จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น จัดโดยบริษัท ธรรมนิติ จำากัด

  3. หลักสูตร CFO and Financial Reporting 

Roles and Responsibility จดัโดย ตลาดทรพัย์แห่งประเทศไทย

  4. หลกัสตูร ALL In One Cybersecurity จดัโดย 

บริษัท โซซีเคียว จำากัด

  5. หลักสูตร หลักกฎหมายทั่วไปขอบเขตและ

ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

  6. หลักสูตร AI&IOT Summit 2020 จัดโดย 

สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล

  7. หลักสูตร สัญญาธุรกิจกับภาษีอากรและ

การจ่ายเงนิต่างประเทศมภีาระภาษอีย่างไร จดัโดย กรมสรรพากร

 

 - การอบรมภายในองค์กร 

  1. หลักสูตร ปฐมนเิทศพนกังานใหม่ Orientation 

Program เป็นหลกัสตูรทีพ่นกังานใหม่ทกุคน ทกุระดบั ต้องได้รบั

การอบรม เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ ลักษณะและแนวทาง

การดำาเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่น 

ที่จำาเป็น

  2. หลักสูตร Team Building การจัดกิจกรรม

ร่วมแรงร่วมใจกบัการทำางานเป็นทมี เพือ่เสรมิสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีภายในองค์กรสำาหรับพนักงานทุกระดับ โดยเชิญวิทยากรจาก

บรษิทั Super A Teambuilding มาเป็นผู้บรรยายและจดักจิกรรม 

ณ โรงแรม โนโวเทล จังหวัดเพชรบุรี

  3. หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยเชิญวิทยากรภายในบริษัท คุณยศไกร รุจิพงษ์วาที ผู้อำานวย

การส่วนงานนิติกร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายคือ 

พนกังานระดบัผูอ้ำานวยการฝ่ายขึน้ไป เพือ่ให้พนกังานได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ PDPA (Personal Data Protection Act, 

B.E. 2562 (2019)) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 

พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562

 สรุปจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานในปี 

2563 ได้ดังนี้

 - อบรมภายนอกองค์กรจำานวนเฉลี่ย 

  1.66 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

 - อบรมภายในองค์กรจำานวนเฉลี่ย 

  8.22 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

• เลขานุการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2563 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาววัฑรา 

อรุณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/15 ดังนี้

 1. เป็นศูนย์กลางในการจัดทำา/เก็บรักษาเอกสาร

 2. ทะเบียนกรรมการ

 3. จดัประชมุผู้ถอืหุน้ หนงัสือนดัประชมุ และรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น

 4. รายงานการมีส ่วนได ้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหาร

 5. จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 6. ประสานให้มีการปฏบิตัติามมติของคณะกรรมการ

บริษัท
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 7. ให้ความเหน็เกีย่วกบักฎหมาย และประกาศต่าง ๆ

 8. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

ชื่อ: นางสาววัฑรา อรุณ

การศึกษา: ปริญญาโท Business Administration, 

Indiana University of Pennsylvania

 ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

การอบรม: หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ ่นที่ 

59/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

การทำางาน: 2563 - ปัจจุบัน

 เลขานุการบริษัท

 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

 2560 - 2562

 ที่ปรึกษาเลขานุการบริษัท  

 บรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินเิคช่ัน เอเชยี จำากดั 

(มหาชน)

 2556 - 2560

 เลขานุการบริษัท

 บรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินเิคช่ัน เอเชยี จำากดั 

(มหาชน)

 2555 - 2556

 Secretary and  Administrative Manager 

 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำากัด (มหาชน)

 2543 - 2549

 Executive Officer

 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำากัด (มหาชน)
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บรษัิทฯ ใหค้วามสำาคญัและตระหนกักบัความรบัผดิชอบตอ่

สังคม โดยเริ่มจากสังคมภายในของบริษัทฯ นั่นก็คือ “พนักงาน” 

ซึ่งหากพนักงานได้รับความเป็นอยู่ที่ดี สังคมเล็กๆ แห่งนี้ก็จะมี

ความสขุ โดยบริษัทฯ ไดใ้หส้วสัดิการตา่งๆ แก่พนกังาน นอกเหนอื

จากสวัสดิการพื้นฐานตามท่ีกฎหมายแรงงานกำาหนด อาทิ เงิน

ช่วยเหลือกรณีพนักงานแต่งงาน หรือ กรณีที่บุคคลในครอบครัว

ถึงแก่กรรม เป็นต้น รวมท้ังการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานใน

ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งได้

อยา่งมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี ้ยงัไดม้กีารจดัตัง้คณะทำางานเพือ่

รบัเรือ่งร้องเรียน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถแจง้เรือ่งร้องเรยีนในกรณี

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมกับกำาหนดวิธีการและขั้นตอน

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยแจ้งผ่านทางสำานักกำากับดูแลและ

ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ทำาหน้าที่

เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน

บรษัิทฯ มกีารปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิชอบตอ่สังคม

ของกิจการตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ

ดำาเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่ในการดำาเนนิงานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้

• มิติด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางธุรกิจ

เพื่อเติมเต็มการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ 

ประกอบกับการพัฒนากระบวนการคัดกรองคุณภาพของลูกค้า

และลูกหนี้ที่รวดเร็วและยืดหยุ่น โดยพิจารณาความเส่ียงอย่าง

รอบคอบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมของบริษัทฯ ได้

อยา่งยัง่ยนื และตามทีบ่รษิทัฯ มแีผนการนำาเทคโนโลย ีในรปูแบบ 

e-Factoring ซึง่เปน็การใหบ้รกิารรปูแบบออนไลนม์าใช ้โดยคาด

การณ์ว่าจะเริ่มใช้ต้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงพัฒนา

ระบบเพื่อรองรับการให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าและลูกหนี้ 

ในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ จะตั้งมั่นอยู่บน

หลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs 

ซึง่เปน็กลุม่ธรุกจิทีส่ำาคญัในการขบัเคลือ่นประเทศ หากกลุม่ธรุกิจ

นี้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็ย่อมทำาให้เศรษฐกิจของประเทศ

เติบโตได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม

โดยสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจขนาดกลาง หรือ SMEs อย่างเช่นที่

ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นคนกลางให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถมา

พบกัน และร่วมกันดำาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

• มิติด้านสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งจติสำานกึใหแ้กพ่นกังาน

ในการรว่มกนัลดโลกรอ้น รณรงคใ์หพ้นกังานรว่มกนัใชท้รพัยากร

อย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อาทิ

เช่น การจัดทำา โครงการ “คิดก่อน ปร้ินท์” การใช้กระดาษ 

Reuse หรอืการปดิไฟในจดุทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน เปน็ตน้ นอกจากนี ้ในป ี

2563 บริษัทฯ ได้เริ่มบริการแก่ลูกค้าให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่าน

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการ

ทำางาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย 

• มิติด้านสังคม
บริษัทฯ สนับสนุนและมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้สังคมทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัทฯ มีความสุขอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพ โดย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และ

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้สนับสนุนเงินสมทบทุน 

“โครงการกายอุปกรณ์” ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์

แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการยากไร้ที่ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงเด็กที่อยู่ในวัยเรียน

• เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว 

ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำาเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำาไปใช้ทำาสื่อการสอน

อักษรเบรลล์ สำาหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

• เดือนกรกฎาคม 2563 บริจาคอุปกรณ์สำานักงานให้กับ

มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อนำาไปใช้สาธารณประโยชน์ต่อไป

• บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run 2020  

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นวิ่งการกุศลสะสมระยะทางต้ังแต่

วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 ในการระดมทุน 

เพ่ือนำาเงินบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย เพ่ือโรงพยาบาล 

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

• เดือนธันวาคม 2563 บริจาค “ลูกแม็กซ์” ที่ใช้งานแล้ว จำานวน 1.932 กิโลกรัม ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

เพื่อนำาไปเป็นส่วนผสมในการหลอม ทำาไม้ค้ำา ไม้เคน วอร์คเกอร์ รวมถึงใช้หลอมเพื่อทำาขาเทียม โดย “ลูกแม็กซ์” นี้ เกิดจาก

ความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ช่วยกันรวบรวมลูกแม็กซ์ที่ใช้งานแล้วตลอดทั้งปี 2563
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิภายหลังจากหักเงินสำารองต่าง ๆ  ตาม

ทีไ่ด้กำาหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมาย และหากไม่มเีหตจุำาเป็นอืน่ใดทีก่ารจ่ายเงนิ ปันผลนัน้มผีลกระทบต่อการดำาเนนิ

งานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

รายละเอียดการจ�ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ�านมา 3 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี	2562 ปี	2561 ปี	2560

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท) 42.15 48.92 53.27

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,600 1,600 1,600

เงินปันผลจ่าย

 - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

 - เงินปันผลประจำาปี

0.025

-

0.03

-

0.022

0.0125

จำานวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 40.00 48.00 44.00

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 94.90 98.12 82.60

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็น

อย่างมาก เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีจะทำาให้ระบบการ

ทำางานของบรษัิทฯ มคีวามถกูตอ้ง โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบ

ได ้อกีทัง้ยงัเปน็การปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัฯ 

จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ

เกดิประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะ

กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน 

ซึง่ทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการตรวจสอบทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์

ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/

หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่

22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการตรวจ

สอบจำานวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มลู 

และระบบการติดตาม ท้ังน้ี จากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการเหน็วา่ระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถทำาให้การ

บรหิารจดัการ และการดำาเนนิกจิการของบรษัิทฯ มคีวาม ถกูตอ้ง 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำานักกำากับดูแล

และตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจาก

ฝา่ยบริหาร ทำาหนา้ทีส่อบทานการปฏบิตังิานตา่งๆ ภายในบรษิทัฯ 

รวมถงึการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหนว่ยงานภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง 

และกำาหนดให้ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่

ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาในด้านต่างๆ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2549 เมือ่

วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตั้ง นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ 

ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เน่ืองจากเป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมี

ความเข้าใจในกิจกรรมดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ 

การพจิารณาและอนมุตั ิแตง่ต้ัง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ำารงตำาแหนง่

หวัหนา้สำานกักำากบัดแูลและตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะตอ้ง

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้สำานกักำากบัดแูลและตรวจสอบภายใน มปีระวตัแิละ

คุณสมบัติโดยสังเขปดังนี้

นางสาวสมใจ  อมรชัยนพคุณ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์การทำางาน : 

- 2549 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโสสำานักกำากับดูแลและ 

ตรวจสอบภายใน

  บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

- 2547 - 2549  ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำากับดูแล

  บริษัท เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำากัด (มหาชน)

- 2544 - 2547  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

  บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) 

  จำากัด

คุณสมบัติ :  มีความรู้และประสบการณ์ในการทำางานด้าน

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน และ

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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ลักษณะรายการ
1. บริษัทได้อนุมัติรายการระหว่างกันกับ นางหทัยรัตน์  

จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน) โดย บริษัท ไอร่า แคปปิติล จำากัด (มหนชน) 

ถือหุ้นใน บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 71.55  

โดยได้รับวงเงินสนับสนุนจำานวน 400 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 

(13 พฤษภาคม 2563 ถงึ 12 พฤษภาคม 2564) ซ่ึงไดร้บัอนมุตัจิาก

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุม 

คณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ครั้งที่  

3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อใช้สำารองในการดำาเนินธุรกิจ อัตรา

ดอกเบีย้เงินกูต้่ำากวา่อัตราดอกเบ้ียเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิทีไ่มม่ี

หลักประกันในระยะเวลาเท่ากัน

ในปี 2563 (13 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

บริษัทฯ ไม่มีการทำารายการระหว่างกันแต่อย่างใด

2. บริษัทได้อนุมัติ ให้ มีการเช่าพื้นที่  จาก บริษัท

หลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน) ซึ่งมี บริษัท ไอร่า แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับจำานวนพนักงาน

ที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต จึงมีความ

จำาเป็นที่จะต้องยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สำานักงานที่อาคารจัตุรัส

จามจุรี ชั้น 20 และย้ายสำานักงานไปที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17  

โดยทำาสญัญาเชา่ชว่งจาก บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จำากดั (มหาชน) 

ขนาดพื้นที่เช่า ประมาณ 588.63 ตร.ม. ระยะเวลาการเช่า 22 

เดือน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565) 

ค่าเช่ารวมค่าบริการตารางเมตรละ 629.384 บาท คิดเป็น 

ค่าเช่าเดือนละ 370,474.30 บาท ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 

8,150,434.60 บาท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว�างกันใน
อนาคต

ในกรณีที่มีการทำารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท 

มนีโยบายทีจ่ะดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามลกัษณะธรุกจิการคา้ปกติ

ของบริษัท และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อ

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีของบริษัท (แบบ 56-2)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว�างกัน

ในกรณีที่บริษัทเข้าทำาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำา

รายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความ

จำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำาสัญญานั้นๆ โดยคำานึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการ
ระหว�างกัน

ในกรณีที่บริษัทเข้าทำาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำา

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและ

อนุมัติ รวมทั้งกำาหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิด

เผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำารายการกับ

บุคคลภายนอก โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้อง

ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

รายการระหว่างกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ไอรา่ แฟคตอริง่ จำากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 คน 
ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต อำานาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วม
กับฝ่ายจัดการ และสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อ
รับทราบผลการตรวจสอบภายใน การกำากับดูแลกิจการท่ีดี การ
ทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในและ
การบรหิารความเสีย่ง การประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีาย
จดัการเข้ารว่มประชุมดว้ย เพือ่พิจารณาผลการสอบทานหรอืตรวจ
สอบข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินประจำา
ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้ง
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

• การสอบทานข้อมูลทางการเงินของบริษทัฯ รายไตรมาส
และประจำาปี โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ 
และมีความเห็นว่าข้อมูลทางการเงินได้จัดทำาตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบ
ไม่มีเงื่อนไขโดยได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

• การสอบทานการควบคุมภายใน โดยการประชุมร่วม
กับสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายในเพ่ือรับทราบรายงานผล
การตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบ มีการพิจารณาความ
เป็นอิสระของสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและระบบ
สารสนเทศท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง มีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยปราศจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการปฏิบัติ

(นายคุณากร   เมฆใจดี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 17 กุมภาพันธ์ 2564

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี

• การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผ่านกระบวนการตรวจสอบของ
สำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดดังกล่าว หรือรายการท่ี
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ได้แสดงไว้ใน
ข้อมูลทางการเงิน เกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ 
ภาพรวมผลการประเมินประจำาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• พจิารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจำาป ี2563 
รวมทัง้พิจารณาคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยไดเ้สนอความเหน็
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแสดงความเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งอสิระ ภาพรวมในรอบป ี2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการ
จดัทำาตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ และขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิกจิการ การกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ได้แก่

1. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามขอบเขตและอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบรษัิท ภายใต้กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำาหลักเกณฑ์และนโยบาย 

ในการกำาหนดค่าตอบแทนเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

แล้วแต่กรณี

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ

โดยรายงานการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2563 ตามลำาดับ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรทดแทนกรรมการเดิมที่

ลาออกจากตำาแหน่ง

- พจิารณาแต่งตัง้กรรมการสนิเชือ่ ทดแทนกรรมการ

เดิมที่ครบวาระ
(นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. ด้านค�าตอบแทน
- พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2563 ตามลำาดับ

- พจิารณาค่าตอบแทนประจำาปี 2563 ให้แก่ผูบ้รหิาร

ระดับสูง

3. ด้านอื่นๆ
- พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำาปี 2563

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำาปี 2563 

เพื่อรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส 

เที่ยงธรรม และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำาคัญ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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ฝ่ายบริหารได้จัดทำางบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2563 ตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป โดยได้เลอืก

ใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ตลอดจนใช้

ดลุยพินจิอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการจดัทำางบการเงนิ 

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการ

กำากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับ

ผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

ครบถ้วน มกีารใช้นโยบายทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมำา่เสมอ 

(นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ)
ประธานกรรมการบริษัท

ตลอดจนสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียง

พอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อ

ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการทจุรติ หรอืการ

ดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสำาคญั และเพยีงพอทีด่ำารงรกัษา

ทรัพย์สินของบริษัทฯ

จากวิธีปฏิบัติและการกำากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการ

บริษัทจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง 

จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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•	 ภาพรวมการดำาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดำาเนินงานในปี 2563 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัปี 2562บรษิทัฯมรีายได้รวม 209.94 

ล้านบาท โดยลดลง 20.67 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 บริษัทฯ 

มีกำาไรสุทธิสำาหรับปีอยู่ที่ 42.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 1.3 ถึงแม้ว่ารายได้สำาหรับปีของบริษัทฯ จะลดลง

ทัง้จากรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธเิรยีกร้องและค่าธรรมเนยีม

บริการรับ เนื่องมาจากยอดปริมาณของการรับซ้ือลูกหน้ีลด

น้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการระบาด 

ของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมา แต่ท้ังนี้บริษัทฯ 

ได้รับผลประโยชน์จาการที่ต้นทุนทางการเงินที่อยู ่ในระดับที่ 

ตำ่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว รวมทั้ง

บริษัทฯ มีการจัดการบริหารลูกหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จึงทำาให้กำาไรสุทธิสำาหรับปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

•	 ภาวะเศรษฐกจิและปัจจยัท่ีมผีลตอ่การดำาเนินการ
ภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทยในปี 2564 

ยังคงถูกกดดันจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำานวน

ผู้ติดเช้ือทั่วโลกมีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง สภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวยังคงไม่ท่ัวถึงประชาชนใน

ทุกกลุ่ม เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวในระยะสั้นจากการระบาด

รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในปี 2564 จากปัจจยัทีส่่งผลบวกของการกระจาย 

วัคซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ในส่วนของ

ภาคการท่องเท่ียวของไทยยังคงมีแนวโน้มหดตัวจากการระบาด

รอบใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อการบรโิภคเอกชน

ผ่านรายได้และการจ้างงานที่ลดลงอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ลดลงส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวอย่างไร

ก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐจะมีบทบาทสำาคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความ 

ไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงโน้มไปด้านลบข้ึนกับลกระทบ 

ของ COVID-19 เป็นสำาคัญ โดยโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะหดตัว

มากกว่ากรณฐีานมาจาก (1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ

แพร่ระบาดและความล่าช้าของการกระจายวัคซีน (2) แนวโน้ม

ความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว (3) เงื่อนไขด้าน

ฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้น

ของภาระหนีส้นิในช่วงการระบาดของโรค ท่ามกลางตลาดแรงงาน

และกจิกรรมทางธรุกจิทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ที ่(4) สถานการณ์ภัยแล้ง

และ (5) ความผันผวนของเศรษฐกจิและระบบการเงนิโลกอย่างไร

กด็โีอกาสทีเ่ศรษฐกจิไทยอาจขยายตวัสงูหรอืหดตวัน้อยกว่ากรณี

ฐานมาจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ 

การค้าโลก (2) แรงขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายภาครฐั (3) การกลบัมา 

ขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัว

ตามฐานการขยายตัวที่ตำ่าผิดปกติในปี 2563

•	 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี	 2563		
และปี	2562
	 ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

สำาหรบัรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สทิธเิรียกร้องในปี 2563  

มจีำานวน 159.62 ล้านบาทเมือ่เทยีบกับปี 2562 ซึง่มีจำานวน 177.2 

ล้านบาท โดยมจีำานวนลดลง 17.58 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 

9.9 สาเหตุหลักการลดลงของดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

ยงัคงได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 

ซึ่งมีผลทำาให้ลูกค้าที่เข้ามาทำาธุรกรรมกับบริษัทฯ ลดน้อยลง

และด้วยปริมาณการทำาธุรกรรมที่น้อยลงนี้จึงส่งผลให้รายได้จาก 

ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงเช่นกัน โดยในปี 2563 มีจำานวน 

41.07  ล้านบาทเมือ่เทยีบกับปี 2562 ท่ีมจีำานวน 47.76 ล้านบาท

ลดลง 6.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14 ทัง้นีใ้นปี 2563 ได้มกีาร

ขายสินทรพัย์ทีเ่สือ่มสภาพการใช้งาน จงึทำาให้รายได้อืน่ของบรษิทัฯ  

มกีารเพิม่ขึน้ 3.6 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 63.7

เนื่องด้วยเศรษฐกิจมีการชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัสทำาให้การรับซ้ือลูกหน้ีลดน้อยลง ส่งผลให้บริษัทฯ  

ลดปริมาณการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะนำามาหมุนเวียนใช้ในกิจการจาก

สถาบันการเงินลดลงเช่นกัน ทั้งจากการที่อุปสงค์ในประเทศ 

ยงัคงไม่ฟ้ืนตวัอย่างเตม็ทีท่ำาให้อตัราดอกเบีย้นโยบายคงอยูใ่นระดบั

ทีต่ำา่ ส่งผลให้ต้นทนุทางการเงนิของบรษัิทในปี 2563 เท่ากบั 42.06 

ล้านบาท ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้วเป็นจำานวน 12.83 ล้านบาท 

หรอืร้อยละ 23.4

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
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ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เท่ากับ 109.87 ล้านบาทและ 105.48 ล้านบาทตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 สาเหตุมา

จากค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ มจีำานวนเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 ในปี 2563 มี

จำานวนเท่ากับ 7.7 ล้านบาท 

 ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

จำานวน 2,176.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

จำานวน 379.63 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.8 ในส่วนของ

สนิทรัพย์หมนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีำานวน 2,056.15 

(หน่วย: พันบาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

มูลค�า ร้อยละ

รายได้

รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 159,621 76.0 177,199 76.8 (17,578) -9.9

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 41,071 19.6 47,756 20.7 (6,685) -14.0

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 42,058 20.0 54,893 23.8 (12,835) -23.4

กำาไรขั้นต้น 158,634 75.6 170,062 73.7 (11,428) -6.7

รายได้อื่น 9,248 4.4 5,651 2.5 3,597 63.7

รวมรายได้ 209,940 100.0 230,606 100.0 (20,666) -9.0

 * อัตราร้อยละของกำาไรขั้นต้น คำานวณจากมูลค่ากำาไรขั้นต้น หารด้วยรายได้หลัก ซึ่งประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิ
เรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการรับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราร้อยละของกำาไรขั้นต้นที่เปิดเผยในอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญในครั้งนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

มูลค�า ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 109,868 52.3 105,482 45.7 4,386 4.2

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7,704 3.7 21,599 9.4 (13,895) -64.3

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 50,310 24.0 48,632 21.1 1,678 3.5

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 7,597 3.6 6,473 2.8 1,124 17.4

กำาไรสำาหรับงวด 42,713 20.3 42,159 18.3 554 1.3

 กำาไรต่อหุ้น  0.027 บาท/หุ้น 0.026 บาท/หุ้น

สำาหรับกำาไรสุทธิในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯ มีกำาไร

สุทธิจำานวน 42.71 ล้านบาทและ 42.16 ล้านบาทตามลำาดับ โดย

กำาไรสุทธิมีจำานวนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

1.3 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จะทำาให้

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวแต่บริษัทฯ ยังสามารถที่จะควบคุมค่า

ใช้จ่ายภายในได้อย่างมปีระสทิธภิาพและผลประโยชน์จากต้นทุน

ทางการเงนิทีอ่ยูใ่นระดับตำา่ ส่งผลให้กำาไรสุทธเิพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว

ล้านบาท มีจำานวนลดลง 448.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.9 

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยปัจจัยมาจากลูกหนี้

จากการซือ้สทิธิเรยีกร้องมจีำานวนลดลงจำานวน 576.69 ล้านบาท

หรือร้อยละ 24 เนื่องจากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวการจากแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสทำาให้จำานวนการรับซื้อลูกหนี้มีจำานวนลดลง
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หนีส้นิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีจำานวน 

1,655.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 

372.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินทีม่จีำานวนลดลงร้อยละ 17.8 ตามสภาวะเศรษฐกจิ

ที่มีการชะลอตัว ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของการรับซื้อลูกหนี้

การค้าของบริษัทฯ ซึ่งทำาให้ลดการใช้เงินทุนเผ่ือหมุนเวียนใน

กิจการด้วยเช่นกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวนเงิน

กู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ที่ 1,523 ล้านบาท 

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นงวดปี 
2563 ร้อยละ สิ้นงวดปี 

2562 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

มูลค�า ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,523,000 70.0 1,852,000 72.4 (329,00) -17.8

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 41,862 1.9 40,291 1.6 1,571 3.9

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึง   
     กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

5,205 0.2 807 0.0 4,398 545.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 มีจำานวน 120.68 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ที่มีจำานวน 51.58 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึ้น

เท่ากับ 69.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 134

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นงวดปี 
2563 ร้อยละ สิ้นงวดปี 

2562 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

มูลค�า ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,520 2.9 51,140 2.0 11,380 22.3

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 1,822,423 83.7 2,399,113 93.8 (576,690) -24.0

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงินที่ถึงกำาหนดชำาระ
    ภายในหนึ่งปี

169,185 7.8 53,125 2.1 116,060 218.5

ลูกหนี้อื่น 731 0.0 343 0.0 388 113.1

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,296 0.1 1,162 0.0 134 11.5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,056,155 94.5 2,504,883 98.0 (448,728) -17.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 75,642 3.5 9,156 0.4 66,486 726.1

อุปกรณ์ 1,387 0.1 6,756 0.3 (5,369) -79.5

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,022 0.4 - 0.0 8,022 100.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,313 0.4 7,098 0.3 1,215 17.1

เงินมัดจำาและเงินประกัน 293 0.0 2,135 0.1 (1,842) -86.3

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27,025 1.2 22,818 0.9 4,207 18.4

สินทรัพย์รอการขาย - 0.0 3,619 0.1 (3,619) -100.0

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,682 5.5 51,582 2.0 69,100 134.0

รวมสินทรัพย์ 2,176,837 100.0 2,556,465 100.0 (379,628) -14.8
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(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นงวดปี 
2563 ร้อยละ สิ้นงวดปี 

2562 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

มูลค�า ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 400,000 18.4 400,000 15.6 0 -

ส่วนเกินมูล่าหุ้นสามัญ 75,845 3.5 75,845 3.0 0 -

ส่วนทุนจากบริษัทใหญ่ 406 0.0 406 0.0 0 -

กำาไรสะสม
   จัดสรรแล้ว- สำารองตามกฎหมาย 32,200 1.5 30,000 1.2 2,200 7.33

   ยังไม่ได้จัดสรร 12,788 0.6 22,128 0.9 -9,340 -42.2

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 521,239 23.9 528,379 20.7 -7,140 -1.4

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,176,837 100.0 2,556,465 100.0 (379,628) -14.8

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นงวดปี 
2563 ร้อยละ สิ้นงวดปี 

2562 ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง

มูลค�า ร้อยละ

เจ้าหนี้รอเงินคืน 21,920 1.0 67,247 2.6 (45,327) -67.4

เจ้าหนี้อื่น 4,528 0.2 9,640 0.4 (5,112) -53.0

เงินปันผลค้างจ่าย 33,600 1.5 40,000 1.6 (6,400) -16.0

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,794 0.2 2,346 0.1 2,448 104.3

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,202 0.1 1,635 0.1 (433) -26.5

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,636,111 75.2 2,013,966 78.8 (377,855) -18.8

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,936 0.1 2,303 0.1 633 27.5

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 16,551 0.8 11,238 0.4 5,313 47.3

หนี้สินไม่หมุนเวียน - 0.0 579 0.0 (579) -100.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19,487 0.9 14,120 0.6 5,367 38.0

รวมหนี้สิน 1,655,598 76.1 2,028,086 79.3 (372,488) -18.4

 สภาพคล�องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2563 ส่วนของผูถ้อืหุน้มีจำานวนทัง้หมด 

521.24 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของจำานวนหนีส้นิและ

ส่วนของผู้ถอืหุน้โดยลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จำานวน 

7.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.4 ซึ่งมีสาเหตุมาจากกำาไรสะสมที่

ยังไม่ได้จัดสรรมีจำานวนลดลง
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 ภาระผูกพันด้านหน้ีสินและการบริหารจัดการภาระ
นอกงบดุล

บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคาร

เพื่อเป็นสำานักงานและสัญญาบริการอายุของสัญญามีระยะเวลา 

1 ปี 4 เดือน บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้ง

สิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต�อการดำาเนินงานในอนาคต
• ความเสี่ยงด้านเครดิต
 ด้วยลักษณะของธุรกรรมสินเชื่อแฟคตอริ่ง อาจเผชิญ

ความเสี่ยงด้านเครดิตเช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่น แต่ลักษณะ

ธุรกรรมแฟคตอริ่งเป็นการให้สินเชื่อหลังการส่งมอบสินค้าและ

บริการแก่ผู ้ซื้อแล้ว และจากการซ้ือลดลูกหนี้การค้าทำาให้ได้

รับสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย กอปรกับบริษัทฯมีการกำาหนด

นโยบายและวิธีการควบคุมสินเชื่อท่ีรัดกุม โดยมีกระบวนการ

พิจารณาเครดิต (Underwriting) และติดตาม (Monitoring) 

คุณภาพสินเชื่อจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท้ังด้านลูกค้า

และลูกหนี้การค้าทั้งก่อนและหลังอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนมีการ

กำาหนดนโยบายเครดิตเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความ

เสี่ยงด้านเครดิตกำาหนดให้มีการทบทวนเครดิตลูกค้าและลูกหนี้

การค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุง

กระบวนการด้านเครดิตอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในกระบวนการปฏิบัติงานตลอดจนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

แต่ละช่วงเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีและฐานข้อมูลในการบริหาร

ความเสีย่งทีผ่่านมาจงึมคีณุภาพการบรหิารสนิเชือ่อยูใ่นระดับทีด่ี

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อผล

ประกอบการของบริษัทฯดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีมาตรการในการ

ลดความเส่ียงดังกล่าวโดยจัดหาแหล่งเงินกู ้ยืมและคิดอัตรา

ผลตอบแทนให้สอดคล้องกบัความเสีย่งจากธรุกรรมลกูหน้ีจากการ

ซื้อสิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) 

ของดอกเบี้ยได้ตามที่ต้องการและบริษัทฯยังสามารถปรับอัตรา

ดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็ได้ทำาให้มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัในภาวะ

ที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน 

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล�อง
 เป็นความเสีย่งเนือ่งจากกรณบีริษทัฯไม่สามารถเปลีย่น

สินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม

ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทฯ 

มีการบริหารสภาพคล่องและได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงนิและพนัธมติรทางธรุกจิอย่างเพียงพอและต่อเนือ่ง 

ทำาให้สามารถรองรับการดำาเนินธุรกิจและขยายธุรกิจในอนาคต 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้มกีารบรหิารสภาพคล่องทีเ่หมาะ

สมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน นำามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดี

อย่างต่อเนื่อง

อัตราส�วนทางการเงิน

อัตราส�วนทางการเงิน สิ้นงวดปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.26 เท่า

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น  79.04 %

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ 20.35 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.14 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำางาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 1.96 %

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของสินทรัพย์รวม 0.76 เท่า

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.18 เท่า

 จากอัตราส่วนทางการเงินตามตารางข้างต้นสะท้อนว่า บริษัทมีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพในการทำากำาไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี 

อีกทั้งมีโครงสร้างทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ไอร่า แฟคตอริง่ 

จำากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำาหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 และผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนัโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับ

ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำาหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีก่ำาหนด โดยสภาวชิาชพี

บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐาน การสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

 

ข้อมูลและเหตุการณ�ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จำากัด (มหาชน) ได้นำามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลกระทบต่อการรายงานและการเปิด

เผยข้อมลูในงบการเงินสำาหรบังวดบญัชปัีจจบุนัมาถือปฏบิตั ิทัง้นี้ 

ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญ

ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่อง

เหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสำาหรับ 

ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธเิรยีกร้องและลกูหนีเ้งนิให้กูย้มื ได้รบัการ

พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีนัยสำาคัญ เนื่องจากต้องใช้ดุลยพินิจ 

การประมาณการและสมมติฐานโดยผู้บริหาร รวมถึงการคาด

การณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2563 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ โดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบบัดังกล่าว กำาหนดให้บรษิทัรบัรูก้าร

ขาดทุนด้อยค่าตามผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

วิธีการตรวจสอบที่สำาคัญ

ในการตรวจสอบการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าเพื่อ

ประเมนิความเหมาะสมของการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับใหม่มาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

• ประเมินผลกระทบรายการปรับปรุงสำาหรับยอดยกมา  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากการนำามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาใช้เป็นครั้งแรก

• ประเมนิความครบถ้วนและความเหมาะสมของการเปิดเผย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำามาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกทั้งข้อมูล 

เชิงคุณภาพและปริมาณ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ค ่าเผื่อผลขาดทุนด ้านเครดิตท่ีคาดว ่าจะเกิดขึ้น 

ประมาณการตามรูปแบบการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหน้ี

ในอนาคตของลูกหน้ี โดยคำานวนจากค่าความน่าจะเป็นถ่วง

นำ้าหนักของผลขาดทุนด้านเครดิตและความเสี่ยงของจำานวน

เงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ รวมถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อค่าเผื่อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวัดมูลค่าด้วย

จำานวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน

อกี 12 เดอืนข้างหน้า หรอื ตลอดอายขุองเครือ่งมอืทางการเงนิ

ขึน้อยูก่บัการเพิม่ขึน้อย่างมนียัสำาคญัของความเสีย่งด้านเครดิต

ของเครือ่งมอืทางการเงนินบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก

นโยบายการบญัชสีำาหรบัค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติที่

คาดว่าจะเกดิขึน้และรายละเอยีดค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 3.3 ข้อ 7 และ ข้อ 8

• ทำาความเข้าใจและทดสอบการออกแบบและความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่สำาคัญ รวมถึง

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดชั้นหนี้ ความถูกต้อง

และความครบถ้วนของข้อมูล การติดตามข้อมูลด้านเครดิต 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และการสำารอง

สำาหรับลูกหนี้รายตัว

• ให้ผู ้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาเอกสารประกอบโมเดล ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของการออกแบบโมเดล สมมตฐิาน สตูรการ

คำานวณที่ใช้ และการปรับปรุงโมเดลในภายหลัง และ การ

ปฏบิตัติามข้อกำาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9 

• ประเมินข้อมูลและข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องที่กำาหนดโดย

ผู้บริหารในแต่ละขั้นตอนของการคำานวณค่าเผ่ือผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาว่ามกีารใช้ข้อมลู

และสมมติฐานที่สมเหตุสมผล โดยใช้ผลขาดทุนในอดีต

ปรบัปรงุด้วยข้อมลูทีสั่งเกตได้ในปัจจบุนั รวมถึงพจิารณาว่า

สมมตฐิานเหล่านัน้มคีวามเก่ียวข้องกนั และคำานงึถงึสภาวะ

การณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนที่มี

ความสมเหตุสมผล

• พิจารณาข้อกำาหนดที่ใช้ในการจัดชั้นลูกหนี้จากการซื้อสิทธิ

เรียกร้องและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สำาหรับชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ

ชัน้ที ่3 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที่ 9 และทดสอบสุ่มตัวอย่างการจัดชั้นหนี้ในชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 

และชัน้ที ่3 เพือ่ตรวจสอบว่าเงนิให้สนิเชือ่ได้ถกูจดัชัน้อย่าง

เหมาะสม 

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอ่ืนประกอบ

ด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าได้รับ

ข้อมูลอื่นในร่างรายงานประจำาปีฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล

อื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ

งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่

มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ

สอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงาน

ดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับ

ฝ่ายบริหารหรอืผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลเพือ่ดำาเนนิการแก้ไขให้

เหมาะสมต่อไป ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่พบว่ามเีรือ่งดงักล่าวทีต้่องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับ
ดูแลต�องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการ

เงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และรับผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณา

ว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่

ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่

สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู ้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแล

กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต�อการตรวจสอบ
งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่

มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี

ซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุม

ผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ

ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ

และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีง

พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิ

อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจ

เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก

ฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่

ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบั

การตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้รหิาร

ใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ี

มสีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ

เป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสัยอย่างมนียัสำาคัญต่อความสามารถ

ของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า

ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดย

ให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน 

หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บรษิทัต้องหยดุ

การดำาเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการ

เงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงนิ แสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอ

ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่อง

ต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 

ตามทีไ่ด้วางแผนไว้และประเดน็ทีม่นียัสำาคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ  
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รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่า

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้า

ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการ 

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบ

บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน ์

ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ยงยุทธ  เลิศสุรพิบูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย�

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  62,519,815  51,139,744 

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 7  1,822,422,763  2,399,113,551 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมหมุนเวียน 8  169,185,198  53,124,642 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  731,180  343,149 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,295,698  1,162,063 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,056,154,654  2,504,883,149 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมไม่หมุนเวียน 8  75,642,541  9,155,900 

อุปกรณ์ 9  1,386,841  6,756,314 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 10  8,022,107 - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 11  8,313,074  7,097,692 

เงินมัดจำาและเงินประกัน  292,818  2,135,000 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18  27,025,101  22,817,726 

สินทรัพย์รอการขาย 12   -  3,619,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  120,682,482  51,581,632 

รวมสินทรัพย์  2,176,837,136  2,556,464,781 

หนี้สินและส�วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13  1,523,000,000  1,852,000,000 

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง  41,862,181  40,291,518 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 14  5,204,748  807,187 

เงินปันผลค้างจ่าย 21  33,600,000  40,000,000 

เจ้าหนี้เงินรอคืน  21,919,654  67,246,601 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  4,528,597  9,639,704 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  4,794,389  2,345,917 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,201,766  1,635,283 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,636,111,335  2,013,966,210 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินและส�วนของผู้ถือหุ้น (ต�อ)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า 14  2,936,160  2,303,077 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 15  16,550,611  11,238,053 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   -  578,794 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  19,486,771  14,119,924 

รวมหนี้สิน  1,655,598,106  2,028,086,134 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  400,000,000  400,000,000 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท       
     ชำาระครบแล้ว  400,000,000  400,000,000 

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  75,844,889  75,844,889 

ส่วนเกินทุนจากบริษัทใหญ่  406,077  406,077 

กำาไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสำารองตามกฎหมาย 16  32,200,000  30,000,000 

ยังไม่ได้จัดสรร  12,788,064  22,127,681 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  521,239,030  528,378,647 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,176,837,136  2,556,464,781 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง  159,620,727  177,199,201 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ  41,071,587  47,755,888 

รายได้อื่น  9,228,647  5,615,127 

รวมรายได้  209,920,961  230,570,216 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  109,867,909  105,481,951 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -  21,598,651 

รวมค่าใช้จ่าย  109,867,909  127,080,602 

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน  100,053,052  103,489,614 

รายได้ทางการเงิน  19,491  35,617 

ต้นทุนทางการเงิน  42,057,964  54,892,770 

ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9  7,703,980 -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  50,310,599  48,632,461 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18  7,597,375  6,473,585 

กำาไรสำาหรับปี  42,713,224  42,158,876 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

   ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่

      ของผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้  (4,292,056) -

   ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

      ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง  858,411 -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  (3,433,645) -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  39,279,579  42,158,876 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท  0.0267  0.0263 

จำานวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก หุ้น  1,600,000,000  1,600,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : บาท)

หม
าย

เห
ตุ

ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้ว 

ส�วนเกินทุน กำาไรสะสม

รวมส�วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

ส�วนเกิน
มูลค�า 

หุ้นสามัญ

ส�วนเกินทุน 
จากบริษัท

ใหญ�

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย 

 ยังไม�ได้ 
จัดสรร 

ยอดคงเหลือต้นปี 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  400,000,000  75,844,889  406,077  27,860,000  22,108,805  526,219,771 

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -       - - -  42,158,876  42,158,876 

เงินปันผล 21 - - - -  (40,000,000)  (40,000,000)

สำารองตามกฎหมาย 16 - - -  2,140,000  (2,140,000) -

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  400,000,000  75,844,889  406,077  30,000,000  22,127,681  528,378,647 

ยอดคงเหลือต้นปี 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  400,000,000  75,844,889  406,077  30,000,000  22,127,681 528,378,647

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
    นโยบายการบัญชี 2.5 - - - -  (12,819,196)  (12,819,196)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 
    2563 ที่ปรับปรุงแล้ว  400,000,000  75,844,889  406,077  30,000,000  9,308,485  515,559,451 

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  - - - -  39,279,579  39,279,579 

เงินปันผล 21 - - - -  (33,600,000)  (33,600,000)

สำารองตามกฎหมาย 16 - - -  2,200,000  (2,200,000) -

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  400,000,000  75,844,889  406,077  32,200,000  12,788,064  521,239,030 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปี  42,713,224 42,158,876

รายการปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  7,597,375 6,473,585

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  7,962,002 4,953,364

ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9  7,703,980 -

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 21,598,651

ขาดทุนการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย  2,947,200  1,862,700 

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  (17,410) -1,241,238

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย  (828,200) -

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  1,020,502  1,549,035 

ต้นทุนทางการเงิน  42,057,964 54,892,770

 111,156,637 132,247,743

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนิงาน

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 558,410,585 -115,420,924

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -184,930,587 -4,801,058

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -247,615 -184,196

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,152,650 -3,489

เงินมัดจำาและเงินประกัน  1,842,182  (350,934)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง  1,570,663  (593,340)

เจ้าหนี้เงินรอคืน  (45,326,947)  19,422,667 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  (1,393,883)  1,733,953 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (433,517)  57,227 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (578,794)  (161,611)

   กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  444,221,374  31,946,038 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)

ภาษีเงินได้จ่ายออก  (12,784,151)  (13,725,086)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  431,437,223  18,220,952 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 4.1  (203,115)  (1,170,499)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 4.2  (6,470,436)  (207,045)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  652,300  1,241,629 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย  1,500,000  - 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (4,521,251)  (135,915)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 13  (329,000,000)  35,000,000 

เงินปันผลจ่าย  (40,000,000)  (48,000,000)

เงินสดจ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า 4.3  (3,916,678)  (309,736)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า 4.3  (329,802)  (61,340)

ดอกเบี้ยจ่าย  (42,289,421)  (54,685,528)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (415,535,901)  (68,056,604)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  11,380,071  (49,971,567)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  51,139,744  101,111,311 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5  62,519,815  51,139,744 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของบริษัท
บรษัิท ไอร่า แฟคตอริง่ จำากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบริษทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิำาเนาในประเทศไทย บรษิทัจดทะเบียนกบั

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547โดยมีสำานักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัส

จามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไทแขวงปทมุวนัเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ธรุกจิหลักของบรษิทัคอืการรบัซือ้สทิธเิรยีกร้องจากลกูหนี้

บรษัิทมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ได้แก่ บรษิทั ไอร่าแคปปิตอล จำากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย ถอืหุน้ร้อยละ 

71.55 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นลำาดับสูงสุดของบริษัท คือ บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้

เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำามาซึ่งความไม่

แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและ

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ

2. เกณฑ�การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
2.1 บรษิทัจดัทำาบญัชเีป็นเงนิบาทและจดัทำางบการเงนิตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของบริษัท ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน” ซึ่งมี

ผลบงัคับใช้สำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และตามข้อบงัคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทำาและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง 

“กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

แสดงรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายการ รายการที่แสดงไว้เดิม รายการที่แสดงใหม่ จำานวน (บาท)

ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น รายได้ทางการเงิน 35,617

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผย

ในนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ (ดูหมายเหตุข้อ 3)

2.4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งนำามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินของบริษัทสำาหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำาหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออก

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัต ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำาคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษัท ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 ในปีปัจจุบัน บริษัทนำามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยบริษัทเลือกที่จะรับรู้ผลกระทบสะสม

จากการปรับใช้ TFRS 9 เป็นรายการปรับปรุงกำาไรสะสมต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงาน

 ข้อกำาหนดใหม่ตาม TFRS 9 มีดังนี้

 1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

 2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และ

 3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

 บริษัทนำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ตามข้อกำาหนดการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในTFRS 9 ดังนี้

 (ก) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  วันท่ีเริ่มต้นใช้มาตรฐานครั้งแรก คือวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นบริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ TFRS 9 กับ

เครื่องมือทางการเงินที่ยังคงรับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่นำาข้อกำาหนดมาปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงิน

ที่ถูกตัดรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินยังคงรับรู้ ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563 ไม่ปรับย้อนหลัง

  การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 กำาหนดให้วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหรือ

มลูค่ายตุธิรรมตามโมเดลธรุกิจของกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตาม

สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

  ไม่มกีารจดัประเภทรายการอืน่ใดของสนิทรัพย์ทางการเงนิทีม่ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ หรอืกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ของบริษัทในแต่ละปี

 (ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  TFRS 9 กำาหนดเก่ียวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โมเดล

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกำาหนดให้บริษัทบันทึกผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลง

ในผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่านั้น ณ แต่ละวันที่รายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต

ตัง้แต่รบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิเมือ่เริม่แรก ในความหมายเดยีวกนัคอืการรบัรูผ้ลขาดทนุด้านเครดติไม่จำาเป็นต้องรอ

ให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน

  TFRS 9 กำาหนดให้บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับรายการดังนี้

  (1)  ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

  (2)  ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

  (3)  ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

  TFRS 9 กำาหนดให้บริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับเครื่องมือทางการเงินด้วยจำานวนที่เท่ากับผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมี

นยัสำาคญัตัง้แต่รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงด้านเครดติของเครือ่งมอืทางการเงินไม่เพิม่ขึน้

อย่างมนียัสำาคญัตัง้แต่รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก บรษิทัจะวดัมลูค่าของค่าเผือ่ผลขาดทนุสำาหรบัเคร่ืองมอืทางการเงนินัน้
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ด้วยจำานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า บริษัทใช้วิธีการทั่วไปสำาหรับ

การวดัมลูค่าของค่าเผือ่ผลขาดทนุด้วยจำานวนเงนิทีเ่ท่ากับผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายสุำาหรบั

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในสถานการณ์ที่เป็นไปได้

  เนื่องจากบริษัทเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงกำาไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติ เพื่อการประเมินว่า

มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนียัสำาคญัในความเสีย่งด้านเครดติตัง้แต่รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของเครือ่งมอืทางการเงินทีเ่หลอื

เพื่อรับรู้รายการ ณ วันที่นำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

  การประเมินผลกระทบแสดงดังนี้

หน่วย:พันบาท

รายการที่มีอยู� ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
ที่ปฏิบัติตามการด้อยค�า TFRS 9

การรับรู้ค�าเผื่อ
ผลขาดทุนสะสม

ที่บันทึกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 10,757

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 2,250

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (188)

12,819

  ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีบ่นัทกึเพ่ิมขึน้จำานวนเงนิ 12.82 ล้านบาท ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ท่ีรบัรูเ้ข้ากำาไรสะสม

โดยตรง ส่งผลให้กำาไรสะสมลดลงในจำานวนเดียวกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนที่บันทึกเพิ่มขึ้นบันทึกตามรายการสินทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง 

 (ค) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

  TFRS 9 มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นียัสำาคญัในเรือ่งการจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าของหนีส้นิทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง

กบัการบญัชสีำาหรบัการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของหนีสิ้นทางการเงนิทีเ่ลือกกำาหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออก

  TFRS 9 กำาหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในความ

เสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินนั้น แสดงเป็นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เว้นแต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นน้ันจะก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม

ทางการบัญชีในกำาไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงด้านเครดิตของหนี้สิน

ทางการเงินจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ภายหลังเป็นกำาไรหรือขาดทุน แต่จะโอนไปกำาไรสะสมเมื่อตัดรายการแทน

  การนำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ของบริษัท

 (ง) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

  ไม่มีรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่บริษัทเลือกกำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร

หรือขาดทุน ณ วันที่นำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

 (จ) ผลกระทบของการนำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกต่อฐานะการเงิน
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  ตารางข้างล่างแสดงจำานวนเงนิของการปรบัปรงุสำาหรบัรายการแต่ละบรรทดับนงบการเงนิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการนำา 

TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกสำาหรับปีปัจจุบัน

หน่วย:พันบาท

ผลกระทบต�อสินทรัพย� และส�วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ตามมาตรฐานการ
รายงาน

ทางการเงินเดิม

การปรับปรุง
TFRS 9

(เพิ่มขึ้น/ ลดลง)

ตามมาตรฐานการ
รายงาน

ทางการเงินใหม�

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 2,399,114 (10,757) 2,388,357

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 62,281 (2,250) 60,031

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 343 188 531

รวมผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิ (12,819)

กำาไรสะสม 22,128 (12,819) 9,309

รวมผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (12,819)

  การนำา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  ผู้บริหารของบริษัทนำา TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงยอดยกมากับกำาไรสะสม ดังนี้

- กำาหนดใหบ้รษิัทรับรูผ้ลกระทบสะสมจากการนำา TFRS 16 มาปฏิบตัิใชค้รัง้แรกเปน็รายการปรบัปรุงกำาไรสะสม

ต้นงวด ณ วันที่นำา TFRS 16 มาใช้ครั้งแรก

- ไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยังคงนำาเสนอข้อมูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17  

เรื่อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่า

ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”)

(ก) ผลกระทบของคำานิยามใหม่ของสัญญาเช่า

 การเปลี่ยนแปลงคำานิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวข้องกับหลักการควบคุม TFRS 16 กำาหนดหลักการว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้ามีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ

สำาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน ซึ่งแตกต่างกับหลักการ “ความเสี่ยงและผลตอบแทน” 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (“TAS 17”)และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”)

 บริษัทนำาคำานิยามของสัญญาเช่าและแนวทางที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติตาม TFRS 16 กับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่

เข้าทำาสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งผู้ให้เช่าหรือจะเป็นการ

เช่าตามสัญญาเช่า) ในการนำา TFRS 16 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก บริษัทปฏิบัติตามคำานิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะ

ไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตามคำานิยามของสัญญาเช่าของบริษัทอย่างเป็นสาระสำาคัญ

(ข) ผลกระทบต่อการบัญชีด้านผู้เช่า

 สัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน
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 TFRS 16 เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีของบริษัทสำาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดำาเนินงานตาม TAS 17 ซึ่งเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

 การนำา TFRS 16 มาใช้กับทุกสัญญา (ยกเว้นจากที่อธิบายด้านล่าง) บริษัทปฏิบัติดังนี้

1) รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงนิวดัมลูค่าเริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจบุนัของการ

จ่ายชำาระตามสญัญาเช่าในอนาคต สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ปรบัปรงุด้วยจำานวนเงนิของการจ่ายชำาระตามสญัญาเช่าทีจ่่าย

ล่วงหน้าหรือค้างจ่ายตาม TFRS 16 

2) รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3) แยกแสดงจำานวนเงินรวมของการจ่ายชำาระเงินสดสำาหรับส่วนของเงินต้น (จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน) และ

ดอกเบี้ย (จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด

 สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน

ตามสัญญาเช่า แม้ว่าตาม TAS 17 สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยนำาไปลดค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 ภายใต้ TFRS 16 สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์

 สำาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่าบริษัทเลือกรับ

รู้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรง ซึ่งได้รับอนุญาตตาม TFRS 16 ค่าเช่านี้แสดงเป็นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 บริษัทเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 

เดือน นับจากวันที่นำามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

 สัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน

 สำาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม TAS 17 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่าและหนี้สิน

ตามสัญญาเช่าการเงินวัดมูลค่าตาม TAS 17 และจัดประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญา

เช่าตามลำาดับ โดยไม่มีการปรับปรุง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทเลือกใช้การยกเว้นรับรู้สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่า

 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 ผลกระทบต่อรายงานทางการเงินจากการนำา TFRS 16 มาใช้เป็นครั้งแรก

 บริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานตามหลักการ 

TAS 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยจำานวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจำานวนเงินของการจ่ายชำาระ

ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นำามาปฏิบัติ

ใช้คร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทั อตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่าถวัเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกัทีน่ำามาใช้กบัหนีส้นิตาม

สัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 3.20%

 ตารางต่อไปนี้แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เปิดเผยตาม TAS 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลด

ด้วยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัทีน่ำามาปฏบิตัใิช้ครัง้แรก และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่นำามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
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 ผลกระทบต่อกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หน่วย:พันบาท

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 23,930

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่า (17,892)

ผลกระทบจากการคิดลดจำานวนเงินข้างต้น (273)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,110

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 8,875

 บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จำานวน 8.85 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำานวน 8.87 ล้านบาท ตามการปฏิบัติ

ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 

22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 แนวปฏบิตัทิางการบญัชีฉบับนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่เป็นมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสำาหรบักจิการท่ีให้ความช่วยเหลอืลกูหนี้

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย โดยมกีารให้ความช่วยเหลอืลกูหนีด้งักล่าวระหว่างวนัที่ 

1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติ

ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

 บริษัทไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดทำางบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีฉบบันีใ้ห้เป็นทางเลอืกสำาหรบัทกุกจิการทีถ่อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั

กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และต้องจัดทำางบการเงินในช่วง

เวลาที ่COVID-19 ยงัคงอยูใ่นสถานการณ์ความไม่แน่นอนสงู ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จงึอาจเป็นผลให้ฝ่ายบรหิาร

ของกจิการต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างมากในการประมาณการ หรอืการวดัมลูค่าและรบัรูร้ายการทางบญัช ีทัง้นี ้กจิการสามารถ

ใช้แนวปฏบิตัทิางการบญัชฉีบบันีส้ำาหรบัการจดัทำางบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 

1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 บริษัทไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดทำางบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.6 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 TFRS 16 ได้มีการปรับปรุงสำาหรับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2563 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงนี้เพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติสำาหรับ

ผู้เช่า โดยไม่จำาเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้น

เสมือนว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุง ได้เพิ่มข้อกำาหนดสำาหรับข้อยกเว้นชั่วคราว
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ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจำาปี

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

 บริษัทไม่มีรายการดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ใช้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำางบ

การเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำาหรับ

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นการปรับปรุงคำานิยาม

และข้อกำาหนดทางการบัญชี ดังต่อไปนี้

 กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน

 กรอบแนวคิดสำาหรบัการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ประกอบด้วยการปรบัปรงุคำานยิามและเกณฑ์การรบัรูสิ้นทรพัย์

และหนีส้นิ รวมทัง้การเพิม่แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัมลูค่าการตดัรายการสนิทรัพย์และหนีส้นิ การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยังได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงความสามารถ

ของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า

ของข้อมูลทางการเงิน

 คำานิยามของธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธรุกิจ ทีป่รบัปรงุใหม่ ได้อธบิายให้ชดัเจนขึน้ถงึคำานยิามของธรุกจิ 

และเพิม่ทางเลอืกการทดสอบการกระจกุตวั โดยกลุม่กจิกรรมและสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาจะถกูพจิารณาว่าไม่ใช่ธรุกจิหากมลูค่า

ยุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ขั้นต้นที่ได้มานั้นกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่สามารถระบุตัวตนได้รายการเดียวหรือกลุ่ม

ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำาหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปสำาหรับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 คำานิยามของความมีสาระสำาคัญ

 การปรับปรุงคำานิยามของความมีสาระสำาคัญ ทำาให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนอ

งบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่8 เรือ่ง นโยบายการบญัชกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละข้อผดิพลาด 

รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่อ้างอิงถึงความมีสาระสำาคัญ โดยการปรับปรุงนี้เพื่อให้คำานิยามเป็น

แนวทางเดยีวกนักับกรอบแนวคดิ โดยให้ใช้วธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไปสำาหรับการเปลีย่นแปลงดงักล่าวและสามารถถอืปฏบิตัิ

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

 เนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทำาให้มีการปรับปรุงข้อกำาหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
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 ผูบ้รหิารของบรษัิทจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องมาเริม่ถอืปฏบิติักบังบการเงนิของบรษิทัเมือ่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ โดยผูบ้รหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อกำาจัดในการเบิกใช้

3.2 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี้คงค้างหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและส่วนลดการรับโอนสิทธิรับ

ล่วงหน้า

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าเงินต้นหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคต

ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแสดงมูลค่าตามยอดลูกหน้ีคงค้างหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ

ส่วนลดการรับโอนสิทธิรับล่วงหน้า

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าเงินต้นหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ 3.3

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินของบรษิทั เมือ่บรษิทัเป็นคูส่ญัญาตามข้อกำาหนด

ของสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทำารายการที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการซือ้ การออกตราสารสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ (นอกจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิ

ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน

ทางการเงินตามความเหมาะสม เมื่อรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ต้นทุนการทำารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน รับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีร่บัรูท้ั้งหมดวดัมลูค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจำาหน่ายหรอืมลูค่ายติุธรรม ขึน้อยูก่บัการจัดประเภท

รายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอสำาหรับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

ลกูหนีเ้งนิให้กูย้มื และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเหล่านี ้ประมาณ

การโดยใช้ตารางการตัง้สำารองขึน้อยูก่บัข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตีของบรษิทัปรบัปรงุด้วยปัจจยั

เฉพาะของผู้กู้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน 

รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม

สำาหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิอืน่ทัง้หมด บรษัิทรบัรูค่้าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุเมือ่มกีารเพิม่

ขึน้อย่างมนียัสำาคญัในความเสีย่งด้านเครดติตัง้แต่รบัรู้รายการเม่ือเริม่แรก แต่อย่างไรกต็ามหากความเสีย่งด้านเครดติของ

เครือ่งมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่างมนียัสำาคัญตัง้แต่รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก บรษิทัวดัมลูค่าของค่าเผือ่ผลขาดทนุสำาหรบั

เครื่องมือทางการเงินนั้นด้วยจำานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายแุสดงถงึผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากเหตกุารณ์ปฏบิตัผิดิ

สัญญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้ ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิข้ึนใน 12 เดอืนข้างหน้าแสดงถึงสดัส่วนของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดตลอดอายทีุค่าดว่าจะเกิดจาก

เหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน

 (1) นโยบายการตัดรายการ

  บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความ

เป็นไปได้ที่จะได้รับคืน สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการอาจขึ้นอยู่กับวิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถาม

ของบริษัทโดยใช้คำาปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที่ได้รับคืนรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

 (2) การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

  การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำานวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา 

ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิด

สญัญา) และยอดหนีเ้มือ่ลกูหนีป้ฏบิตัผิดิสญัญา การประเมนิคำานวณความน่าจะเป็นของการปฏบิตัผิดิสญัญาและร้อย

ละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต สำาหรับยอดหนี้เม่ือลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน สำาหรับสัญญาคำ้าประกันทางการเงิน ความเสี่ยงรวมถึงจำานวนเงินที่ถูกเบิกใช้ 

ณ วันที่รายงานและจำานวนเงินที่เพิ่มขึ้นใดๆ ที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ในอนาคตโดยวันที่ผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยู่

กับแนวโน้มในอดีต บริษัททำาความเข้าใจความจำาเป็นด้านการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและข้อมูล

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการด้วยผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตาม

สญัญาทัง้หมดซึง่บรษิทัต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมด ซึง่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิเมือ่

เริม่แรก สำาหรบัลกูหนีต้ามสญัญาเช่า กระแสเงนิสดทีใ่ช้เพือ่ระบผุลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ควรสอดคล้องกบั

กระแสเงินสดที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กำาหนดใน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

หากบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจำานวนเงินที่เท่ากับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วันที่รายงานปัจจุบัน พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้อง

ถือปฏิบัติ บริษัทต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจำานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 

12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน เว้นแต่สินทรัพย์เหล่านั้นใช้วิธีการอย่างง่าย
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บรษิทัรบัรูผ้ลกำาไรหรอืขาดทนุจากการด้อยค่าในกำาไรหรอืขาดทนุสำาหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิทัง้หมดเพือ่ปรบัปรงุมลูค่า

ตามบัญชีที่เกี่ยวข้องผ่านบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุน

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสด จากสินทรัพย์ทางการเงินหมด

อาย ุหรอืเมือ่โอนสนิทรพัย์ทางการเงนิและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์

ให้กจิการอืน่ หากบรษิทัไม่ได้โอนหรอืไม่ได้คงไว้ซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของและยงัคงมีการควบคมุ

สนิทรพัย์ทีโ่อน บรษิทัรบัรูส่้วนได้เสยีในสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องกบัจำานวนเงนิทีอ่าจต้องจ่าย หากบรษิทัยงัคงไว้ซึง่

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีโอน บริษัทยังคงรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและ

รับรู้การกู้ยืมที่มีหลักประกันสำาหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับ รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

หนีส้นิทางการเงนิทีไ่ม่เป็น (1) สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายทีร่บัรูโ้ดยผูซ้ือ้ในการรวมธรุกจิ (2) ถอืไว้เพือ่ค้า หรอื (3) เลอืก

กำาหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกำาไรหรอืขาดทนุ วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทนุตดัจำาหน่ายโดยใช้วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จริง

วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิเป็นวธิกีารคำานวณราคาทนุตดัจำาหน่ายของหนีส้นิทางการเงนิและปันส่วนดอกเบีย้จ่ายตลอดช่วงระยะ

เวลาทีเ่กีย่วข้อง อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิคอือตัราทีใ่ช้ในการคดิลดประมาณการเงนิสดจ่ายในอนาคต (รวมถงึค่าธรรมเนยีม

และต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ต้นทุนการทำารายการ และส่วนเกินหรือ

ส่วนลดมูลค่าอื่นๆ) ตลอดอายุที่คาดไว้ของหนี้สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที่สั้นกว่า เพื่อให้ได้

ราคาทุนตัดจำาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เฉพาะเมื่อภาระผูกพันของบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด 

ผลแตกต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิทางการเงินทีต่ดัรายการและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและค้างจ่ายรบัรูใ้นกำาไรหรอื

ขาดทุน

3.4 อุปกรณ์ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3  ปี

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี

 อุปกรณ์สำานักงาน 5  ปี

 ยานพาหนะ 5  ปี

 อุปกรณ์ท่ีเกิดการด้อยค่า จะถูกบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่าย

ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บรษัิทตดัจำาหน่ายสินทรพัย์ไม่มตีวัตนอืน่ทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จำากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะ

ทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหน่ายและวธิกีารตดัจำาหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอืน่ดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั

จำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

3.6 สินทรัพย์รอการขาย

 สนิทรพัย์รอการขายแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (มลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ซึง่องิตามราคาประเมนิแต่ไม่เกนิยอดหนีค้งค้าง

ตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

 กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเมื่อจำาหน่าย

 ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สิีทธอิอกเสียงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

ซึง่ทำาให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบรษิทั ผูบ้รหิารสำาคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัทีมี่อำานาจในการวางแผน

และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัท

3.8 สัญญาเช่า

 บริษัทนำา TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงกับกำาไรสะสม และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงตาม TAS 17 

ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายการบัญชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดังต่อไปนี้

 ก) นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 บริษัทเป็นผู้เช่า

 บรษัิทประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า บรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์

สทิธกิารใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีเ่กีย่วข้องกบัทกุข้อตกลงสญัญาเช่าทีเ่ป็นสญัญาเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้ (อายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่า สัญญาเช่าเหล่านี้ บริษัทรับรู้การจ่ายชำาระตาม

สญัญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดำาเนนิงานด้วยวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ทีเ่ป็นระบบอืน่ทีด่กีว่าซึง่เป็นตวัแทน

ของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า

 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ ณ วันนั้น 

โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำาหนดได้ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม

ส่วนเพิ่ม



บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2563

102

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

 - การจ่ายชำาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชำาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ

 - การจ่ายชำาระค่าเช่าผันแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่า

เริ่มมีผล

 - จำานวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

 - ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น

 - การจ่ายชำาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า

 หนี้สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน

 การวดัมลูค่าภายหลงัของหนีส้นิตามสญัญาเช่า โดยการเพิม่มลูค่าตามบญัชเีพือ่สะท้อนดอกเบีย้จากหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

(ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชำาระการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำาระ

 บริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 - มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สำาคัญ หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์อ้างอิงในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่

โดยคิดลดการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

 - มกีารเปลีย่นแปลงการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงดชันหีรอือัตรา หรอืการเปล่ียนแปลงจำานวน

เงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่

โดยคิดลดการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดเดิม (เว้นแต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายชำาระตาม

สัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีดังกล่าวใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง)

 - มกีารเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าหรอืและการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าไม่บันทกึเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ในกรณนีีห้นีส้นิ

ตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าใหม่ขึน้อยูก่บัอายสุญัญาเช่าของสญัญาเช่าทีเ่ปลีย่นแปลงโดยคดิลดการจ่ายชำาระตามสญัญา

เช่าที่ปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล

 บริษัท ไม่มีรายการปรับใดๆ ดังกล่าวแสดงระหว่างงวด

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่มแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า

ใดๆ ที่จ่ายชำาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใดๆ และต้นทุน

ทางตรงเริ่มแรกใดๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุน

จาก การด้อยค่าสะสม

 เมื่อบริษัทมีประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์

อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการ

ดังกล่าวรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ที่อาจเกิดขึ้น เพื่ออธิบายต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่

เกี่ยวข้อง 

 สนิทรพัย์สทิธกิารใช้คดิค่าเสือ่มราคาตลอดช่วงเวลาทีส่ัน้กว่าของอายสุญัญาเช่าและอายกุารใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์สทิธิ

การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่า บริษัทใช้

สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ การคิด

ค่าเสื่อมราคาเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน

 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่า

หรือไม่และบันทึกสำาหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใดๆ ที่ระบุได้ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่อง “อุปกรณ์”

 ค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การจ่ายชำาระที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับงวดที่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขการจ่ายชำาระเหล่าน้ันเกิดขึ้นและรวมอยู่

ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในกำาไรหรือขาดทุน

 ข) นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าการเงิน

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ

เงนิ สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองจำานวน

เงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตำา่กว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทึกเป็นหนี้

สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้

มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า หรอือายขุองสญัญาเช่าแล้วแต่ระยะ

เวลาใดจะสั้นกว่า

 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอาคารท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดำาเนนิงาน จำานวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าดำาเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอด

อายุสัญญาเช่า

3.9 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บริษัทคำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 ต้นทนุบรกิารในอดตีทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขโครงการจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็เมือ่การแก้ไขโครงการ

มีผลบังคับใช้ 

3.10 ประมาณการหนี้สิน

 บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเมือ่ภาระผูกพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ันและบริษัทสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.11 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

 รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องรับรู้ในส่วนกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Effective interest 

rate method) ตลอดระยะเวลาของสัญญาตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

 ค่าธรรมเนียมและบริการ

 ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือรับโอนสิทธิเรียกร้องเม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงข้ันความ

สำาเร็จของงาน

 รายได้อื่น

 รายได้อื่นบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.12 ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

 ต้นทุนการกู้ยืมท่ีไม่ได้เก่ียวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะทำาการประเมนิการด้อยค่าของอปุกรณ์ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอืน่หรอืสนิทรพัย์รอ

การขายของบรษิทัหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้

รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
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ระยะเวลารายงาน 

 บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ

ลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าวหากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัจะไม่มกีำาไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนำาสินทรพัย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.15 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

 ในกรณทีีเ่ป็นการปรบัโครงสร้างหนีท้ีบ่รษัิทยนิยอมผ่อนปรนเงือ่นไขในการชำาระหนี ้บรษัิทคำานวณมลูค่ายตุธิรรมของลกูหนี้

หลงัปรบัโครงสร้างหนีโ้ดยคำานวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้

ที่กำาหนดตามเงื่อนไขใหม่ที่ใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม

ของหนีท้ีค่ำานวณได้ทีต่ำา่กว่ายอดหนีค้งค้างตามบญัชเีดมิจะบนัทกึเป็นค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนีแ้ละ

ถือเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจำานวนในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ และจะ

ทบทวนค่าเผือ่การปรบัมลูค่าดงักล่าวโดยใช้มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู ่และ

ปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่ากับบัญชีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

3.16 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้า

หนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณจากจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่รวม

สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มลูค่ายตุธิรรมเป็นราคาทีจ่ะได้รบัจากการขายสินทรพัย์ หรอืจะจ่ายเพือ่โอนหนีสิ้นในรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่าง

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ใน

การประมาณมลูค่ายติุธรรมของรายการสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิรายการใดรายการหนึง่ บรษิทัพจิารณาถงึลกัษณะของสนิทรพัย์

หรือหน้ีสินน้ันซ่ึงผู้ร่วมตลาดจะนำามาพิจารณาในการกำาหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัด

มูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว 

 นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดลำาดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลำาดับขั้นของข้อมูล

ที่สามารถสังเกตได้ และตามลำาดับความสำาคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 - ระดบัที ่1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสำาหรับสนิทรพัย์ หรอืหนีส้นิอย่างเดียวกนั

และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

 - ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือ

จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

 - ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
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3.18 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

 1. การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่สำาคัญในการใช้นโยบายการบัญชี

  ในการจดัทำางบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารของบรษิทั ต้องอาศัยดลุยพนิจิหลาย

ประการในการกำาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง

จำานวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทัง้การแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบญัช ีถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้รหิารได้พจิารณาอย่าง

สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

  การใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญในการใช้นโยบายการบัญชีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่

ได้ใชเ้มื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแนว่่าบรษิัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่ง

ชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัควรรบัรู้จำานวนสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอ

การตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

  การเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำาคัญ

  ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตขุ้อ 3.3 ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้วดัมลูค่าด้วยค่าเผ่ือทีเ่ท่ากบัผลขาดทนุด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน สำาหรับสินทรัพย์ขั้นที่ 1 หรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด

อายุ สำาหรับสินทรัพย์ขั้นที่ 2 หรือ 3 สินทรัพย์ที่ย้ายขึ้นมาขั้นที่ 2 เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก โดย TFRS 9 ไม่ได้กำาหนดว่าสถานการณ์ไหนจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิต

อย่างมีนัยสำาคัญ ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทพิจารณาความ

สมเหตุสมผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและประกอบกับข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

  อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคง

เหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้น

  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อย

ค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นในการนี้  ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 2. แหล่งข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

  บริษัทมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับผลของเหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าการประมาณ

การของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไป
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จากประมาณการนัน้ ประมาณทางการบญัช ีทีส่ำาคญัและข้อสมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระสำาคญัทีอ่าจเป็น

เหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

  การคำานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ก) นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 เมือ่วดัมลูค่าผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ บรษิทัใช้ความสมเหตสุมผลและประกอบกบัข้อมลูการคาด

การณ์เหตกุารณ์ในอนาคตทีข่ึน้อยูก่บัสมมตฐิานสำาหรบัการเคลือ่นไหวในอนาคตของตวัผลกัดนัทางเศรษฐกจิที่

แตกต่างกันและผลกระทบจากตัวผลักดันกับแต่ละรายการ

 ร้อยละของความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่ลกูหนีป้ฏบิตัผิดิสญัญา เป็นการประมาณการของผลขาดทุนทีเ่กดิ

ขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา โดยขึ้นอยู่กับผลแตกต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ครบกำาหนดและสิ่งที่

ผู้ให้กู้คาดหวังจะได้รับ โดยพิจารณาถึงกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นจากหลักประกันและการรับประกันด้านเครดิต

ของสินทรัพย์โดยรวม

 ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา ประกอบด้วย ข้อมูลนำาเข้าที่สำาคัญในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา คือประมาณการของโอกาสที่จะปฏิบัติผิด

สัญญาตลอดช่วงเวลา การคำานวณรวมถึงข้อมูลในอดีต สมมติฐาน และความคาดหวังของสภาวะในอนาคต

ข) นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่

คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องพิจารณาตั้งตามเกณฑ์ที่สูงกว่าดังนี้

1) จำานวนร้อยละของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ หมายถึง ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องหัก

ด้วยยอดเจ้าหนี้การซื้อสิทธิเรียกร้อง ดังนี้

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ อัตราร้อยละ

ลูกหนี้ภายในวันที่ครบกำาหนดชำาระ -

ลูกหนี้ค้างชำาระน้อยกว่า 3 เดือน -

ลูกหนี้ค้างชำาระตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 20

ลูกหนี้ค้างชำาระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 100

2) อัตราร้อยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิทั้งหมด

 นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมสำาหรับลูกหน้ีรายตัวจากประสบการณ์การเก็บ

เงินและการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนจะบันทึกเป็นผลขาดทุนโดยประมาณที่

อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์

อายุหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
4.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดสำาหรับอุปกรณ์ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

2563 2562

เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์ยกมา (แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) - 590

บวก  ซื้ออุปกรณ์ 203 581

หัก   เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์   (203) (1,171)

เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์ยกไป (แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) - -

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดสำาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

2563 2562

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นยกมา (แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) 3,156 3,156

บวก  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,314 207

หัก   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,470) (207)

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นยกไป

   (แสดงรวมอยู่ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) - 3,156

4.3  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย:พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 

2563

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด
รายการที่
ไม�ใช�เงินสด

ณ วันที่
31 ธัรวาคม 

2563เงินสดรับ เงินสดจ�าย

หนี้สินตามสัญญาเช่า 8,875 - (4,246) 3,512 8,141

หน่วย:พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 

2562

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด
รายการที่
ไม�ใช�เงินสด

ณ วันที่
31 ธัรวาคม 

2562เงินสดรับ เงินสดจ�าย

หนี้สินตามสัญญาเช่า - - (371) 3,481 3,110

5. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

เงินสดในมือ 20 20

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 56,258 38,397

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 6,242 12,723

62,520 51,140
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 - 0.125 ต่อปีและร้อยละ 0.22 - 0.375 

ต่อปี ตามลำาดับ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ�

บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำากัด ผู้ถือหุ้นลำาดับสูงสุด

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน) มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด(มหาชน) มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน) มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำากัด มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำากัด มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอสไพเรชั่น ทู จำากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำากัด (มหาชน) บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำากัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่าจำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน) 12 -

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 5 -

เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 24,040 28,619

หนี้สินตามสัญญาเช่า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่าจำากัด (มหาชน) 5,838 -
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รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

2563 2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น  17,563 16,881

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 705 442

18,268 17,323

7. ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 2,408,360 3,079,587

รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพิ่มค้างรับ 9,128 7,801

2,417,488 3,087,388

หัก  เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (496,309) (600,565)

ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (17,484) (18,689)

1,903,695 2,468,134

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (81,272) -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (69,020)

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 1,822,423 2,399,114

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องแยกตามลำาดับชั้นลูกหนี้ที่ค้างชำาระ มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ยอดที่ใช้ ในการตั้งค�าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว�าจะเกิดขึ้น

ค�าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว�า

จะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

   ของความเสี่ยงด้านเครดิต 2,302,301 1,834,908 3,444

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

   ของความเสี่ยงด้านเครดิต - - -

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 106,059 86,271 77,828

รวม 2,408,360 1,921,179 81,272
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องจำาแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระมีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

2563 2562

ภายในวันที่ครบกำาหนดชำาระ 2,202,193 2,874,970

เกินวันครบกำาหนดชำาระ:

ไม่เกิน 3 เดือน 103,004 109,720

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 5,083 4,102

มากกว่า 6 เดือน 98,080 90,795

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (81,272) -

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (69,020)

2,327,088 3,010,567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำาระหนี้ที่ค้างชำาระมากกว่า 6 เดือน แสดงมูลค่าตามเอกสารสิทธิ

จำานวน 90.79 ล้านบาท ตามลำาดับก่อนสุทธิด้วยจำานวนเงินที่ต้องจ่ายคืนผู้โอนเมื่อบริษัทได้รับชำาระเงินตามสิทธิเรียกร้องแล้ว

มีจำานวน 25.73 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ดังกล่าวด้วยจำานวนสุทธิแล้วทั้งจำานวน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
ค�าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

ค�าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ รวม

สินทรัพย�ทางการ
เงินที่ไม�มีการ

เพิ่มขึ้น อย�างมี
นัยสำาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (ชั้นที่ 1)

สินทรัพย�ทางการ
เงนิทีม่กีารเพ่ิมข้ึน 
อย�างมีนัยสำาคัญ
ของความเสี่ยง

ด้านเครดิต 
(ชั้นที่ 2)

สินทรัพย�ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค�า
ด้านเครดิต
(ชั้นที่ 3)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - 69,020 69,020

ผลกระทบจากการนำา TFRS 9 มาถือปฏิบัติ 4,522 - 75,255  (69,020) 10,757

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,522 - 75,255 - 79,777

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน

   การจัดชั้น 775 - (775) - -

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า

   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (4,147) - 9,376 - 5,229

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 399 - - - 399

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 1,895 - - - 1,895

ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี - - (6,028) - (6,028)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,444 - 77,828 - 81,272
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8. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
หมุนเวียน

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ไม�หมุนเวียน รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 198,608 74,388 75,702 14,991 274,310 89,379

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน 
        เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (29,423) - (59) - (29,482) -

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (21,263) - (5,835) - (27,098)

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 169,185 53,125 75,643 9,156 244,828 62,281

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำาระหนี้ให้กับ

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 3 ราย รวมเป็นจำานวน 36.42 ล้านบาท ในแต่ละปี โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำาระหนี้ไม่

ส่งผลกระทบให้เกิดผลขาดทุนแต่อย่างใด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแยกตามลำาดับชั้นลูกหนี้ที่ค้างชำาระ มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ยอดที่ใช้ ในการตั้งค�าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว�าจะเกิดขึ้น

ค�าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว�า

จะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
   ของความเสี่ยงด้านเครดิต 237,887 237,887 176
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
   ของความเสี่ยงด้านเครดิต - - -
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 36,423 36,423 29,306
รวม 274,310 274,310 29,482

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

ค�าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

ค�าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ รวม

สินทรัพย�ทางการ
เงินที่ไม�มีการ

เพิ่มขึ้น อย�างมี
นัยสำาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (ชั้นที่ 1)

สินทรัพย�ทางการ
เงนิทีม่กีารเพ่ิมข้ึน 
อย�างมีนัยสำาคัญ
ของความเสี่ยง

ด้านเครดิต 
(ชั้นที่ 2)

สินทรัพย�ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค�า
ด้านเครดิต
(ชั้นที่ 3)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - -  27,098  27,098

ผลกระทบจากการนำา TFRS 9 มาถือปฏิบัติ 42 - 29,306 (27,098) 2,250

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 42 - 29,306 - 29,348

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (5) - - - (5)

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 139 - - - 139

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 176 - 29,306 - 29,482
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9. อุปกรณ�
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น ลดลง รายการโอน

ระหว�างบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563

ราคาทุน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 7,120 151 - - 7,271
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 13,705 - (3,353) - 10,352
อุปกรณ์สำานักงาน 1,286 52 (163) - 1,175
ยานพาหนะ 9,020 - (2,381) (3,420) 3,219

รวมราคาทุน 31,131 203 (5,897) (3,420) 22,017

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องคอมพิวเตอร์ (5,812) (898) - - (6,710)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (12,280) (508) 2,719 - (10,069)
อุปกรณ์สำานักงาน (998) (106) 162 - (942)
ยานพาหนะ (5,285) (342) 2,381 337 (2,909)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (24,375) (1,854) 5,262 337 (20,630)
อุปกรณ์ 6,756 1,387

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

ราคาทุน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 9,103 447 (2,430) 7,120
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 13,699 6 - 13,705
อุปกรณ์สำานักงาน 1,158 128 - 1,286
ยานพาหนะ 11,427 3,420 (5,827) 9,020

รวมราคาทุน 35,387 4,001 (8,257) 31,131

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องคอมพิวเตอร์ (6,883) (1,358) 2,429 (5,812)
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (11,539) (741) - (12,280)
อุปกรณ์สำานักงาน (892) (106) - (998)
ยานพาหนะ (10,388) (724) 5,827 (5,285)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (29,702) (2,929) 8,256 (24,375)
อุปกรณ์ 5,685 6,756
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 1,854
2562 2,929
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้โอนยานพาหนะบางส่วนโดยมีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำานวน 3.42 ล้านบาท และ 

3.08 ล้านบาท ตามลำาดับ จากอุปกรณ์เป็นสิทธิการใช้ เนื่องจากบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ

ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (ดูหมายเหตุข้อ 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนประมาณ 17 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลำาดับ 

10. สินทรัพย�สิทธิการใช้ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563

ผลกระทบจาก
การนำา TFRS 16 
มาใช้ครั้งแรก
(ดูหมายเหตุ  

ข้อ 2.5)

เพิ่มขึ้น ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563

ราคาทุน

อาคาร - 5,764 7,967 (5,764) 7,967

ยานพาหนะ - 3,420 - - 3,420

รวมราคาทุน - 9,184 7,967 (5,764) 11,387

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร - - (3,190) 1,017 (2,173)

ยานพาหนะ - (337) (855) - (1,192)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - (337) (4,045) 1,017 (3,365)

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 8,022

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 4,045

การวิเคราะห์การครบกำาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 14

หน่วย : พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

จำานวนเงินที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,045

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า 330

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำาหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 4.25 ล้านบาท
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11. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,222 1,869 - 12,091

รวมราคาทุน 10,222 1,869 - 12,091

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,124) (2,099) - (5,223)

รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม (3,124) (2,099) - (5,223)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง - 1,445 - 1,445
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 7,098 8,313

หน่วย : พันบาท

ยอดยกมา
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,015 207 - 10,222

รวมราคาทุน 10,015 207 - 10,222

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,101) (2,023) - (3,124)

รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม (1,101) (2,023) - (3,124)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 8,914 7,098

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 2,099
2562 2,023

12. สินทรัพย�รอการขาย
สินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

เครื่องจักร 11,994 11,994

หัก  จำาหน่ายระหว่างปี (1,994) -

      ค่าเผื่อการด้อยค่า (10,000) (8,375)

เครื่องจักร - สุทธิ - 3,619
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ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้องรายหน่ึงชำาระหนี้ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทเป็นเครื่องจักร ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำาเนินการขาย

สินทรัพย์ดังกล่าว

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต�อปี)

2563 2562 2563 2562

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.90 - 4.05 2.75 - 4.20 1,523,000 1,852,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งภายใต้วงเงินสินเชื่อ บริษัทต้อง

ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีร่ะบไุว้ในสญัญาเช่น ห้ามนำาทรพัย์สนิของบรษิทัไปจำานอง จำานำา หรอืก่อให้เกดิภาระผกูพนั (Negative 

pledge) และการดำารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 และ2562 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำานวน 1,217 ล้านบาทและ 888 ล้านบาท 

ตามลำาดับ

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 

2563
กระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่ไม�ใช�เงินสด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563ครบกำาหนด ต�ออายุสัญญา

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,852 (329) (16,087) 16,087 1,523

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 

2562
กระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงที่ไม�ใช�เงินสด ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562ครบกำาหนด ต�ออายุสัญญา

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,817 35 (17,347) 17,347 1,852

14. หนี้สินตามสัญญาเช�า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

การวิเคราะห์ตามการครบกำาหนด:

ปีที่ 1 5,417 945

ปีที่ 2 2,436 945

ปีที่ 3 574 945

ปีที่ 4 - 574

8,427 3,409

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (286) (299)

รวม 8,141 3,110
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หน่วย : พันบาท

2563 2562

การจัดประเภท:

ไม่หมุนเวียน 2,936 2,303

หมุนเวียน 5,205 807

รวม 8,141 3,110

บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งด้านสภาพคล่องทีม่นียัสำาคญัเกีย่วกบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หนีส้นิตามสญัญาเช่าได้รบัการตดิตามโดยแผนก

บริหารเงินของบริษัท

15. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน�พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

   สำาหรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง 16,551 11,238

16,551 11,238

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานสำาหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานสำาหรับเงินชดเชยจากการ

เลิกจ้าง สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงดังนี้
หน่วย : พันบาท

2563 2562

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์

พนักงานสำาหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างต้นปี  11,238 9,689

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 834 1,341 

ต้นทุนดอกเบี้ย 187 208

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4,292 -

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับ

ผลประโยชน์พนักงานสำาหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างปลายปี 16,551 11,238 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวยีนสำาหรบัผลประโยชน์พนกังานสำาหรบัเงนิชดเชยจากการเลกิจ้างทีรั่บรูใ้นงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท

2563 2562

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 834 1,341

ต้นทุนดอกเบี้ย 187 208

รวมค่าใช้จ่ายรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,021 1,549
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หน่วย : พันบาท

2563 2562

(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- การปรับปรุงประสบการณ์ 3,852 -

- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางการเงิน 947 -

- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมุติทางด้านประชากรศาสตร์ (507) -

รวมค่าใช้จ่ายรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,292 -

บริษัทคำานวณประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึ่งสมมติฐาน ณ วันที่รายงานประกอบด้วย

2563 2562

ข้อสมมติทางการเงิน

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 1.22 2.11

อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละ) 5 5

ข้อสมมุติทางด้านประชากรศาสตร์

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน 9, 18, 27 8, 15, 20

อายุเกษียณ (ปี) 60 60

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยั แสดงถงึผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักท่ีมีต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

2563 2562

ข้อสมมุติทางการเงิน

อัตราคิดลด

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (416) (321)

- ลดลงร้อยละ 0.5 439 338

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 442 411

- ลดลงร้อยละ 0.5 (423) (394)

ข้อสมมุติทางด้านประชากรศาสตร์

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (452) (356)

- ลดลงร้อยละ 10 496 393

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่ง

จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำาหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้

กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย



บริษัท ไอร�า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2563

119

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการสำาหรับผลประโยชน์

พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

ประมาณการเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว

16. ทุนสำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะ

มีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ 

17. ค�าใช้จ�ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะที่สำาคัญประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

2563 2562

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 69,367 67,998

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 7,962 4,952

ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 7,704 -

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 21,599

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,878 7,567

ค่าธรรมเนียมจ่ายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ 1,879 2,831

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน 2,366 6,692

18. ค�าใช้จ�ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 10,946 13,737

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (3,349) (7,263)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,597 6,474
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รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50,311 48,632

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 10,062 9,726

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี (3,179) (3,051)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 890 20

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (176)   (221)

รวม 714 (201)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,597 6,474

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษขีองรายการดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562

รายการ
ที่รับรู้ ใน

กำาไรขาดทุน

รายการที่รับรู้ ใน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 18,774 2,917 - 21,691

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 1,674 326 - 2,000

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวยีนสำาหรบัผลประโยชน์

   พนักงาน 2,248 205 858 3,311

ค่าเช่าค้างจ่าย 117 (117) - -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 5 18 - 23

22,818 3,349 858 27,025

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561

รายการ
ที่รับรู้ ใน

กำาไรขาดทุน

รายการที่รับรู้ ใน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 12,166 6,608 - 18,774

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 1,302 372 - 1,674

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวยีนสำาหรบัผลประโยชน์

   พนักงาน 1,938 310 - 2,248

ค่าเช่าค้างจ่าย 149 (32) - 117

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 5 - 5

15,555 7,263 - 22,818
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวจำานวน 4.36 ล้านบาท และ 1.69 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าจำานวนดังกล่าวไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่บริษัทอาจนำามาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้  

19. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส�วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงาน

ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท

บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ และ

ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรจาก

การดำาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรจากการดำาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการ

ดำาเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

20. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น

รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

สำาหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงนิสมทบของบรษิทั ซึง่ได้บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบกำาไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จมีจำานวน 2.47 ล้านบาท และ 2.25 ล้านบาท ตามลำาดับ

21. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ�าย

(พันบาท)
เงินปันผลจ�าย
ต�อหุ้น (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563จากกำาไรสุทธิของผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 

1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และ

กำาไรสะสม 33,600* 0.0210

รวมสำาหรับปี 2563 33,600 0.0210

* เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำาหรับปี 2563 มีกำาหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทแสดงรายการดังกล่าวเป็น “เงินปันผลค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ�าย

(พันบาท)
เงินปันผลจ�าย
ต�อหุ้น (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562จากกำาไรสุทธิของผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 

1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และ

กำาไรสะสม 40,000* 0.0250

รวมสำาหรับปี 2562 40,000 0.0250

* เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำาหรับปี 2562 มีกำาหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทแสดงรายการดังกล่าวเป็น “เงินปันผลค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

22. ภาระผูกพัน
22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

 บรษัิทได้เข้าทำาสญัญาทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าพืน้ทีใ่นอาคารและสญัญาบริการ บรษิทัมจีำานวนเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องจ่ายในอนาคต

ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562

จ่ายชำาระ

ภายใน 1 ปี 2 10

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 14

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สัญญาเช่าของบริษัทได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จจำานวน 7.58 ล้านบาท และ 10.70 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารและบริการบางส่วน โดยสัญญาเช่า

สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

22.2 ภาระผูกพันอื่น

 ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำานวน 3.20 

ล้านบาทและ 3.16 ล้านบาท ตามลำาดับ

23. เครื่องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “การเปิดเผยข้อมูล

เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้เงินให้

กู้ยืม ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง หนี้สินตามสัญญาเช่า 

เงนิปันผลค้างจ่ายเจ้าหนีเ้งนิรอคนืและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอืน่ บริษทัมีความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว 

และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม และลูกหนี้

หมุนเวียนอื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 
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โดยการวิเคราะห์สินเชื่อจากข้อมูลต่าง ๆ  ของลูกค้า การติดตามลูกค้าที่เกินกำาหนดชำาระอย่างสมำ่าเสมอ ตามแนวทางที่ได้

กำาหนดไว้ในระเบยีบวธิปีฏบิตัสิินเชือ่ และการพจิารณากำาหนดวงเงนิประกนัจากการซือ้สทิธเิรยีกร้องและวงเงนิหลกัประกนั

อืน่เพือ่เป็นหลกัประกนัในการให้สนิเช่ือสำาหรบัลกูค้าแต่ละรายจากการประเมนิความเสีย่งทางด้านสนิเชือ่ ดงันัน้บรษิทัจงึ

ไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสำาคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบรษิทัไม่มกีารกระจกุตวั

เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการ

ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่แสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน

 TFRS 9 กำาหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้

จัดทำาและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะสอบ

ทานตัวเลขและข้อมูลที่นำามาใช้ในการคำานวณเป็นระยะ

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการ

ในการลดความเสีย่งดังกล่าวโดยการจดัหาแหล่งเงนิกูย้มืให้มคีวามสอดคล้องกันกบัลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธเิรยีกร้อง เพือ่ให้

บรษัิทสามารถรกัษาส่วนต่าง (Spread) เฉลีย่สะสมของอตัราดอกเบีย้ไว้ตามนโยบายของบรษัิท รวมถงึวเิคราะห์ระยะเวลา

การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธเิรยีกร้องและเงนิกูย้มื และบรษิทัยงัสามารถปรบัอตัราดอกเบีย้ที่

เรยีกเกบ็จากลกูหนีไ้ด้ในกรณทีีอั่ตราดอกเบ้ียเปลีย่นแปลง ทำาให้บรษัิทมคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัในภาวะท่ีอตัราดอกเบีย้

มีความผันผวน นอกจากนี้ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 

หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับตำ่า 

 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำาคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสำาหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงิน

ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัท่ีครบกำาหนด หรอื วันทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวันทีม่กีารกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม�มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต�อปี)
ภายใน 
1 ปี

มากกว�า 1 
ถึง 5 ปี

มากกว�า 
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6 56 62 0.05 - 0.125
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 1,822 - - - - 1,822 5.50 - 15.00
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 169 76 - - - 245 4.50 - 13.25

1,991 76 - 6 56 2,129
หนี้สินทางการเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 1,523 - 1,523 1.90 - 4.05
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - 42 42 -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 5 3 - - - 8 3.20 - 4.26
เงินปันผลค้างจ่าย - - - - 34 34 -
เจ้าหนี้เงินรอคืน - - - - 22 22 -
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 4 4 -

5 3 - 1,523 102 1,633
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หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม�มี
อัตรา

ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต�อปี)
ภายใน 
1 ปี

มากกว�า 1 
ถึง 5 ปี

มากกว�า 
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13 38 51 0.22 - 0.375
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 2,399 - - - - 2,399 5.50 - 15.00
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 53 9 - - - 62 4.50 - 13.25

2,452 9 - 13 38 2,512
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - 1,852        - 1,852 4.20
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - 40 40 -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 1 2 - - - 3 3.20 - 4.26
เงินปันผลค้างจ่าย - - - - 40 40 -
เจ้าหนี้เงินรอคืน - - - - 67 67 -
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - - 10 10 -

1 2 - 1,852 157 2,012

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำาหนด เนื่องจากไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจ

ทำาให้เกิดความเสียหายได้

 บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารสภาพคล่องทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้มรีะบบการบรหิารสภาพคล่องทีเ่หมาะสม สามารถรองรับ

การจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงกำาหนดชำาระได้เพียงพอในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องสำาหรับในภาวะ

วิกฤต รวมทั้งมีการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน 

 วนัทีท่ีค่รบกำาหนดของเครือ่งมือทางการเงนินบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว�า 
1 ถึง 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62 - - 62
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - 1,822 - 1,822
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - 169 76 245
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 1,523 - 1,523
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 42 - - 42
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 5 3 8
เงินปันผลค้างจ่าย - 34 - 34
เจ้าหนี้เงินรอคืน - 22 - 22
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - 4 - 4
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หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว�า 
1 ถึง 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51 - - 51

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - 2,399 - 2,399
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - 53 9 62

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 1,852 - 1,852

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 40 - - 40

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 1 2 3

เงินปันผลค้างจ่าย - 40 - 40

เจ้าหนี้เงินรอคืน - 67 - 67

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - 10 - 10

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62 62

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 1,822 1,822
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 245 245

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,523 1,523

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 42 42

หนี้สินตามสัญญาเช่า 8 8

เงินปันผลค้างจ่าย 34 34

เจ้าหนี้เงินรอคืน 22 22

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4 4
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค�าตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51 51

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 2,399 2,399
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 62 62

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,852 1,852

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 40 40

หนี้สินตามสัญญาเช่า 3 3

เงินปันผลค้างจ่าย 40 40

เจ้าหนี้เงินรอคืน 67 67

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 10 10

24. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการทุนทีส่ำาคญัของบรษิทัคอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิ

ของบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ทุนเท่ากับ 3.18 และ 3.84 ตามลำาดับ

25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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