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ส่วนท่ี 1: การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

❖ วิสัยทัศน์ (Vision): 
เป็นพนัธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจ มุ่งเน้นความเป็นผู้น าในธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคารอย่างยัง่ยืน 

❖ พันธกิจ (Mission): 
ตัง้เป้าหมายในการประยกุต์เทคโนโลยีดิจิทลั ผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทาง

การเงินส าหรับลกูค้าอย่างครบวงจร ภายใต้การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ เพื่อบรรลุ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนตระหนกัถึงความส าคญัในการรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

❖ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ (Goal): 

บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชัน้น าด้านแฟคตอร่ิงในประเทศ เป็นก าลงัสนับสนุนทางการเงินที่ส าคัญแรง
หน่ึงในการเสริมสร้าง ผลกัดนัการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจ ในภาพรวมระดบัประเทศเพิ่มขึน้ โดยการเสริมสร้างศกัยภาพและ
สนบัสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ง่ายขึน้ โดยเน้นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่
บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่
เข้มแข็งต่อไป ภายใต้การบริหารจดัการความเส่ียงในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพของลกูค้า
และลกูหนีก้ารค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเข้าใจธุรกิจลกูค้า อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ พร้อมทัง้บริหารต้นทุน
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากเป้าหมายการด าเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว  บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างก าไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่าง
ยัง่ยืนในระยะยาวต่อไป 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ  
1) ประวัติความเป็นมา 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เมื ่อวนัที่ 6 มกราคม 2540 เดิมใช้ชื่อว่า 
บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล       
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 38 และกลุ่มผู้ ถือหุ้นอื่นถือหุ้น
ร้อยละ 12 โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ เพื่อด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง และเมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปร
สภาพจากบริษัทจ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนสิงหาคม 
2547 พร้อมกบัเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อประชาชนจ านวน 4 ล้านหุ้น ท าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้วจ านวน 100 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20 ล้านหุ้น  

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิราธิวฒัน์ และธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของกิจการให้กับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 11,470,200 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจ านวนหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  และต่อมาเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ 
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ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปล่ียนชื่อบริษัทจาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากัด 
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)” ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,600 ล้านหุ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ปี 2556  
- กุมภาพนัธ์: มีการเปล่ียนโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  โดยบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ได้

ขายหุ้นจ านวน 6,420,000 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วให้แก่บริษัท ไอร่า 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้หมด
จ านวน 29,607,617 คิดเป็นร้อยละ 74.02  

- เมษายน: บริษัทฯ ย้ายสถานประกอบการจากเดิมเลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชัน้ 6 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เปล่ียนเป็นเลขที่ 319 อาคารจัตุรัส
จามจรีุ ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ปี 2558 
- สิงหาคม: บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 

0.25 บาท 
- กนัยายน: บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท 
ปี 2559 
- บริษัทฯ เข้ารับรางวลัองค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยมประจ าปี 2559 ที่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรมผ่านกระบวนการ
ประเมินความสามารถทางนวตักรรม 

ปี 2561 
- พฤษภาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 มีมติแต่งตัง้นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ เป็นประธาน

กรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
- กรกฎาคม: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 มีมติแต่งตัง้นายอคัรวิทย์ สุกใส เป็นกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
ปี 2563 
- มิถุนายน: บริษัทฯ ย้ายสถานประกอบการจากเดิมเลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจุรี ชัน้ 20 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เปล่ียนเป็นเลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจุรี ชัน้ 17 ถนนพญาไท 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

- กนัยายน: บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย 
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
(“AIRA”) 

บริษัท ไอร่า  
แอดไวเซอร่ี  

จ ากัด  
(“AD”) 

    
 

บริษัท ไอร่า  
แฟคตอร่ิง 
 จ ากดั 
(มหาชน) 
(“AF”) 

บริษัท ไอร่า 
แอนด์ ไอฟุล 

จ ากัด 
(มหาชน)  
(“A&A”) 

บริษัท 
หลักทรัพย์  
ไอร่า จ ากดั 
(มหาชน)  
(“AS”) 

 
 

บริษัท  
แอสไพเรช่ัน 
วัน จ ากัด  
(ASP1) 

AIRA 
International 

Advisory 
(Singapore) Pte. 

Ltd. (“AI”) 

บริษัท ไอร่า  
ลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน)  
(“AIL”) 

บริษัท ไอร่า  
เวนเจอร์ 
แคปปิตอล 

จ ากัด 
(“AVC”) 

บริษัท  
ทราเวลเล็กซ์ 
 (ไทยแลนด์) 

จ ากัด 
(“TVXT”) 

บริษัท ไอร่า  
พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากัด (มหาชน) 

(“AIP”) 

บริษัท ไอร่า  
แอสเซท 

แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด  

(“AIAM”) 

 

บริษัท  
แอสไพเรช่ัน 
ทู จ ากัด  
(ASP2) 

1.3 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ธุรกิจแฟคตอร่ิงของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นหลกัในบริษัทฯ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 71.55 ของทุน
ช าระแล้ว ซึง่บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) มีบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นหลกัร้อยละ 36.68 ของทุน
ช าระแล้ว โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่ส าคญั ดงันี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบายและการบริหารงานของตวัเอง 
เนื่องจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิจโดยตรง ทัง้นี ้รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากบริษัทย่อย ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแกนโดยกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 
แห่ง ได้แก่  

1. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) (มีบริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นบริษัทย่อย)  
2. บริษัท ไอร่า อินเตอร์เนชัน่แนล แอดไวเซอร่ี (สิงคโปร์) จ ากดั  
3. บริษัท ไอร่าแฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
4. บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
5. บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั  
6. บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (มีบริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั และ บริษัท แอสไพเรชั่น ทู จ ากดั เป็น

บริษัทย่อย)  
7. บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
และมีบริษัทร่วมอีก 2 แห่ง ได้แก่  
1. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน)  

71.55% 99.99% 

60.00% 

96.67% 71.85% 99.99% 99.00% 

99.99% 30.00% 38.00% 

60.99% 

90.00% 
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2. บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  
ดงันัน้ การประกอบธุรกิจของบริษัทแกนและบริษัทย่อย จึงเป็นที่มาของแหล่งรายได้หลกัของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงภายในประเทศเป็นหลัก (Domestic 

Factoring) บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการเงินทุนหมนุเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการ
รับเงินค่าสินค้าหรือบริการ กลุ่มลกูค้าหลกัเป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีศกัยภาพดี มีอตัราการเจริญเติบโต และขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง ลกูค้าของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) อุตสาหกรรมชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการ
แรงงาน และธุรกิจเก่ียวข้องกับสขุภาพความงาม เป็นต้น เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคญัของประเทศ มีการ
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง จดัเป็นอตุสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นภาคธุรกิจที่มีผู้ เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมจ านวน
มากประกอบกับลกัษณะธุรกรรมมีความชดัเจนตรวจสอบได้ ท าให้สามารถบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่า
จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  

จุดเด่นของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ คือ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงมานานกว่า 23 ปี มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของวงการ นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุจากพนัธมิตรและกลุ่มผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างดี ท า
ให้การด าเนินธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างมัน่คงต่อเนื่อง ในส่วนของการสอบทาน มูลหนีท้ี่ลกูค้ามีธุรกรรมทางการค้าที่เก่ียวข้องกับ
กิจการของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สามารถลดความเส่ียงในการอ านวยสินเชื่อจากการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ และการจดทะเบียน
หลกัประกนัสิทธิเรียกร้องลกูหนีก้ารค้า ตามพระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัของการ
ด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง นอกจากนีเ้พื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจของลกูค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
บริษัทฯ จึงได้ใช้กลยุทธ์ทัง้ในรูปแบบขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตร การน าข้อมูลธุรกรรมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า 
ตลอดจนมีทีมให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้า อาทิ การบริหารสินค้าคงคลงัและวตัถดุิบ การจดัหาแหล่ง
วตัถุดิบ การบริหารลกูหนี ้รวมถึงการดแูลและอ านวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการท าธุรกิจให้แก่ลกูค้า 
เป็นต้น  

ส าหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 20.67 ล้านบาท 
โดยในปี 2563 มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 209.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี
ก่อน โดยปัจจยัที่ท าให้รายได้ในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนอนัเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจที่ให้บริการ มีดงันี ้

ประเภทบริการ ประเภทรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 
แฟคตอร่ิงในประเทศ รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ดอกเบีย้รับ 

ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน 
ค่าธรรมเนียมรับซือ้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินปี 2561 - 2563 เป็นดงันี ้ 

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 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอร่ิง 

• ลักษณะบริการ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง

ภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมนุเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าจากการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับค่าสินค้าและบริการ กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลกูค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ต้องการเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตวัของกิจการ 
สินเชื่อแฟคตอร่ิงจะช่วยเพิ่มให้กิจการมีสภาพคล่อง สามารถเพิ่มยอดขายให้กิจการลกูค้าเพิ่มมากขึน้  

 ด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการสินเชื่อและการควบคุมความเส่ียงในกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกบัสถาบนัการเงินทัว่ไป เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่พึงเกิดขึน้  เช่น การให้
ความส าคญัในการคุมสดัส่วนลกูค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม สนบัสนุนกิจการท่ีอยู่ในภาค
ธุรกิจที่มีการขยายตัว มีศักยภาพสูง เช่น ปัจจุบันบริษัทฯ พิจารณาลูกค้าเป้ าหมายไปยังภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชิน้ส่วน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค ภาคบริการแรงงาน และธุรกิจเก่ียวข้องกับสุขภาพ เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่มีผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมจ านวนมาก ลกัษณะธุรกรรมระหว่างลกูค้าและคู่ค้าในอตุสาหกรรมดงักลา่ว
สามารถตรวจสอบได้ ท าให้สามารถบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่คาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรม
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  

ทัง้นี ้โดยปกติในธุรกรรมการค้าทั่วไป ลูกค้าจะให้เครดิตในการช าระเงินแก่ลกูหนี ้เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดเพื่อ
น าไปใช้เป็นทุนหมนุเวียนหรือซือ้วตัถุดิบเพิ่ม ก่อนถึงงวดการช าระเงินของลกูหนี ้ลกูค้าสามารถน าเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่ง
สินค้า ใบสั่งซือ้สินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับโอนสิทธิการรับเงินให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสดให้แก่ลูกค้า
ล่วงหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า และเมื่อถึงก าหนดช าระเงินซึง่ปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 180 
วนั บริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากลูกหนีต้ามจ านวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการค้า และ
ด าเนินการคืนเงินในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของยอดรับซือ้กบัยอดเงินท่ีได้รับจากการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการให้บริการของบริษทัฯ 

วงจรสินเชื่อแฟคตอร่ิง 

 

 

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในปี 2563 หดตัวลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศที่ปรับตวัลดลง โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 6.4 ต่อเนื่องจากการ
ลดลงร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตวัเร่งขึน้ การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง้การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การส่งออก
บริการลดลงต่อเนื่อง   ด้านการผลิต สาขาก่อสร้างขยายตัวเร่งขึน้ ขณะที่สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขา
อุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมฯ และสาขา
ไฟฟ้าและก๊าซฯ ปรับตวัลดลงในอตัราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่มขึน้จากไตรมาสที่สองของปี 2563 ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตวั
ลดลงร้อยละ 6.7 

• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 
- การบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.6 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผล

จากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ และยกเลิกการจ ากัดการเดินทางในประเทศ และการด าเนินมาตรการช่วยเหลือ 
เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบและฟืน้ฟูเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศกลบัมาฟืน้ตวัตา
มล าดบั การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตวัร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจาก การขยายตวัร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
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การใช้จ่ายเพื่อซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตวัร้อยละ 2.9 การใช้จ่ายในหมวด บริการขยายตวัร้อยละ 3.8 เทียบ
กบัการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายกลุ่มการเช่าที่อยู่อาศยั กลุ่มการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า และพลงังาน 
การบริการสขุภาพ และกลุ่มการบริการด้านการศกึษาขยายตวัร้อยละ 3.7 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.7 ตามล าดบั การใช้จ่ายใน 
หมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์
ตกแต่งที่อยู่อาศยัและ การใช้จ่ายเก่ียวกับเสือ้ผ้าและรองเท้าลดลงร้อยละ 5.2 และร้อยละ 20.4 ตามล าดบั และการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 19.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 30.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการซือ้ยานพาหนะลดลงร้อยละ 
17.6 ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคของรัฐบาลขยายตวั ร้อยละ 3.4 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การขยายตวัของหมวดการโอนเพื่อสวสัดิการทางสงัคมที่ไม่เป็นตวัเงิน ส าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดซึง่ขยายตวัร้อยละ 
8.0 อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ร้อยละ 21.6 (สงูกว่า อตัราการเบิกจ่ายร้อยละ 21.0 ในไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน) รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.7 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตวัร้อย
ละ 0.7 

- การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.4 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 10.7 เทียบกบั การลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีลดลง
ร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 18.4 ในไตรมาส ก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนในส่ิงก่อสร้างกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.3 
การลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 18.5 เป็นผลจากการลงทนุรัฐบาลเพิ่มขึน้ที่ ร้อยละ 29.5 ที่การลงทนุรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.9 ส าหรับอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ร้อยละ 30.8เทียบกับ อตัราการเบิกจ่ายร้อยละ 19.2 
ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 21.6 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปี 2563การลงทนุรวมลดลงร้อยละ 5.6 โดย
การลงทนุภาคเอกชนลดลงร้อยละ 10.3 ขณะที่การลงทนุภาครัฐขยายตวั ร้อยละ 7.3 

- การส่งออกสินค้า การส่งออกมีมลูค่า 57,990 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2 น้อยกว่าการลดลงร้อย
ละ 17.8 ในไตรมาสก่อน หน้า สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการขยายตวัของการส่งออกสินค้าบาง
รายการที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และราคาส่งออกลดลงร้อย
ละ 0.7 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น มันส าปะหลัง (ร้อยละ 27.9) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ร้อยละ 10.1) 
ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 34.1) เตาอบ (ร้อยละ 71.8) ตู้ เย็น (ร้อยละ 21.9) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลงแต่เป็นการ
ลดลงในอตัราที่ช้าลงจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ 35.5) ชิน้ส่วน และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 
1.8) รถยนต์นัง่ (ลดลงร้อยละ 22.9) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 29.5) ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 
16.0) เคมีภณัฑ์ (ลดลงร้อยละ 6.7) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยงัตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดญ่ีปุ่ น สหภาพ
ยโุรป (27) ไม่รวมสหราชอาณาจกัร อาเซียน (9) ออสเตรเลีย และจีนยงัปรับตวัลดลง เมื่อหกัการส่งออกทองค าที่ยงัไม่ขึน้รูปออก 
มลูค่า การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 10.5 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มลูค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.3 รวม 9 เดือน
แรกของปี 2563 การส่งออกสินค้ามีมลูค่า168,644 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.3 
และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมลูค่า 5,314 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 

-  ภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 0.9 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 3.3 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลง ของผลผลิตพืชเกษตรส าคญั เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและ
ฝนทิง้ช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ าน้อยกว่าปีที่ ผ่านมา ผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง ได้แก่ ข้าวเปลือก 
(ลดลงร้อยละ 4.2) และยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ ปาล์มน้ ามนั (ลดลง
ร้อยละ 5.6) และมนัส าปะหลงั (ลดลงร้อยละ 0.8) ส่วนผลผลิต พืชเกษตรส าคญัที่ขยายตวั ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (เพิ่มขึน้
ร้อยละ 22.7) ไก่เนือ้ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7) กลุ่มไม้ผล (เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5) ตามล าดับ ด้านหมวดประมงลดลงร้อยละ 1.9 
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ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.7 ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมกลับมา ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะราคา
ข้าวเปลือก (เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4) ราคาปาล์มน้ ามัน (เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.2) ราคากลุ่มไม้ผล (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.8) ราคาสุกร 
(เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8) ราคายางพารา (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0) และราคาโคเนือ้ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ดชันีราคา
สินค้าเกษตรส าคญับางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคาไก่เนือ้ (ลดลงร้อยละ 6.2) และราคาไข่ไก่ (ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น 
การเพิ่มขึน้ของดชันีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 3 ไตรมาสที่ร้อยละ 
6.2  รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ ลดลงร้อยละ 5.2 โดยดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 7.0 
ส่วนดชันี ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 และดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 2.9 

- สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.3 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 14.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ท่ีมีสดัส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 23.9 ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมการผลิต
เพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออก มากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 6.0 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกน้อยกว่า ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อนหน้า อตัรา
การใช้ก าลังการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 60.5 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 52.9 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 64.8 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 30.2) การผลิตน้ าตาล 
(ลดลงร้อยละ 65.2) และการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.5) เป็นต้น ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมส าคญั ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ 
เช่น การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (ขยายตวัร้อยละ 25.6) การผลิต ปุ๋ ยเคมี (ขยายตวัร้อยละ 30.7) และการผลิตเภสชัภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ที่ใช้รักษาโรค (ขยายตัวร้อยละ 15.5) เป็นต้น รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ 7.4 โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 11.4 อตัรา การใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 60.1  

- สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 39.6 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 50.2 
ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น การลดลง 3 ไตรมาสติดต่อกนั ตามการลดลงของจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นส าคญั โดยใน
ไตรมาสนีม้ีจ านวนนกัท่องเที่ยว ต่างประเทศ 0 คน ลดลงร้อยละ 100.0 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการระบาด ในทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว (เป็น
รายรับจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยทัง้หมด) 0.116 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 84.3 โดยรายรับจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยลดลงร้อย
ละ 55.9 อตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 26.76 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6.51 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 64.03 ในไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารลดลงร้อยละ 37.2 โดยจ 
านวนนกัท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง ร้อยละ 77.3 รายรับจากนกัท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 0.332 ล้านล้านบาท และอตัราการ
เข้าพกัเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 28.55 

- สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 23.6 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 38.8 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 71.9 บริการขนส่งทางบกและท่อล าเลียงลดลงร้อยละ 17.2 และ
บริการขนส่งทางน้ าลดลง ร้อยละ 0.6 บริการสนบัสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 22.7 ในขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตวัร้อยละ 
5.0 สอดคล้องกับรายรับของ ผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้าลดลงร้อยละ 22.2 โดยบริการขนส่งลดลงร้อยละ 23.6 บริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 16.9 ขณะที่บริการ
ไปรษณีย์ขยายตวัร้อยละ 10.7 
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คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้าปรับตวัลดลงร้อยละ 7.5 การ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทนุ รวมปรับตวัลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ -
0.9 และดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 2.8 ของ GDP  

 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนบัสนนุจาก 
 (1) การปรับตวัดีขึน้ของอปุสงค์ภายในประเทศ  
(2) การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก  
(3) แรงขบัเคล่ือนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจ  
(4) ฐานการขยายตวัที่ต ่าผิดปกติในปี 2563  
ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 การบริโภค ภาคเอกชน และการลงทุนรวม

ขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่ช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชี เดินสะพัด
เกินดลุร้อยละ 2.6 ของ GDP  

 
ทีม่า : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 

• คู่แข่งขัน 
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อแฟคตอร่ิงประกอบด้วยผู้ให้บริการหลายราย การแข่งขนัจึงมีความรุนแรง โดยเฉพาะคู่แข่งที่

เป็นกลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคารหนัมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเชื่อประเภทนีม้ากขึน้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม ่าเสมอโดยมุ่งเน้นกลุ่ม
อตุสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีเป็นหลกั อีกทัง้มุ่งเน้นการให้บริการกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่มีความ
ต้องการเงินทนุหมนุเวียนเพื่อเพิ่มความคล่องตวัทางกระแสเงินสดและเพื่อการขยายกิจการ 

โดยปัจจบุนัสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงได้เป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
1. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงที่เป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้น การแข่งขันของผู้ประกอบการ

กลุ่มนี ้มีความได้เปรียบในด้านเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลกูค้า ต้นทุนทางการเงินที่ต ่า แต่ขาดความคล่องตวั
หรือมีข้อจ ากดัในการพิจารณาสินเชื่อประเภทแฟคตอร่ิงเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลกัประกนั 

2. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การแข่งขนัของผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะมีข้อ
ได้เปรียบในเชิงประสบการณ์เนื่องจากด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานมีความคล่องตัวในการอนุมัติวงเงินและมีแหล่งเงินทุนที่
สามารถระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์        

3. กลุ่มผู้ ประกอบการแฟคตอร่ิงทั่วไป กลุ่มนีม้ีผู้ ประกอบการจ านวนมากกว่ากลุ่มอื่น การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนีม้ีความหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขนั เน้นทีมสินเชื่อและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่าง ๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสงูในการให้บริการและหลกัเกณฑ์ด้านสินเชื่อ แต่มีข้อจ ากัดที่ ส าคญัคือ เงินทุน 
และบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ 
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• เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือ การเสริมสร้างศกัยภาพและสนบัสนุนผู้ประกอบการให้มีทางเลือกใน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ง่ายขึน้ นอกเหนือจากสถาบนัการเงินหลกัอื่น ๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ที่ต้องการสภาพคล่องในการด าเนินงาน อยู่ระหว่างพฒันาเพื่อน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้กับธุรกิจ เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนให้แก่ลกูค้า เช่น ระบบ E-Document และ               E-Factoring ซึง่จะท าให้การบริการ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  เช่น ลดเวลาเมื่อน าเอกสารมาขายโอนสิทธิจากเดิม 2-3 วัน เหลือเพียง 1-1.5 วันท าการ ลดธุรกรรม
ขัน้ตอนต่าง ๆ รองรับปริมาณธุรกรรมและลดความเส่ียงในการปล่อยสินเชื่อ    

นอกจากเป้าหมายการด าเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสามารถสร้างก าไรรวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยัง่ยืนใน
ระยะยาวต่อไป 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาธุรกิจปี 2563 - 2565 ขึน้เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้ด้านการพฒันาระบบและด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ดงันี ้

1. โครงการ e-Factoring เป็นช่องทางการให้บริการออนไลน์ โดยการพัฒนาระบบสนับสนุนการท ารายการรับ
โอนสิทธิทางการค้า เพื่อลดขัน้ตอนในการโอนสิทธิและลดความเส่ียงในการรับซือ้ รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการ
ขอเอกสาร โดยลกูค้าสามารถท ารายการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 

2. ปรับเปล่ียนโครงสร้างอ านาจอนุมัติ โดยเพิ่มระดบัอ านาจอนุมตัิในรูปของคณะอนุกรรมการสินเชื่อ โดยการ
ก าหนดระดบัอ านาจอนมุตัิในรูปของคณะอนกุรรมการสินเชื่อ จะส่งผลให้เกิดความคล่องตวัในการท าธุรกิจ และลด Turnaround 
Time ในการพิจารณาอนุมตัิสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการจดัประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเครดิต และการพัฒนากระบวนการอนุมัติเครดิตออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มความเร็วในการอนมุตัิเครดิต 

4. โครงการเพิ่มผลิตภณัฑ์ทางการเงิน เช่น Supply Chain Financing ซึง่จะเป็นผลิตภณัฑ์ที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้
ให้แก่บริษัทฯ ในปี 2564 

• กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขนัโดยเน้นการขยายฐานธุรกิจในรูปแบบ B2B คือ การสร้างฐานลกูค้าจากการ

แสวงหาพนัธมิตร หรือลกูหนีก้ารค้า (Sponsor) ที่ลูกหนีใ้ห้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน โดยพนัธมิตรจะ
แนะน า Supplier ใช้บริการกบับริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้าน Supply Chain ซึง่จะส่งผลดีให้บริษัทฯ มีการบริหารความ
เส่ียงด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฐานะการเงินลูกหนีก้ารค้ามีศักยภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบมลูหนีท้ี่มาขายลด ท าให้ความเส่ียงในการปล่อยสินเชื่อลดลงและสามารถสอบทานความถกูต้องได้ 

2. ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มีจะการขยายตัวในอนาคต เช่น 
เอกชนท่ีรับงานโครงการภาครัฐ, อปุกรณ์การแพทย์และสขุภาพ, พลงังานทดแทน และสตาร์ทอพั (Startup) เป็นต้น 

3. น าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ เช่น มีโครงการพฒันาระบบ e-Document, e-Factoring และ Digital Marketing 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาลกูค้า ให้บริการที่รวดเร็ว และลดความเส่ียงในการท าธุรกรรม เพื่อให้การบริการครอบคลมุมาก
ขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับ Digital Transformation ในหลายด้าน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
พฤติกรรมลกูค้า และลกูหนีก้ารค้า เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งสอดคล้องสถานการณ์  
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4. บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลกูค้าโดยมุ่งไปในพืน้ท่ีธุรกิจที่มีศกัยภาพ EEC ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง เป็นต้น 
โดยน าโครงการท่ีพฒันาส าเร็จ เช่น โครงการ e-Document และ e-Factoring มาประยกุต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
กบัลกูค้าที่อยู่ในต่างจงัหวดั 

5. บริษัทฯ มีแผนพฒันาเพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบ
วงจร จึงมีบริการเสริมเป็นสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น Supplier Chain Financing, สินเชื่อส าหรับผู้ ส่งออก รวมถึง Revolving 
Credit เป็นต้น 

ทัง้นี ้จดุเด่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดงันี ้
1. บริษัทฯ มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายชดัเจน เน้นลกูค้าที่มีความเส่ียงต ่า ท่ีสามารถสอบทานความถกูต้อง ตลอดจน

ให้ความส าคญักบัลกูหนีท้ี่มีความน่าเชื่อถือ และโอนสิทธิการรับเงิน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการเรียกเก็บหนีต้ ่า 
2. บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ ถือหุ้นที่มีความมัน่คงสงู สามารถให้การสนบัสนุนทัง้ในเร่ืองฐานธุรกิจและแหล่งเงินทนุ และ

นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
3. บริษัทฯ มีระบบอ านวยสินเชื่อมีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกระบวนการกลัน่กรอง พิจารณาความเส่ียงอย่างเป็น

ระบบ รวมทัง้มีการติดตามสถานะลกูค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได้ 
4. บริษัทฯ ให้ยึดหลักการ Customer Centrix มีการบริหารการจดัการความสมัพันธ์ของลกูค้า (CRM) โดยยึด

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเน้นการให้บริการลูกค้าที่สะดวก 
รวดเร็ว ใกล้ชิด มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับธุรกิจแฟค
ตอร่ิง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  ซึง่เป็นทิศทางต่อไปในอนาคตของธุรกรรมทางการเงิน 

6. บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานานกว่า 20 ปี สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม 

• นโยบายด้านราคา 
รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการ (ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและรายได้จากค่าธรรมเนียมรับซือ้) ทัง้นี ้การก าหนดอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี ้

1. คณุสมบตัิและฐานะการเงินของลกูค้าและผู้ค า้ประกนั ขนาดของกิจการ/ประเภทของธุรกิจ ประสบการณ์ใน
การด าเนินกิจการ และในธุรกิจของผู้บริหาร 

2. คณุสมบตัิของลกูหนีก้ารค้า ระยะเวลาที่ลกูหนีก้ารค้าได้รับเครดิตจากลกูค้า ฐานะการเงินของลกูหนี  ้
3. ต้นทุนการด าเนินงานอื่น ๆ เช่น ต้นทุนในการบริหารจดัการรับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า การจดัท ารายงาน

ต่าง ๆ เป็นต้น 
4. ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ 

 หลกัเกณฑ์ข้างต้นจะน ามาประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด และภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมทัง้ความเส่ียงใน
การรับช าระหนี ้รวมทัง้ความยากง่ายในการบริหารจดัการเก็บหนี ้เพื่อหาอตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเสนอให้กับ
ลกูค้าต่อไป 
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• การตลาด 
บริษัทฯ ได้มีการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ แผ่นป้ายโฆษณา Digital Media และในปี 

2563 บริษัทฯ มีแผนประชาสมัพนัธ์ให้ครอบคลมุสื่อหลากหลายยิ่งขึน้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลกูค้าใหม่เพิ่มขึน้      
โดยการขอใช้บริการสินเชื่อ ลกูค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการแฟคตอร่ิงของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง อาทิ  ผ่าน

ช่องทาง Digital Media (Facebook) , ลกูค้าติดต่อเข้ามายงับริษัทฯ โดยตรงตามค าแนะน า โดยการบอกต่อกันของกลุ่มลกูค้า
เดิมของบริษัทฯ จากความร่วมมือของสมาคมธุรกิจต่าง ๆ และกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แนะน า หรือจากการท่ีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ไปเสนอบริการแก่ลกูค้าโดยตรง 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทนุ 

แหล่งที่มาของเงินทนุของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 เป็นดงันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทนุ 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 1,523,000 69.96 1,852,000 72.44 1,817,000 72.60 

หนีสิ้นหมนุเวียน 113,112 5.20 161,966 6.34 148,969 5.95 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 19,486 0.90 14,120 0.55 10,429 0.42 

รวมหนีสิ้น 1,655,598 76.06 2,028,086 79.33 1,976,399 78.97 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 521,239 23.94 528,378 20.67 526,220 21.03 

รวม 2,176,837 100.00 2,556,464 100.00 2,502,619 100.00 

แหล่งที่มาของเงินทุนในปี 2563 มีสดัส่วนมาจากส่วนของผู้ ถือหุ้นร้อยละ 24 และมาจากส่วนของหนีสิ้น ร้อย
ละ 76 โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากเงินกู้จากสถาบนัการเงินในประเทศ ซึ่งเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
รวม 1,523 พนัล้านบาท  

ส าหรับการจดัหาเงินทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจดัหาเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
โดยค านึงถึงต้นทนุของเงินทนุท่ีระดมได้ และระยะเวลาการช าระคืนท่ีสอดคล้องกบัระยะเวลาการให้สินเชื่อแฟคตอร่ิง 

2.3.2 นโยบายการให้สินเชื่อ 
2.3.2.1 บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าและลูกหนีเ้ป็นส าคัญ ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้

ก าหนดหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการให้สินเชื่อ ดงันี ้

การก าหนดวงเงนิสนิเชื่อ 
บริษัทฯ มีการพิจารณาก าหนดวงเงินสินเชื่อใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
❖ วงเงินลกูค้า (Client Credit Line) หมายถึง วงเงินสงูสดุที่ก าหนดให้ผู้กู้แต่ละราย สามารถกู้ยืมได้ และ

เมื่อภาระหนีล้ดลงแล้ว ผู้กู้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ทัง้นี  ้ในการก าหนดวงเงินดงักล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดขายของ
ลกูค้า ระยะเวลา เครดิตการค้า คุณภาพของผลการติดต่อระหว่างลกูค้าและลกูหนี ้เอกสารที่รับซือ้ฐานะกิจการของลกูค้า และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้าและลกูหนี ้ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Credit Rating เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาอนุมัติ
วงเงินเพื่อให้การบริหารความเส่ียงและการอ านวยสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนด 
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Single Lending Limit และ Single Lending Group ส าหรับลกูค้า และได้น าไปปฏิบตัิเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง และการกระจายฐานลกูค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาความเสี่ยง
แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา  

❖ วงเงินลูกหนี ้(Customer Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสุดของลูกหนี ้แต่ละรายที่ผู้ กู้ รายเดียวหรือ
หลายราย สามารถน าสิทธิในการรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการมาขายลดได้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาวงเงินของลูกหนี ้บริษัทฯ จะ
วิเคราะห์จากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของลูกหนีร้วมทัง้ประวตัิการช าระหนี ้และเนื่องจากกลุ่มลกูหนีส่้วนใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่วงเงินลกูหนีต้่อรายและต่อกลุ่ม ในปัจจุบันยงัอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะ
กิจการของลกูหนีแ้ต่ละราย ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่เน้นลูกหนีร้ายใดรายหนึ่งเป็นส าคัญ ดงันัน้
การก าหนดวงเงินลกูหนีต้่อรายและต่อกลุ่ม จึงก าหนดเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงเท่านัน้ โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใน
การก าหนด Single Lending Limit และ Single Lending Group ส าหรับลกูหนี ้ 

การก าหนดอ านาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 
การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อต้องผ่านการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตาม

นโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมตัิวงเงินสินเชื่อ 
2.3.2.2 ยอดลกูหนีสิ้ทธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้

(1) ยอดลกูหนีสิ้ทธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้คือ การที่ลกูค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้
จากลูกหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดหนีร้วมทัง้สิน้ 2,408ล้านบาท โดยลกูค้ารายใหญ่ 10อันดับ
แรกตามยอดหนีค้งค้างมีจ านวน 652 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.06 โดยสดัส่วนลกูค้ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกตามยอดหนีค้งค้าง 
ในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 มีดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

ลูกค้า 
2563 2562 2561 

ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ 
10 อนัดบัแรก 652 27.06 860 27.44 857 29.56 
ส่วนท่ีเหลือ  1,756 72.94 2,219 72.06 2,041 70.44 
ณ 31 ธันวาคม 2,408 100.0 3,080 100.00 2,898 100.00 
จ านวนราย 420 445 435 

(2) การกระจุกตัวของยอดลูกหนีสิ้ทธิเรียกร้องในการรับช าระหนีแ้ต่ละประเภทธุรกิจเนื่องจาก
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้โดยการทบทวนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้การติดตามผลการติดต่อระหว่างลกูค้าและลกูหนีอ้ย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนเงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ได้ทันท่วงที โดยยอดหนีค้งค้างของลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ 3 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ อาหารและ
เคร่ืองดื่ม, กลุ่มอปุกรณ์ชิน้ส่วนรถยนต์และชิน้ส่วนโลหะ , กลุ่มธุรกิจบริการ  
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2.3.2.3 ยอดลกูหนีเ้งินให้กู้ยืม 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีเ้งินให้กู้ยืม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 274.31 ล้านบาท 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2563 2562 2561 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 169.19 53.12 41.79 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืม – สทุธิ 75.64 9.16 27.28 

รวม 244.83 62.28 69.07 

บริษัทฯ มีลูกหนีเ้งินให้กู้ ยืมสุทธิหลังหักค่าส ารองเผ่ือหนีสู้ญจ านวน 244.83 ล้านบาท ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2563 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
การด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงโดยตรง ความสามารถในการบริหารความ

เส่ียงจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ส านกับริหารความเส่ียงเพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และติดตามดแูลการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และบริหารความเส่ียงในการปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ความเส่ียงที่
อาจเกิดขึน้มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคมุให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  

นอกจากบริหารความเส่ียงทางด้านสินเชื่อแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงภายใต้การ
เปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของทกุกระบวนการในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องมีความเชื่อมโยงกนัทกุระดบั และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุก
หน่วยงานในการจดัการและควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  

การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัที่เกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้นอกเหนือจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อาจมีความเส่ียงอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ใน
ขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ใน
การลงทนุผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยปัจจยัความเส่ียง สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

1. โครงสร้างการก ากับดูแลความเสี่ยง 
ในปี 2558 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงทุกด้านมีประสิทธิภาพมากขึน้บริษัทฯ ได้เปล่ียน ส านกับริหารความเส่ียง เป็น 

สายงานบริหารความเส่ียงและแก้ไขหนี ้และเพิ่มฝ่ายงานอีก 2 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายกลัน่กรองสินเชื่อ และฝ่ายแก้ไขหนี ้
ในปี 2562 เพื่อให้มีกระบวนการภายในบริษัทฯ ในการพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อพบว่ามีการกระท าความผิด หรือ

ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จึงได้แบ่งฝ่ายบริหารความเส่ียงออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสินเชื่อ และ
ด้านปฏิบตัิการ โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี 2563 ดงันัน้ สายงานบริหารความเส่ียงและแก้ไขหนี ้ประกอบด้วย 4 ฝ่ายงาน คือ  

1. ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อ 
2. ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
3. ฝ่ายกลัน่กรองสินเชื่อ 
4. ฝ่ายแก้ไขหนี ้ 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ บริหารความเส่ียงผ่านทางกระบวนการส าคญั 3 ด้าน คือ 
1. การระบคุวามเส่ียง บริษัทฯ จ าแนกความเส่ียงหลกั ที่อาจเกิดขึน้ออกเป็น 7 ด้าน คือ  

1.1 ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ  
1.2 ความเส่ียงจากการจดัหาแหล่งเงินทนุเพื่อการขยายสินเชื่อ 
1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้า และลกูหนีร้ายใหญ่ 
1.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
1.5 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนั 
1.6 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน 
1.7 ความเส่ียงทางด้านการปฏิบตัิการ 
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2. การติดตามและควบคมุความเส่ียง   
บริษัทฯ มีการจดัให้มีระบบการเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning Signs) ส าหรับความเส่ียงด้านสินเชื่อ เพื่อเป็น

หน่ึงในเคร่ืองมือที่ช่วยตรวจหาลกูค้าที่มแีนวโน้มวา่อาจมผีลประกอบการหรือคณุภาพท่ีเส่ือมถอย ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบาย
ในการทบทวนวงเงินสินเชื่อของลกูค้าและลกูหนีทุ้กปี เพื่อดูแนวโน้มผลการด าเนินงานของลกูค้าและลกูหนีว้่ามีคุณภาพที่ดีขึน้
หรือเสื่อมถอยลง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคมุดแูลการใช้วงเงินของลกูค้าและลกูหนีต้่อไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจัดท านโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของ
บริษัทฯ ได้แก่  

2.1 นโยบายการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้ส ารอง 
2.2 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 
2.3 ระเบียบปฏิบตัิงาน เร่ือง กระบวนการกลัน่กรองสินเชื่อ 
2.4 ระเบียบปฏิบตัิงาน เร่ือง การแก้ไขหนี ้
2.5 ระเบียบปฏิบตัิการติดตามสินเชื่อที่มีปัญหา และการบงัคบัคดี 
2.6 ระเบียบปฏิบตัิงาน เร่ือง กระบวนการรายงานเหตกุารณ์ผิดปกติ 

3. การรายงานความเส่ียง 
บริษัทฯ มีการรายงานสถานะของความเส่ียงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ ทัง้ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

และก าลงัจะด าเนินการไปยงัผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารระดบัสงูอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการรายงานผลการติดตามแก้ไขหนี ้ต่อ
คณะกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุเดือน 

3. ปัจจัยความเสี่ยงหลัก 
3.1 ความเสี่ยงทางด้านสนิเชื่อ 

ในการด าเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง จะมีผู้ที่เก่ียวข้อง 3 ฝ่าย คือ  
1. บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแฟคเตอร์ซึง่เป็นผู้ รับซือ้บญัชีลกูหนี ้
2. ลกูค้า (CLIENT) ซึง่เป็นผู้ขายบญัชีลกูหนี ้ 
3. บริษัทลกูหนี ้(CUSTOMER) ซึง่เป็นผู้ซือ้สินค้าเงินเชื่อ  
โดยลกูค้าจะท าการโอนสิทธิการรับช าระเงินในหนีใ้ห้แก่บริษัทแฟคเตอร์ ดงันัน้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงทางด้าน

สินเชื่อของบริษัทฯ จึงต้องพิจารณาทัง้ความเส่ียงด้านของลูกหนี ้และลูกค้า ทัง้นี ้ความเส่ียงด้านสินเชื่อของธุรกิจแฟคตอร่ิง 
ประกอบด้วย 

ก. ความสามารถในการช าระหนีข้องลูกค้า/ลูกหนี ้บริษัทแฟคเตอร์ในฐานะผู้ รับโอนสิทธิรับเงินค่าสินค้าจาก
ลูกค้า (ผู้ขายสินค้า) เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาช าระค่าสินค้า หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี ้(ผู้ ซือ้สินค้า) ได้ บริษัท     
แฟคเตอร์สามารถเรียกร้องให้ลกูค้าช าระหนีแ้ทนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่มีการรับแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไข เช่น การรับ
โอนสิทธิเรียกร้องแบบไม่มีสิทธิไล่เบีย้จากลกูค้า (Without Recourse) ดงันัน้ บริษัทแฟคเตอร์ จึงต้องพิจารณาฐานะกิจการของ
ทัง้ลกูค้าและลกูหนีเ้ป็นส าคญั ซึง่บริษัทฯ มีระบบข้อมลูการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถดแูลทบทวนสถานะของ
ลกูค้าและลกูหนีไ้ด้อย่างรวดเร็วโดยมีการติดตามรายงานหนีค้งค้างอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถทราบปัญหา และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นการให้สินเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่มีฐานะทางการเงิน
มัน่คง และให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกูหนีใ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า และธุรกิจค้าปลีกที่มี
เครดิตดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนีก้่อนการรับซือ้ได้ ซึ่งสามารถลดความเส่ียงด้านสินเชื่อลงได้อย่างมากใน
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อดีตที่ผ่านมาในปี 2561 , 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่จดัชัน้สงสยัจะสญู (ค้างช าระมากกว่า 6 เดือน) จ านวนเพียง
ร้อยละ 3.07, 2.95 และ 4.07 ของจ านวนลกูหนีสิ้ทธิเรียกร้องในการช าระหนีท้ัง้หมดตามล าดบั 

ข. ความเส่ียงอนัเกิดจากการหกัลดหนีร้ะหว่างลกูค้า และลกูหนี ้หรือผู้ขายและผู้ซือ้สินค้า เนื่องจากเป็นไปตาม
ข้อตกลงการค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ในกรณีที่สินค้ามีต าหนิ สินค้าล้าสมัย การหักค่าใช้จ่ายทางการค้า เช่น ค่าขนส่ง
สินค้า ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เป็นต้น ท าให้ผู้ซือ้สินค้ามีสิทธิจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ดงักล่าวได้ ก่อนจะช าระเงินค่า
สินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้า ซึ่งเป็นความเส่ียงของธุรกิจแฟคตอร่ิง เนื่องจากบริษัทแฟคเตอร์จะเป็นผู้ช าระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทน 
ผู้ซือ้สินค้า (ลกูหนี)้ ให้แก่ผู้ขายสินค้า (ลกูค้า) ไปก่อน ท าให้มีโอกาสที่บริษัทแฟคเตอร์ได้รับช าระหนีไ้ม่ครบตามจ านวนในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลกูค้า 
และลูกหนีย้้อนหลงัอย่างน้อย 6 เดือน การพิจารณาประเภทของสินค้า เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าที่ล้าสมัยง่าย หรือมีโอกาสในการ
คืนสินค้ามาก การก าหนดให้มีอตัราส่วนรับซือ้เอกสารทางการค้า (มลูค่ารับซือ้คิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าเอกสาร
ทางการค้า) ท่ีเหมาะสม กรณีที่อาจมีการจ่ายค่าสินค้าไม่ครบตามมูลค่าเอกสาร รวมทัง้การก าหนดให้มีเงินประกนัวงเงินสินเชื่อ
ด้วยในบางกรณี  

ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ มีการจดัท าเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อ คือ Credit scoring ซึง่เป็นเคร่ืองมือใน
การกลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเส่ียงของทัง้ลกูค้าและลกูหนี ้  

3.2 ความเสี่ยงจากการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อการขยายสนิเชื่อ 
เนื่องจากธุรกิจแฟคตอร่ิงเป็นการให้สินเชื่อระยะสัน้โดยเฉล่ียไม่เกิน 180 วนั ดงันัน้แหล่งเงินทนุส าหรับธุรกิจจึงควร

เป็นแหล่งเงินทนุระยะสัน้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีสถาบนัการเงินที่ให้ความสนบัสนนุในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้กว่า 
2,740 ล้านบาท ทัง้นีว้งเงินดงักล่าวประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูก
เรียกให้ช าระคืนเงินก่อนการได้รับช าระหนีค้ืนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดงักล่าวโดยการกู้ยืมเงินให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการรับซือ้ลกูหนี ้เนื ่องจากลกูหนีส้่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
Modern Trade ซึ่งมีวนัก าหนดช าระเงินที่แน่นอน ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความยืดหยุ่นมากขึน้ในเร่ืองของแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ สิน้ปี 2561, 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีสดัส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 3.75 , 3.84  และ 3.18 เท่า ตามล าดบั 

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้า และลูกหนีร้ายใหญ่ 
ส าหรับการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จากลกูค้า 10 รายแรก คิดเป็น

ร้อยละ 25.12 และ 25.48 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามล าดับ  ซึ่งบริษัทฯ มีการพึ่งพิงกลุ่มลกูค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองดื่มเป็นหลกั โดย ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีมลูค่ายอดคงค้างของลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าว (2 รายจาก
ลกูค้า 10 รายแรก) ทัง้สิน้ 154.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.93 ของสดัส่วนยอดลกูค้าคงค้าง และมีมลูค่ายอดคงค้างของ
ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว (3 รายจากลกูค้า 10 รายแรก) ทัง้สิน้ 240.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของสดัส่วน
ลกูค้าคงค้างส าหรับสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับการพึ่งพิงลูกหนีร้ายใหญ่ ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี ้10 รายแรก  
คิดเป็นร้อยละ 42.96 และ 39.54 ของยอดคงค้างของลูกหนีร้วม ตามล าดับ ซึ่งลูกหนีด้ังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกหนีใ้น
อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง โดยบริษัทฯ มีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนีก้ลุ่มดังกล่าว (2 รายจากลูกหนี ้10 รายแรก) ทัง้สิน้ 
521.73   ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของสดัส่วนลกูหนีค้งค้างส าหรับสิน้สดุปี 2562 และมีมลูค่า ( 4 รายจากลกูหนี ้10 
รายแรก) 571.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.74 ของสดัส่วนยอดหนีค้งค้างส าหรับสิน้สุดปี 2563 และบริษัทฯ มีการพึ่งพิง
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ลกูหนีร้ายใหญ่รายหนึ่งซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมียอดคงค้างคิดเป็นร้อยละ 12.51 และ 11.50 ของยอดคงค้างของลูกหนี ้ณ 
สิน้สดุปี 2562  และสิน้สดุปี 2563 ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ โดยการก าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กให้เพิ่มมากขึน้ ส าหรับกลุ่มลูกหนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกหนีท้ี่มีฐานะ
การเงินที่มั่นคง หรือมีประวตัิการช าระหนีท้ี่ดี  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่
ส าคญั ท าให้ยงัคงมีการกระจกุตวัของลกูหนีอ้ยู่ในอนาคต 

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ซึง่เป็นต้นทุนหลกัของบริษัทฯ แปรผนัตามภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาด และมีผลต่อ

การก าหนดอตัราดอกเบีย้ที่คิดกบัลกูค้าและความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาด การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้
จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดความเส่ียงดงักล่าวโดย
การจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมกับเงินให้กู้ จากการโอนสิทธิเรียกร้องให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนต่าง 
(Spread) เฉล่ียสะสมของอตัราดอกเบีย้ไว้ได้ตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้
ของลกูหนีสิ้ทธิเรียกร้องในการรับช าระหนีแ้ละเงินกู้ยืมประเภทเผ่ือเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน และบริษัทฯ ยงั
สามารถปรับอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากลกูค้าได้ในกรณีที่อตัราดอกเบีย้เปล่ียนแปลง ซึง่ท าให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตวัในภาวะที่อตัราดอกเบีย้มีความผนัผวน ดงันัน้ ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระส าคญั 

3.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขนั 
ปัจจุบนัมีบริษัทและธนาคารที่ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงและธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดย 

แต่ละรายต่างมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งการแข่งขนัมีผลต่อส่วนต่าง (Spread) ของอตัราดอกเบีย้บ้างแต่ส่งผลให้อตัรา
การขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึน้ เนื่องจากท าให้ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าใจธุรกิจแฟคเตอร่ิงและสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึน้ 
ส าหรับบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแฟคตอร่ิงภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เป็น Supplier ของกลุ่มลกูหนีใ้นระบบค้าปลีกและค้าส่งสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึ่งบริษัทฯ มีความช านาญเป็น
หลัก ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้ร้านสะดวกซือ้ต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิการรับเงินและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนีก้่อนที่บริษัทฯ จะรับซือ้ อนัเป็นการช่วยลด
ความเส่ียงให้แก่บริษัทฯ ปัจจยัดงักล่าวข้างต้นท าให้บริษัทฯ มีจุดเด่นในการให้บริการ ประกอบกับบริษัทฯ มีความใกล้ชิดกับ
ลกูค้า มีสมัพนัธ์ภาพที่ดี มีข้อมลูที่เพียงพอที่จะให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลกูค้า มีระบบข้อมลูการ
บริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทนุการด าเนินงานที่ต ่า ท าให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการแข่งขนั 

3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษทัฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่คือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้ นในบริษัทจ านวน 

1,144,751,099 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ  และ บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่มีผู้ ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกับ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) คือ ตระกูลจุฬางกูร ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 46,672,000 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 2.92 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ  ท าให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ ถือหุ้นเกือบทัง้หมดในเร่ืองส าคญั  ต่าง ๆ ได้ 
เช่น การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ อาจไม่
สามารถถ่วงดลุกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ (ข้อมลูรายชื่อผู้ ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วนัที่ 30 
ธันวาคม 2563) 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ซึง่ทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ
ด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาเพื่อให้รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ อีกทัง้ยงัท าให้
การบริหารของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3.7 ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ เป็นระบบ Core System ซึ่งระบบดังกล่าวท าให้การ

ด าเนินการต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ มีความถูกต้องรัดกุม รวดเร็วมากขึน้ ลดความผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error และสามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมลูได้ทนัเหตกุารณ์ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามมลูค่าทางบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 สัญญาเช่า (อาคาร) 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลาการเช่า 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

สญัญาเชา่พืน้ท่ี และ
สาธารณปูโภค ชัน้ 17 

บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า 
จ ากดั (มหาชน) 

(กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั) 

1 ปี 10 เดือน 
ตัง้แต่ 1 กรกฏาคม 2563 
ถึง 30 เมษายน  2565 

- - ไม่มี - 

ค่าเช่ารถยนต ์
รุ่นวีออส 

บริษัท เภตรา จ ากดั 
(กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั) 

4 ปี 
ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2562 
ถึง 30 มิถนุายน 2566 

- - ไม่มี - 

ค่าเช่ารถยนต ์
รุ่น ออลติส 

บริษัท เภตรา จ ากดั 
(กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั) 

4 ปี 
ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2562 
ถึง 30 กนัยายน 2566 

- - ไม่มี - 

บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาเช่า เพื่อใช้ในการประกอบกิจการดงันี ้

1. การเช่าพืน้ที่: บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่และสาธารณูปโภคกับบมจ.หลกัทรัพย์ไอร่า  ซึ่งมีความเก่ียวข้อง
กบักิจการ จ านวน 1 ชัน้ มีรายละเอียดดงันี ้

• เช่าพืน้ที่อาคารชัน้ 17 เนือ้ที่รวม 596.63 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 1 ปี 10 เดือน  โดยบอกเลิก
สัญญาไม่ได้ (อัตราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการส่วนกลางส าหรับปี 2563 จ านวน 372,666.13 บาทต่อ
เดือน ระยะเวลา 6 เดือน  เป็นเงินรวม 2,235,996.79 บาท ต่อ ปี) 

2. การเช่ารถยนต์: บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่ารถยนต์กับ บริษัท เภตรา จ ากัด ซึ่งไม่มีความเก่ียวข้องกับกิจการ 
จ านวน 5 คนั มีรายละเอียดดงันี ้

• รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vios 1.5 High จ านวน 3 คนั เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 4 ปี โดยบอกเลิกสญัญาไม่ได้ 
(อตัราค่าเช่าเดือนละ 44,940.00 เป็นเงินรวม 539,280 บาทต่อปี) 

• รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Altis 1.6 G A/T จ านวน 2 คัน เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 4 ปี โดยบอกเลิกสัญญา
ไม่ได้ (อตัราค่าเช่าเดือนละ 33,812.00 เป็นเงินรวม 405,744 บาทต่อปี) 

ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพืน้ท่ีส านกังานเพื่อประกอบธุรกิจเป็นเงินทัง้สิน้ 6,246,231.43 บาท 
และค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นเงินทัง้สิน้ 945,024.00 บาท 
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4.2 อุปกรณ์ - ส านักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพย์อปุกรณ์ ประกอบด้วยรายการดงันี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 
(พนับาท) 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 0.56 - 

2. เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.30 - 

3. อปุกรณ์ส านกังาน เป็นเจ้าของ 0.21 - 

4. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 0.32 - 

5. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 8.31  

6. สิทธิการเช่า เป็นเจ้าของ 8.02  

รวม 17.72 - 

4.3 ยอดลูกหนีส้ิทธิเรียกร้องในการรับช าระหนี ้
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ 2.3.2.2 อยู่ในส่วนท่ี 1 หน้า 14) 

4.4 ยอดลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม 
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ 2.3.2.3 อยู่ในส่วนท่ี 1 หน้า 15) 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดงัต่อไปนี ้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ (คดีที่มีจ านวนทุนทรัพย์สงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัสิน้ปีบญัชีล่าสดุ) 
2. คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
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6. ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
ชื่อบริษัทภาษาองักฤษ   “AIRA Factoring Public Company Limited” ชื่อย่อ “AF” 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  
   กรุงเทพมหานคร 10330 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจแฟคตอร่ิง หรือการให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้โดยการรับซือ้ลด 

  ลกูหนีก้ารค้า โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000141   
เว็บไซต์ : www.airafactoring.co.th 
โทรศพัท์ : 0 2657 6222 
โทรสาร : 0 2657 6244, 0 2657 6245 
ทนุจดทะเบียน : 400,000,000 บาท 
ทนุที่เรียกช าระแล้ว : 400,000,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.25 บาทต่อหุ้น 
จ านวนหุ้นสามญั : 1,600,000,000 หุ้น 

 
บุคคลอ้ำงองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบญัชี : นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6797 หรือ 
   นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 หรือ 
   นายยงยทุธ เลิศสรุพิบลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6770 หรือ 
    นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035  

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0 2034 0000 โทรสาร 0 2034 0100 

 
6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

-ไม่มี- 
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ส่วนท่ี 2: การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทนุช าระแล้ว 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และทุนช าระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 

1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) 
ร้อยละ  

(ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 

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

2.       นายกลุวฒุิ วิรัตน์มาลี 89,107,700 5.57 

3.       นายณฐัพล จฬุางกรู 78,631,100 4.91 

4.       บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  46,672,000 2.92 

5.       นางปิยะพร วิชิตพนัธุ์ 42,578,000 2.66 

6.       นายววิฒัน์ คงคาสยั 40,000,000 2.50 

7.       นายทวีฉตัร จฬุางกรู 39,331,400 2.46 

8.       นายนที รงครัตนะกลุ 17,217,400 1.08 

9.       นายคณุากร เมฆใจด ี 16,000,000 1.00 

10.    นายภชุงค์ วิรัตน์มาลี 11,146,700 0.70 

รวม 1,525,435,399 95.35 

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 74,564,601 4.65 

รวมจ านวนหุ้น 1,600,000,000 100.00 

 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระ

แล้ว โดย ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 มีหุ้นของบริษัทท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น 
-ไม่มี- 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัจากหกัเงินส ารอง

ต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงิน ปันผลนัน้มี
ผลกระทบต่อการด าเนนิงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัในระยะเวลาที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 42.15 48.92 53.27 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,600 1,600 1,600 
เงินปันผลจ่าย 
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 
- เงินปันผลประจ าปี 

 
0.025 

- 

 
0.03 

- 

 
0.022 

0.0125 
จ านวนเงินปันผลจา่ย (ล้านบาท) 40.00 48.00 44.00 
สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 94.90 98.12 82.60 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ชื่อ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สินเชื่อ 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ   - - - - 
2. นายคณุากร เมฆใจด ี   - - - 
3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต ์    - - 
4. นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์    - - 
5. นางลดาวลัย์ ธนะธนติ  - -  - 
6. นายวศิิษฐ์ วงศ์รวมลาภ  - - - 

7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ  -   - 
8. นางนงลกัษณ์  จนัทรสมบตั ิ  - - - 

9. พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์(1)  - - - - 
10. นายอคัรวิทย์ สกุใส  - -  

11. นายชานนท์ โชติวจิิตร - - -  - 
12. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ - - -  

13. นายวฒันะ สร้างวงศ์ใหม่(2) - - - - 

14. นายวิรุต ด่านอธิคม(3) - - - - 

15. นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู(1) - - - - -
16. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม(3) - - - - - 

รวม 10 3 3 5 6 
 ประธาน   กรรมการ 

โดยมีนางสาววฑัรา อรุณ เป็นเลขานกุารบริษัท 
หมายเหต:ุ  
(1) พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนายวุฒิภมูิ จฬุาง

กรู ที่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
(2) นายวฒันะ สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 
(3) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ แทนนางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ซึ่ง

ครบวาะ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ทัง้นี  ้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต            

นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ และนายอคัรวิทย์ สกุใส กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 

8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ดงันี ้

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอคัรวิทย์ สกุใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางพรพิไล บรุาสยั กรรมการผู้จดัการ 
3. นายพทัธ์วฒุิ วีระประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบริหาร 
4. นายพิภพ จิรวงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตัิการและสารสนเทศ 
5. นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารความเส่ียงและแก้ไขหนี ้
6. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายสินเชื่อและการตลาด 1 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ และสงัคมสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยัง่ยืน 
รวมทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ลกูหนี ้คู่แข่งขนั คู่ค้า พนกังาน 
และสงัคม เป็นต้น  

บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่าการมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นพืน้ฐานที่ส าคญัในการเสริมสร้าง
และยกระดบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับทราบและถือปฏิบตัิ
ตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  www.airafactoring.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร้อยละ 
90 สงูขึน้กว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 87 และอยู่ในระดบั 5 ดาว ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ สงูขึน้กว่าปีก่อนอยู่ในระดบั 4 ดาว   และ
บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ร้อยละ 100   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มี
การทบทวนและยึดหลกัปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการครอบคลมุเนือ้หาทัง้  5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม หมวดบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และวางหลกัปฏิบตัิส าหรับ
คณะกรรมการ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่มีจ านวน 8 ข้อหลกั ดงันี ้ 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
2. ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 
5. ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ ถือหุ้น 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย

การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลบริษัท   
จดทะเบียน ประกอบกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐาน
การก ากับดูแลกิจการในระดบัสากล และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยัง่ยืนในระยะยาวต่อไป 

ส าหรับการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 

http://www.airafactoring.co.th/
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มุ่งเน้นให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้

สิทธิดงักล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ อย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นยงัได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม        
ผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ อาทิ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การอนุมตัิรายการพิเศษ (อาทิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญั การท า
รายการเก่ียวโยง เป็นต้น) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสือบอก
กล่าวการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้หลกัการที่บริษัทฯ ใช้ปฏิบตัิเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
www.airafactoring.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปี 2563  บริษัทฯ ได้จดั

ให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในวนัที่ 8 ตุลาคม 2563 ตามแนวทางด าเนินการในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงันี ้

1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมลูที ่ชดัเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาแต่ละวาระ รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบ
ในแต่ละวาระของการประชุมได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เอกสาร
ประกอบในแต่ละวาระ และหนงัสือมอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั และได้จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุม และ
หนงัสือมอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า ซึ่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย วนั เวลา สถานที่ประชุม รายละเอียดวาระการประชุม
พร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดขัน้ตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้  
บริษัทฯ ได้ลงประกาศทางหนงัสือพิมพ์ตามกฎหมาย อีกทัง้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงาน
ประจ าปี 2562 ที่เป็นรูปเล่มติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท 

2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีผ่านช่องทางและภายใต้
กฎเกณฑ ์ที ่ก าหนดตามที ่แจ้งไว้บนเว ็บ ไซต ์ของบริษ ัทฯ ได้แก ่ จดหมายถ ึงเลขาน ุการบริษ ัท  หรือ  อ ีเมล ์ ไปย งั 
ir_af@airafactoring.co.th ตั ง้แต ่วนัที ่ 1 ต ุลาคม 2562 ถ ึงวนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2562 ทั ง้นี  ้ท ุกวาระที ่ผู้ถ ือหุ้น เสนอมา 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

3) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกั น 
โดยบริษัทฯ มีการส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ 

http://www.airafactoring.co.th/
mailto:kittikarn@airafactoring.co.th
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4) บริษัทฯ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการ
ก าหนดการประชุมในวนัและเวลาท าการ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดสถานที่จดัประชุม คือ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ที่ 1 โรงแรมแมน
ดาริน ถนนพระราม 4 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกในการเดินทางและมีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้กับ          
ผู้ ถือหุ้น โดยในวนัประชุมบริษัทฯ เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนการประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯได้จดัตัง้
จดุคดักรองบริเวณหน้าห้องประชุม และตรวจวดัอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม   
และได้จดัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและจุดลงทะเบียน มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทัง้
จดัท าและส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที ่มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที ่ใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ท าให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี ้ยงัได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อที่จะใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที่ยงัไม่ได้มีการลงมติ 

5) ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีกรรมการของบริษัทฯ เข้า
ร่วมประชุมจ านวน 10 คน จากทัง้หมด 10 และมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมกับคณะผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯ และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเร่ิมการประชุมตาม
ระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ ถือหุ้นรวมถึง
ผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมต่างมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และเพื ่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้เก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะบตัรของผู้ถือหุ้ นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียงเท่านัน้ ยกเว้นวาระเร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด ทัง้นี ้การ
ลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระท าอย่างเปิดเผย โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลและรายงาน
คะแนนเสียง และบริษัทฯ มอบหมายให้ นายพศินภูมิ จิตกล้า ซึ่งเป็นทนายความอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการ
มอบฉันทะ การนบัองค์ประชุม รวมถึงการนบัและการรายงานคะแนนเสียง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรายงานคะแนนเสียงให้ที่
ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคญั
ในรอบปี 2562 และกลยุทธ์การด าเนินงานปี 2563 โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทัง้นี ้ประธานในที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบค าถาม รวมทัง้
ให้ข้อมลูต่าง ๆ ตามที่ผู้ ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน โดยมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันชีแ้จงและตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทท าหน้าที่จดบนัทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
นอกจากนี ้ในระหว่างการประชุม ไม่มีการสลบั เพิ่ม หรือแก้ไขวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูการประชุมจากที่ได้แจ้ง
ผู้ ถือหุ้นไว้แล้วล่วงหน้า 

6) ภายหลงัการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัประชุม นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งรายงานการ
ประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
ภายในระยะเวลา 1 เดือน และได้จดัเก็บรายงานการประชุมไว้เพื่อการอ้างอิง ทัง้นี ้รายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทึกรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นและค าชีแ้จงของคณะก รรมการ
บริษัทและผู้บริหาร รวมทัง้มติที ่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที ่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง         
ในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติอีกด้วย 
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1.2 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยประวตัิย่อของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ ถือหุ้น

ได้รับทราบไว้ในหนงัสือบอกกล่าวการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไป วนั เดือน ปีที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ข้อมลูการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมลูที่
เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการเสนอ
แต่งตัง้กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนด พร้อมระบุข้อมลูอื่นเพิ่มเติม อาทิ การมี
ความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง เป็นต้น ทัง้ในปัจจุบนัและอดีต ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกปี จะมีกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ตามวาระจ านวน 3 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และในการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จดัเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อ
ตรวจนบัคะแนนเช่นเดียวกันกับวาระอื่น รวมทัง้ได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุมโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเลือกตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชดัเจน 

1.3 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษ ัทฯ ซึ ่งได้รับการอนุมตั ิจากที ่ประช ุมสามญัผู้ถือหุ้น กรรมการบริษ ัทมีสิท ธิได้รับ

ค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
โดยก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ ซึ่งจะก าหนดไว้เป็นคราวไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทก่อนเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการใน
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ์ที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

1.4 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปิดกัน้การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้น ทัง้นี  ้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

ระหว่างกันได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถคดัส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการสนบัสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทัง้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบนั รวมถึง     

ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิและการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ทั ง้นี  ้หล กัการที ่บ ริษ ัทฯ  ใช้ในการปฏ ิบ ตั ิเกี ่ย วก ับผู้ถ ือหุ้น อย ่าง เท ่า เท ียมก ันม ีรายละเอ ียดปราก ฏใน เว ็บ ไซต์ 
www.airafactoring.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

 

http://www.airafactoring.co.th/
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2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และค าถาม
เป็นการล่วงหน้า 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ือง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้อย่างชดัเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้ก าหนด หรืออีเมล์ไปยงั ir_af@aifafactoring.co.th ทัง้นี ้
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามล าดบัต่อไป และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลบัไปยงัผู้ ถือหุ้นที่เสนอเร่ืองดงักล่าวเพื่อ
รับทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ต่อไป 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในระหว่าง
วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือก
เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  
ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก าหนดวาระ

ต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยจดัส่งไปพร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอ
ทางเลือกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระจ านวน 2 
คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลู
ของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด
คนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอดงักล่าวหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ 

2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกวาระและ

เก็บบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกเว้นวาระเร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตาม
วาระบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด โดยได้จดัเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลงั
ได้ 

บริษัทฯ มีการใช้ระบบบาร์โค้ด เป็นเคร่ืองมือช่วยในการนบัคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นบัคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงวิธีการใช้บตัรลงคะแนน
เสียงและหลกัเกณฑ์การนบัคะแนนก่อนเร่ิมเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมแล้ว 
ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นน าส่งบตัรลงคะแนนที่เหลือทัง้หมดคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน 
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2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเร่ืองการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี ้ยังก าหนดแนวทางในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงก าหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดงันี  ้

1) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการใช้
โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักับ  
บริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลู
ภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดระยะเวลาห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูส าคญั
อื่น ๆ และควรรออย่างน้อย 24 - 48 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้วก่อนที่จะซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ และ
ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ครัง้แรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2559 รวมถึงน าเสนอการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

2) คณะกรรมการบริษัท ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ/หรือทุกครัง้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทภายใน 3 วนั เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ 

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ  ดงันี ้

ชื่อ 

 จ ำนวนหุ้น   ร้อยละ 
(จ ำนวนหุ้น

ทัง้หมด 1,600 
ล้ำนหุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 62 
 ได้มำ

ระหว่ำงปี  
 จ ำหน่ำย
ระหว่ำงปี  

ณ 31 ธ.ค. 63 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

- - - - 0.00% 

2. นายคณุากร เมฆใจด ี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - 0.00% 

4. นายพนูศกัด์ิ เธียไพรัตน์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

5. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 
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ชื่อ 

 จ ำนวนหุ้น   ร้อยละ 
(จ ำนวนหุ้น

ทัง้หมด 1,600 
ล้ำนหุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 62 
 ได้มำ

ระหว่ำงปี  
 จ ำหน่ำย
ระหว่ำงปี  

ณ 31 ธ.ค. 63 

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 

- - - - 0.00% 

7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ 
กรรมการ และกรรมการสินเชื่อ 

- - - - 0.00% 

9. พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ 
กรรมการอิสระ 

- - - - 0.00% 

10. นายอคัรวิทย์ สกุใส 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
สินเชื่อ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- - - - 0.00% 

11. นายชานนท์ โชติวิจิตร 
กรรมการบริหาร 

- - - - 0.00% 

12. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ* 
กรรมการบริหารและกรรมการสินเชื่อ 

- - - - 0.00% 

13. นางพรพิไล บรุาสยั 
กรรมการผู้จดัการ 

- - - - 0.00% 

14. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานสินเชื่อ
และการตลาด 1 

- - - - 0.00% 

15. นายพทัธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบริหาร 

- - - - 0.00% 

16. นายพิภพ จิรวงศกร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
ปฏิบตัิการและสารสนเทศ 

- - - - 0.00% 

17. นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
บริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี ้

- - - - 0.00% 

18. นางไพศรี ฝักเจริญผล 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

905,000 - - 905,000 0.06% 

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



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 12 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริม และ

สนบัสนุนให้มีแนวทางปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชดัเจนและเป็นธรรม  
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดงันี ้

3.1 ผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถงึ

การเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ 

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทฯ ถือว่ากลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุที่ท าให้องคก์รสามารถด าเนินธุรกิจ

บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัและก าหนดให้มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างระดบัผู้บริหารและพนกังาน 
2) บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการสรรหา และคดัเลือกบคุลากรท่ีชดัเจน โดยน าข้อมลูจาก Job Description มาเป็น

ข้อมูลประกอบในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรโดยพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
หลกั รวมทัง้มีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของพนกังานใหม่ทกุคน  

3) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนกังานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม และเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความ
มัน่คง โดยได้จดัสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม และจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนกังาน
เพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมทัง้ปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลของการ
ปฏิบตัิงาน รวมถึงการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรในระยะยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี  ้บริษัทฯ 
ยงัได้จดัวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ตามความรู้ความสามารถ และได้ใช้ศกัยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่  

4) การรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ ถือว่าการรักษาพนกังานไว้กบัองค์กรเป็นส่ิงที่
ส าคญั จึงได้ก าหนดให้มีสวสัดิการ ดงัต่อไปนี ้

4.1) การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม ตามคณุวฒุิ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการก าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนกังานปีละ 1 ครัง้ 
โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนกังาน ซึ่งบริษัทฯ น าระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและหน่วยงาน  

4.2) การให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่  ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ       
ค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้พนกังานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอกเหนือจากการเบิกจากประกนัสงัคม และเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนกังาน การจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดี 
และการให้สวสัดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมรส เงินฌาปนกิจ การอบรมสมัมนาแก่พนกังานทัง้ในและนอกสถานท่ี เป็นต้น 

4.3) การจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานท่ีมีอายกุารปฏิบตัิงานครบตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
4.4) การจดัให้มีกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนกังานทกุระดบัได้มีส่วนร่วม โดยทางฝ่ายจดัการได้จดัให้มี

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ Team building การจดังานปีใหม่ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 
และพนกังาน รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างอิสระ เพื่อจะได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
มาพิจารณาและน าเสนอต่อฝ่ายจดัการต่อไป 
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5) การสืบทอดการด ารงต าแหน่งหรือการเตรียมผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินการจัดเตรียมผู้บริหาร
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอกับการขยายธุรกิจรวมไปถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม และ
พฒันาขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

3.3 คู่แข่งขัน 
บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิใน

การแข่งขนั โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

3.4 คู่ค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชดัเจน อาทิเช่น นโยบายสินเชื่อและอ านาจอนมุตัิ 

นโยบายการให้เงินกู้ ยืม นโยบายหลักประกัน นโยบายการจัดชัน้หนีแ้ละการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ นโยบายการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานเร่ืองการจดัซือ้ โดยระบถุึงขอบเขต หลกัเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีขัน้ตอนท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

3.5 ลูกค้าและลูกหนี ้ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ให้กับลกูค้าและ

ลกูหนี ้ดงันี ้
1) จัดท าสัญญาที่เป็นธรรม และส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทฯ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่

ถกูต้อง 
2) รักษาความลบัของลกูค้าและลกูหนีอ้ย่างรัดกุม และไม่เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบันัน้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่

จะได้รับความยินยอมจากลกูค้าหรือลกูหนี ้หรือเป็นการด าเนินการตามกฎหมายเท่านัน้ 
3) ให้ค าแนะน าโดยใช้ความระมดัระวงัอย่างสมเหตุผล เพื่อมุ่งให้ลกูค้าและลกูหนีไ้ด้รับประโยชน์และความพึง

พอใจอย่างเหมาะสม  

3.6 เจ้าหนี ้
 บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบัเจ้าหนีท้กุกลุ่มอย่างเสมอ
ภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด ในการช าระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ และการบริหารเงินทุน และมีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการค า้ประกันหนี ้
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิ
ในการแข่งขนั โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งขนัด้วยวิธีฉ้อฉล  

3.7 องค์กรก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยองค์กรที่ก ากับดูแล และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
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3.8 สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม และสนบัสนนุให้เติบโตอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานของหลกัจริยธรรมและความโปร่งใส ดงันัน้ การให้สินเชื่อของ
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที่เป็นกลุ่ม SME เพราะมีความเชื่อมัน่ว่าเป็นกลุ่มที่จะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนุนการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อาทิ การพฒันาระบบปฏิบตัิงาน เพื่อลดการ
ใช้กระดาษในขัน้ตอนการท างาน ส่งเสริมให้พนกังานร่วมกนัรักษ์โลกร้อน โดยติดค าเชิญชวนให้พนกังานได้คิดก่อนปริน้ท์ รวมถึง
การใช้กระดาษที่ใช้แล้ว เป็นต้น 

3.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มีความมุ่งหมายเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ สนบัสนนุผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มร่วมกนัต่อต้านการทจุริต บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายใช้บงัคบัภายในองคก์ร 
โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค า
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และมีการส่ือสารและเผยแพร่ไป
ยงัพนกังาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ      โดยในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต   และในเดือนกนัยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่น และคุ้มครองให้ความเป็นธรรมกับผู้ ร้องเรียน โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียนเหล่านัน้ผ่านส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อท าการ
ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.10 กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน โดยไม่กระท าการใด ๆ อัน

ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างเพศ อาย ุเชือ้ชาติ หรือศาสนา และเปิดโอกาสให้พนกังานได้รับความรู้
จากการฝึกอบรม และได้รับสวสัดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3.11  กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้
ภายในบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานติดตัง้ระบบ
ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

3.12  ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท างาน 
ในปี 2563 พนกังานมีอตัราการลาป่วยเฉล่ียจ านวน 4.7 วนัท าการ และไม่พบการเกิดอบุตัิเหตหุรือการได้รับเชือ้

อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิงานแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารอาคารจตัุรัสจามจุรี ในการส่ง
ตวัแทนพนกังานเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 
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3.13  ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าความผิด และ
ข้อเสนอแนะ 

ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมลู การแจ้งข่าวของบริษัทฯ  รวมถึงการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าความผิด และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดงันี ้

➢ เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.airafactoring.co.th หวัข้อ “ติดต่อเรา” เลือกเร่ืองติดต่อ “กรรมการตรวจสอบ”
หรือ “ส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน” 

➢ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 
อีเมล์   : -  auditcommittee@airafactoring.co.th ถึงกรรมการตรวจสอบ 

    -  internalaudit@airafactoring.co.th ถึงส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 
โทรศพัท์  : 0 2657 6222 
โทรสาร  : 0 2657 6244 

➢ ไปรษณีย์  : เรียน ส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน  
      บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั    
    เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

           

 ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง
อีเมล์ภายในของบริษัทฯ อีกช่องทางหน่ึง นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมในท่ีท างานท่ีไม่
ถูกต้อง หรือสงสยัว่าจะไม่ถูกต้อง หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น หรือเข้าข่ายการทุจ ริตและคอร์รัปชั่น หรือละเมิด
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา โดย
บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อ
กลา่วหาดงักล่าว  
 หากพบว่าการกระท าความผิดเกิดจากพนกังานให้รายงานการกระท าความผิดตามสายการบงัคบับัญชา และ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าความผิดนัน้ ๆ อย่างเป็นธรรมตามระเบียบของบริษัทฯ และหากการกระท าความผิดเกิดจาก
บคุคลซึง่ไม่ใช่พนกังาน บริษัทฯ จะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ  

4.1 การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมลูของ

บริษัทฯ ได้ง่ายและสอดคล้องกบักฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้  
1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  
2. งบการเงินประจ าปีที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว จะด าเนินการภายใน 60 วนันบัจากวนัสิน้รอบปี

บญัชีของบริษัทฯ และงบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้ว จะด าเนินการภายใน 45 วนันบัจากวนั
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สิน้รอบไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้จัดมีการจัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูที่ชดัเจนและสามารถเข้าใจในผลประกอบการได้ดียิ่งขึน้ 

3. ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับผู้ ถือหุ้ น อาทิ แบบแสดงข้อมูลประจ าปี หรือแบบ 56-1 รายงานประจ าปี (Annual 
Report) และเอกสารเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

4. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ และคณะผู้บริหาร รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง การศกึษาและฝึกอบรม การถือหุ้นในบริษัทฯ และประสบการณ์ท างาน  

4.2 ผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีโดยค า นึงถึงความเป็นอิสระ          

ความเหมาะสม การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และเป็นผู้สอบบญัชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะน าเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทัง้จ านวนเงินค่าสอบบัญชีให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะ
น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

ส าหรับปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตัง้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลดงักล่าว โดยค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีประจ าปี 2563 จ านวน 1,010,000 บาท สูงกว่าปี 2562 จ านวน 80,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.60 โดยไม่รวม
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง   ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561-2563 ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 
ค่ำสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าสอบบญัชี 1,010,000 930,000 900,000 
ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวม 1,010,000 930,000 900,000 
 

4.3 นักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และก าหนดให้ “นักลงทุนสมัพนัธ์” เป็นผู้ที่ส่ือสารและ

เผยแพร่ข้อมลูที่มีความถกูต้อง ทนัเวลา และโปร่งใส ผู้สนใจสามารถติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ที ่
ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์: 0 2657 6222  
โทรสาร: 0 2657 6244 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir_af@airafactoring.co.th 
เว็บไซต์: www.airafactoring.co.th 
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ในปี 2563  บริษัทฯ มีการประชาสมัพันธ์ข้อมลูของบริษัทฯ ผ่านส่ือต่าง ๆ โดยนายอคัรวิทย์ สกุใส กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อาทิเช่น ส านกัข่าวออนไลน์อินโฟเควทส์ และหนงัสือพิมพ์ทนัหุ้น    เป็นต้น 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการพิจารณาบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ ทกัษะ ความรู้ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ โดยกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 2 ท่าน กรรมการอิสระ
จ านวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน ทัง้นี ้เพื่อให้การบริหารงานภายในเกิดความสมดุล มีความถกูต้องเป็น
ธรรม และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้กรรมการแตล่ะคนด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
ไม่เกินกว่า 5 บริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งให้บริษัท จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่งแต่อย่างใด รายละเอียด
การด ารงต าแหน่งปรากฏในหวัข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร” 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่จาก
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

ในการคดัเลือกกรรมการ บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่กลัน่กรองคุณสมบตัิ และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งครบ
วาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทต่อไป 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามแนวปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับต าแหน่ง ทัง้นีล้ักษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สญัญามีภาระหนี ้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัทีม่ีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

คุณสมบัติของกรรมการ 
บคุคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ 

และมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
- มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และต้องไม่มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ ถือหุ้น ตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
- สามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส าคัญและในการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั 
- เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิอื่นใดที่อาจก าหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม

ของคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.00) ได้แก่ นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ นายคุณากร 
เมฆใจดี นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์ และพลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ 

 
รายละเอียดกรรมการบริษัทและจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
วันที่ได้รับกำร 

แต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
จ ำนวนปีที่ด ำรง 
ต ำแหน่งกรรมกำร 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 14 พฤษภาคม 2561 2 ปี 8 เดือน 
2. นายคณุากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
10 พฤศจิกายน 2559 4 ปี 2 เดือน 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

14 สิงหาคม 2557 6 ปี 5 เดือน 

4. นายพนูศกัดิ ์ เธียไพรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิ จารณ า
ค่าตอบแทน 

25 กมุภาพนัธ์ 2547  16 ปี 10 เดือน 

5. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

1 มีนาคม 2554 9 ปี 10 เดือน 

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ 29 เมษายน 2554 9 ปี 8 เดือน 
7. นางนลิน ีงามเศรษฐมาศ กรรมการ กรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

1 มีนาคม 2554 9 ปี 10 เดือน 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ กรรมการ กรรมการสินเชื่อ 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

14 พฤษภาคม 2561 2 ปี 8 เดือน 

9. พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์* กรรมการ และกรรมการอิสระ 12 พฤษภาคม 2563 8 เดือน 
10. นายอคัรวิทย์  สกุใส กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ

สินเชื่อ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
5 กรกฎาคม 2561 2 ปี 6 เดือน 

หมายเหตุ  * พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร    ที่ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

5.2 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในทกุครัง้ของการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจาก
ต าแหน่งอาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง 
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5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชดัเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่การก ากับดูแล และความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ภายใน ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและ
หน้าที่ส าคญัในการก ากบัดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีวาระการประชุมที่ส าคญั
และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเร่ืองกลยุทธ์ขององค์กร จดัสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน าเสนอข้อมลูที่
ชดัเจนและทนัการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชมุได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทัว่ถึง ตลอดจนดูแลให้
มติที่ประชุมมีความชัดเจน พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ประธานกรรมการยังมีหน้าที่ส าคัญในการดูแลให้การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ เช่น เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท การท าหน้าที่กรรมการ และแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหารระดบัสงู 

ประธานกรรมการบริหาร - คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด าเนินกลยุทธ์ รวมถึงนโยบายที่ส าคญัที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลกัในการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทฯ รวมถึง
การบริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดภายใต้หลกัการก ากับกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลวุิสยัทัศน์
และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไปด ารงต าแหน่งบริษัทอื่น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

5.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ บริหารและ
พนกังาน มีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั เป็นประจ าทกุปี และก าหนดแนวปฏิบตัิของการมีส่วนร่วม ไว้ดงันี ้

1.1 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ โดยจดัให้มี
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางองค์กร ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูเป็น
ประจ าทกุปี 

1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนแผนการปฏิบตัิงานและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิตามแผนงาน ให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยทุธ์องค์กรอย่างสม ่าเสมอ 

1.3 ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น และแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน 
ตอบสนองเป้าหมายองค์กร 

1.4 ส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน ให้พนักงานทุกระดบัทั่วทัง้องค์กรรับทราบผ่าน
กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนกังาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ 
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ตลอดจนจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีส านกั
ก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของ นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ หัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมี
คณุภาพประกอบด้วยข้อมลูส าคญัอย่างครบถ้วน และมีก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน 

3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหาร
ความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ จึงได้จัดตัง้ฝ่ายบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาปัจจัยความเส่ียงที่มีผลต่อการด าเนินงานและ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเส่ียงทกุด้านอย่างละเอียดรอบคอบทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกนัและเฝา้ระวงัความเส่ียงจากสถานการณ์ปัจจบุนั และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหาร
ความเส่ียงในระดบัจดัการ และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 

4. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จดัให้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการทุกสิน้ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ ทัง้นีผ้ลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการถือเป็นข้อมลูอนัเป็นความลับเฉพาะบคุคลไม่
สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1: ประเมินจากดชันีชีว้ดัผลประกอบการ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ส่วนท่ี 2: ประเมินผลด้านความเป็นผู้น า การสร้างทีมงาน การส่ือสาร การมุ่งเน้นความส าเร็จ การบริหาร 

การเปล่ียนแปลง  
ทัง้นี ้ผลการประเมินจะถกูน าไปพิจารณาก าหนดเป็นอตัราการขึน้เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย

ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
5. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ เพื่อมัน่ใจว่า บริษัทฯ 

มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้
5.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน

ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที่ก าหนด และสามารถสืบทอดงานของแต่
ละต าแหน่งงานได้ 

5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องเทียบกบัระดบัความสามารถที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

5.4 มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ท าหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและการพัฒนาความรู้  
ความสามารถของผู้ สืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

5.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง
งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  

6. การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับ
การการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยได้ส่งพนกังานไปอบรมเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และมุ่งเน้นให้พนกังานเป็น
กลไกหลกัในการพฒันาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่องค์กรแห่งความส าเร็จต่อไปในอนาคต 
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7. การต่อต้านคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมกันปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวด้วย โดยได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563  

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานต่าง ๆ เฉพาะด้านตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย  
แต่ละคณะ และในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยมีการก าหนดวันประชุมของแต่ละคณะไว้ ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี 
คณะกรรมการชดุย่อยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดงันี ้

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แต่ปี 2547 เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริหารความเส่ียง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัท ารายงาน หรือให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าส านกัก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหวัหน้าส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ 

6. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายคอร์รัปชัน่ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

7. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ

บริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบคุคลภายนอก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการด ารง

ต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายคณุากร เมฆใจดี* ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์* กรรมการตรวจสอบ  
3. นายพนูศกัดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาวสมใจ อมรชยันพคณุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  * นายคุณากร เมฆใจดี และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ

การเงินเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
1. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดงันี ้

1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 
2. คดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัท 
2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเบือ้งต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทัง้การปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. พิจารณาค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการ ชดุย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป 
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5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดบัสงูเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและติดตามความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้ จัดการและผู้ มีอ านาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนมุตัิ แล้วแต่กรณี 

8. จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพฒันาการต่าง ๆ ท่ีส าคญั รวมถึงจดัให้มีการปฐมนิเทศ และ
แจกเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในกรณีกรรมการเข้าใหม่ 

9. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
10. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการ

ด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
2. นายพนูศกัดิ ์ เธียไพรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นางนลิน ี งามเศรษฐมาศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาววฑัรา อรุณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่ง 

และอาจประกอบด้วยบคุคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีก
จ านวนหนึ่งก็ได้ โดยกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท  

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการ
บริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่
ก าหนด โดยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสัง่ และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดแผนการเงิน 
งบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ควบคมุก ากับดแูลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลตุาม
เป้าหมาย 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 25 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิ  

4. มีอ านาจพิจารณา อนมุตัิ การใช้จ่ายเงินในการด าเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญ ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว  
6. มีอ านาจพิจารณา อนมุตัิ การให้กู้ยืมเงนิหรือการให้สินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์อ านาจใน

การอนมุตัิสินเชื่อของบริษัทฯ   
7. มีอ านาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้หรือการออก

ตราสารหนี ้รวมถึงการให้หลักประกัน การค า้ประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. กลัน่กรองการอนมุตัิและทบทวนค าขออนมุตัิสินเชื่อที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการสินเชื่อ 
9. เป็นคณะที่ปรึกษาของฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล 

และด้านการปฏิบตัิการอื่น ๆ 
10. ด าเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้อ านาจ และ/หรือการมอบ

อ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วน
ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร  
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร  
3. นายชานนท์    โชติวิจิตร กรรมการบริหาร 
4. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ กรรมการบริหาร 
5. นายอคัรวิทย์  สกุใส กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาววฑัรา อรุณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการสินเชื่อ 
คณะกรรมการสินเชื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
1. พิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงัต่อไปนีต้ามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหารที่อยู่นอกเหนือจากอ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อ รวมถึงค าสัง่ ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่ได้
ก าหนดไว้  

ก) สินเชื่อแฟคตอร่ิง การให้กู้ยืมเงิน สินเชื่อประเภทอื่น ๆ 
ข) การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อ   
ค) หลกัประกัน 
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ง) การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
2. กลั่นกรองและทบทวนค าขออนุมัติเร่ืองตามข้อ 1 ก่อนน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบัอ านาจอนมุตัิ  
3. ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าการบริหารความเส่ียงด้านสินเชื่อแก่ฝ่ายจดัการ เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐาน

ลกูค้าและลกูหนีท้ี่มีคณุภาพของบริษัท 
4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสินเชื่อมีจ านวน 6 ท่าน โดยกรรมการสินเชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทมี

วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ประธานกรรมการสินเชื่อ 
2. นางนงลกัษณ์    จนัทรสมบตัิ กรรมการสินเชื่อ 
3. นายวฒันะ         สร้างวงศ์ใหม่ (1) กรรมการสินเชื่อ 
4. นายวิรุต             ด่านอธิคม (2) กรรมการสินเชื่อ 
5. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ กรรมการสินเชื่อ 
6. นายอคัรวิทย์  สกุใส กรรมการสินเชื่อ 

โดยมีนางสาวกษิรา ศรีลอยเมือง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสินเชื่อ 

หมายเหต ุ  (1) นายวัฒนะ  สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 

  (2) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อแทน นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ที่
ครบวาระต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี  โดย

ก าหนดการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
ในการประชุมแต่ละครัง้ได้ก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถ้วนเพียงพอ และจดัส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่าง เพียงพอ เพื่อให้
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้
จากการประชมุ โดยเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดบนัทึกการประชมุ และหลงัจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชมุรายงานจะถกูจดัเก็บ
ไว้ในห้องกฎหมาย หากกรรมการต้องการรับทราบข้อมลูเพิ่มเติม สามารถขอข้อมลูได้โดยการติดต่อผ่านเลขานกุารบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ผู้บริหารจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เก่ียวข้องกับตนเอง
เพื่อให้ข้อมูลแก่กรรมการโดยละเอียด อีกทัง้ยังเป็นโอกาสให้กรรมการได้ท าความรู้จักกับผู้บริหารซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งด้านบริหารต่อไป นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายอย่างชดัเจนว่า หาก
การประชุมมีวาระที่จะต้องมีการลงมติ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดในที่ประชุม และที่
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ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทัง้หมดไม่จ าเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั 

ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ มีการประชมุระหว่างกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 ครัง้ และมีการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยสรุปการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละคนได้ดงันี ้

รำยชื่อ 
คณะ 

กรรมกำร
บริษัท 

คณะ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

คณะ 
กรรมกำร 
สินเชื่อ 

กำรประชุม 
สำมัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ปี 2563 

1. นายสรสิทธ์ิ  สนุทรเกศ 6/6 - - - - 1/1 

2. นายคณุากร เมฆใจดี 6/6 6/6 - - - 1/1 

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

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

5. นางลดาวลัย์ 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. นางนงลกัษณ์  จนัทรสมบตัิ 6/6 - - - 13/14 1/1 

9. นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู (1) 2/2 - - - - - 

10. นายอคัรวิทย์  สกุใส 6/6 - - 13/13 14/14 1/1 

11. พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ (2) 3/3 - - - - 1/1 

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

13. นายวฒันะ   สร้างวงศใ์หม่ (3) - - - - 10/11 - 

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

15. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ - - - 13/13 14/14 - 

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

หมายเหต:ุ 
(1) นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563  
(2) พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายวฒุิภูมิ จุฬางกูร    ที่ลาออกจากต าแหน่ง

กรรมการ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
(3) นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

2/2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 
(4) นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ครบวาระต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  
(5) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อแทน นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ที่ครบวาระ

ต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

• การประเมินตนเองของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ

ย่อยทุกคณะ และแบบรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนว่าได้มีการก ากับดูแลให้มีการก าหนด และ/หรือด าเนินการ
ต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนุนฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง / พฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการแต่ละคณะ และแจ้งผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การด าเนินการของฝ่ายจดัการ 

• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่ บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่กบัแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ที่ใช้
ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู โดยปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และน าเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวลั จงูใจที่เหมาะสม 

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท างานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของต าแหน่งที่ว่าง
ลงอย่างเป็นอิสระในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ ส าหรับกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นัน้ มีหลกัการคือ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และจากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละคน และจากการเสนอชื่อโดยผู้ ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกลัน่กรองว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอดงักล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 

ทัง้นี  ้ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั ง้กรรมการและผู้ บ ริหารดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิ
ในเร่ืองความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย 

5.9 การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ รับผิดชอบเร่ืองความ

ต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะใน
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้ จัดการ และผู้บริหารระดับสูงส่ีรายแรก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการวางแผน     
สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต าแหน่งงานหลักที่มีความส าคัญต่อการด า เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ๆ ได้รับการแต่งตัง้ โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก หรือเหตุประการอื่น จนส่งผลให้ต าแหน่งนัน้ ๆ 
ว่างลง 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 29 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ และต้องเสนอความเห็นขออนุมตัิต่อบริษัทแม่ (บริษัท 
ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)) ตามข้อบงัคบัของบริษัทใหญ่ หมวด 7 ข้อ 56 ว่าด้วยเร่ืองการก ากบัดแูลและบริหารบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงเส้นทางอาชีพการท างานของพนักงาน  ส าหรับแต่ละระดับและแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อน ามาใช้ในการจดัท าแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย 

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมลูสรุป

เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การด าเนินงานท่ีส าคญั และกฎเกณฑ์ทางการท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมทัง้จัดให้มีเอกสารส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท าหน้าที่กรรมการ ได้แก่ คู่มือ
กรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ  รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึง่เอกสารเหล่านีป้ระกอบด้วยข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็นต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงอ านาจอนมุตัิ ข้อห้ามการ
กระท าของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เป็นต้น 

5.11 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร  
บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ที่ เก่ียวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู     เพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึง่กนัและกนั ส่งเสริมให้จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู  

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมและสมัมนาหลกัสตูรต่าง ๆ ดงันี ้
1. นายอคัรวิทย์ สกุใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมและสมัมนาดงันี ้

- เสวนาวิชาการ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 หวัข้อ "แนวโน้มและทศิทางเศรษฐกจิไทย ปี2564 : 
ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไร"  จดัโดย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
  -    อบรมสมัมนาวชิาการ AI & IoT Summit 2020 จดัโดย  กระทรวงดจิิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MDES) 
และ สมาคมผู้ใช้ดจิิทลัไทย (DUGA) 

- สมัมนา "ยทุธศาสตร์ค้าปลีกวิถีใหม่ฝ่า COVID-19" : Digital Transformation to Success จดัโดย  สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

2. นายอคัรวิทย์ สกุใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายยศไกร  รุจิพงษ์วาที ผู้อ านวยการส่วนงานนิติ
กรหลกัสตูร ทบทวน สาระส าคญั  พ.ร.บคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ 62 และการเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบงัคบัใช้ จดัโดยสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

3.  นายพทัธ์วฒุิ วีระประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบริหาร เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร CFO 
and Financial Reporting Roles and Responsibility จดัโดย ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ  สรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสงู ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทัง้นีค้่าตอบแทน
กรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูป
ของเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ  

2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยจะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส และ   
อืน่ ๆ  

1) ค่าตอบแทนกรรมการ  
โครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะที่เป็นตวัเงินอยูใ่นรูปของค่าเบีย้ประชมุดงันี ้

   (หน่วย: บาท) 
รำยชื่อคณะกรรมกำร ประธำน กรรมกำร 

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 
หมายเหต:ุ 1. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารได้รับค่าเบีย้ประชมุกึ่งหน่ึง 

     2. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบีย้ประชมุ  
ในปี 2563 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในรูปค่าเบีย้ประชมุที่เป็นตวัเงินสรุปได้ ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

รำยชื่อ 
เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ 

กรรมกำร
บริษัท 

รวม คณะกรรมกำร 
บริษัท 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร 
สินเชื่อ 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ 150,000  -   -   -   -  150,000 300,000 
2. นายคณุากร เมฆใจดี 90,000 150,000  -   -   -  100,000 340,000 
3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 90,000 90,000  -  75,000  -  100,000 355,000 

4. นายพูนศกัด์ิ เธียไพรัตน์ 90,000 90,000  -  50,000  -  100,000 330,000 
5. นางลดาวลัย์ 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 
เบีย้ประชมุ  

50,000  - 100,000 240,000 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ 90,000  -   -   -  130,000 100,000 320,000 
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รำยชื่อ 
เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ 

กรรมกำร
บริษัท 

รวม คณะกรรมกำร 
บริษัท 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร 
สินเชื่อ 

9. นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู (1) 30,000  -  -  -   -  100,000 130,000 

10. นายอคัรวิทย์ สกุใส 45,000  -   ไม่ได้รับ 
เบีย้ประชมุ  

 -   ไม่ได้รับ 
เบีย้ประชมุ  

100,000 145,000 

11. พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ (2) 45,000  -   -   -   -   -  45,000 
12. นายชานนท์ โชติวิจิตร -  -  130,000  -   -  -  130,000 

13. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม(3) -  -   -   -  110,000 -  110,000 
14. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ -  -  130,000   -   140,000   -  270,000 

15. นายวฒันะ สร้างวงศใ์หม่(4) - - - - 100,000 - 100,000 

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

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

หมายเหต:ุ 
(1) นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563  
(2) พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร    ที่ลาออกจากต าแหน่ง

กรรมการ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
(3) นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ครบวาระต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  
(4) นายวฒันะ สร้างวงศ์ใหม่ ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 

เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 
(5) นายวิรุต ด่านอธิคม ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสินเชื่อแทน นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ที่ครบวาระต าแหน่ง

กรรมการสินเชื่อ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
  

2) ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร 
  -ไม่มี- 

 
3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิการอื่น ๆ รายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

ประเภทค่ำตอบแทน 
จ ำนวนเงนิ 

2563 2562 

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

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 756,245.36 604,830.24 

สวสัดิการอื่น ๆ 740,118.24 485,166.00 

รวม 14,637,867,.20 12,733,114.24 
จ ำนวนผู้บริหำร 6 7 
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หมายเหต:ุ 
- ปี 2563 ผู้บริหาร จ านวน 6 คน ประกอบด้วย นายอัครวิทย์ สุกใส นางพรพิไล บุราสยั นายพทัธ์วุฒิ วีระ

ประดิษฐ์  นายพิภพ จิรวงศกร นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร และนายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา  
- ปี 2562 ผู้บริหาร จ านวน 7 คน ประกอบด้วย นายอัครวิทย์ สุกใส นางพรพิไล บุราสยั นายพทัธ์วุฒิ วีระ

ประดิษฐ์  นายพิภพ จิรวงศกร นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา และนางไพศรี ฝักเจริญผล 

6. บุคลำกร 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 88 คน ซึ่งเป็นพนกังานประจ าทัง้หมด โดยแบ่งพนกังาน

ตามสายงานต่าง ๆ ได้ดงันี ้

สำยงำน / ฝ่ำย 
 จ ำนวนพนักงำน (คน) 

2563 2562 2561 

สายงานการเงินและบริหาร 24 31 15 

สายงานสินเชื่อและการตลาด 20 24 25 

สายงานปฏิบตัิการและสารสนเทศ 25 23 34 

สายงานบริหารความเส่ียงและแก้ไขหนี ้ 8 9 9 

ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9 9 6 

ส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 2 2 2 

รวม 88 98 91 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

• ผลตอบแทน และสวัสดกิำรต่ำง ๆ ของพนักงำน 
   บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้
  (หน่วย: บาท)  

ค่ำตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

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

- สวสัดิการอื่น ๆ  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 

จ ำนวนพนักงำน 82 91 86 

• กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ        
 บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจูงใจให้พนกังานท างาน
กบับริษัทฯ ในระยะยาว ซึง่ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นเงินจ านวน 2,471,135.98 บาท  

• ค่ำตอบแทนอื่นของพนักงำน 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้
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และระยะยาว กล่าวคือจัดให้มีโครงการบริหารคนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อให้องค์กรสามารถ
ขบัเคล่ือนภารกิจให้บรรลเุป้าหมาย มีการกระบวนการสืบทอดต าแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้พนกังานมีความพึงพอใจและ
เกิดความผกูพนักบัองค์กรจากการท่ีได้รับโอกาสในการท างานท่ีมีความท้าทายมากขึน้  

 

• การพัฒนาบุคลากร 
นโยบายการพฒันาบุคลากร และแนวปฏิบตัิในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถกูน ามาเชื่อมโยงกับ       กล

ยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทัง้คนดี และคนเก่ง 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสงัคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้บริษัทฯ 
ก้าวไปสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ และเพือ่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  

นอกจากนี ้ยังได้มีการปรับต าแหน่งให้กับพนักงานที่มีศกัยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการ
เจริญเติบโตความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้น าตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบตัิงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละบคุคลรวมทัง้ปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนกังานให้
สอดคล้องกบัองค์กรและมุ่งไปสู่จดุหมายเดียวกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจดัอบรมพนกังานทกุระดบัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ดงันี ้ 
- การอบรมภายนอกองค์กร 

1. หลักสูตร ทบทวน สาระส าคัญ  พ.ร.บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 62 และการเตรียมความพร้อมก่อนมีผล
บงัคบัใช้ จดัโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

2. หลักสูตร หลักการประมาณการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึน้ จัดโดยบริษัท ธรรมนิติ จ ากัด 
(มหาชน) 

3. หลกัสตูร CFO and Financial Reporting Roles and Responsibility จดัโดย ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4. หลกัสตูร ALL In One Cybersecurity จดัโดย บริษัท โซซีเคียว จ ากดั 
5. หลักสูตร หลักกฎหมายทั่วไปขอบเขตและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วน

บคุคล พ.ศ.2562 จดัโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
6. หลกัสตูร AI&IOT Summit 2020  จดัโดย สถาบนักฎหมายสื่อดิจิทลั 
7. หลกัสตูร สญัญาธุรกิจกบัภาษีอากรและการจ่ายเงินต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร  จดัโดย กรมสรรพากร 

  
- การอบรมภายในองค์กร  

1. หลักสตูร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Orientation Program เป็นหลักสูตรที่พนักงานใหม่ทุกคน ทุกระดบั ต้อง
ได้รับการอบรม เพื่อให้พนกังานใหม่ได้รับทราบ ลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และข้อมลูอื่นท่ีจ าเป็น 

 

2. หลกัสตูร Team Building การจดักิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกบัการท างานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีภายในองค์กรส าหรับพนักงานทุกระดับ โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท Super A Teambuilding มาเป็น
ผู้บรรยายและจดักิจกรรม ณ โรงแรม โนโวเทล จงัหวดัเพชรบรีุ 
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3. หลักสูตร กฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเชิญวิทยากรภายในบริษัท คุณยศไกร รุจิพงษ์วาที 
ผู้อ านวยการส่วนงานนิติกร โดยมีผู้ เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายคือ พนกังานระดบัผู้อ านวยการฝ่ายขึ น้ไป 
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ  PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 
(2019)) ซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาไปเมือ่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบงัคบัใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 
2562 

 

สรุปจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานในปี 2563 ได้ดงันี ้
- อบรมภายนอกองค์กรจ านวนเฉล่ีย 1.66 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
- อบรมภายในองค์กรจ านวนเฉล่ีย 8.22 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

 

• เลขานุการบริษัท  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ให้นางสาววฑัรา อรุณ 

เป็นเลขานกุารบริษัท เพือ่ท าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาตรา 89/15 ดงันี ้
1. เป็นศนูย์กลางในการจดัท า/เก็บรักษาเอกสาร 
2. ทะเบียนกรรมการ 
3. จดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือนดัประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
5. จดักิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
6. ประสานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
7. ให้ความเห็นเก่ียวกบักฎหมาย และประกาศต่าง ๆ 
8. เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ประวตัิโดยสงัเขปของเลขานกุารบริษัท 
ชื่อ: นางสาววฑัรา อรุณ 
การศกึษา: ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania 
 ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
การอบรม: หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นที่ 59/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
การท างาน: - 2563 - ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท 

  บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 - 2560 - 2562  ทีป่รึกษาเลขานกุารบริษัท   
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 - 2556 – 2560 เลขานกุารบริษัท   
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

- 2555 – 2556 Secretary and  Administrative Manager  
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน) 

- 2543 – 2549        Executive Officer 
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญและตระหนักกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่ิมจากสังคมภายในของบริษัท ฯ นั่นก็คือ 
“พนักงาน” ซึ่งหากพนักงานได้รับความเป็นอยู่ที่ดี สังคมเล็ก ๆ แห่งนีก้็จะมีความสุข โดยบริษัทฯ ได้ให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่
พนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานแต่งงาน หรือ กรณีที่
บคุคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น รวมทัง้การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานในทุกระดบัให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะ
แข่งขนักับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัได้มีการจดัตัง้คณะท างานเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้พนกังานสามารถ
แจ้งเร่ืองร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมกบัก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยแจ้งผ่าน
ทางส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน  

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการตามหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน  
4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม  
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วน

ได้เสีย 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืนในมิติต่าง ๆ ดงันี ้

• มิตด้ิานเศรษฐกิจ 
ในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มการใช้บริการทางการเงินของลกูค้าจากแหล่ง

ต่าง ๆ ประกอบกับการพฒันากระบวนการคดักรองคุณภาพของลูกค้าและลกูหนีท้ี่รวดเร็วและยืดหยุ่น โดยพิจารณาความเส่ียง
อย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมของบริษัทฯ ได้อย่างยัง่ยืน และตามที่บริษัทฯ มีแผนการน าเทคโนโลยี ใน
รูปแบบ e-Factoring ซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบออนไลน์มาใช้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเร่ิมใช้ในปี 2564  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัคงพฒันาระบบเพื่อรองรับการให้บริการที่เหมาะสมกับลกูค้าและลกูหนี ้     ในการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ 
จะตัง้มั่นอยู่บนหลกัธรรมาภิบาล และความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักับกลุ่มธุรกิจขนาด
กลางหรือ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ หากกลุ่มธุรกิจนีส้ามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ ก็ย่อมท าให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยัง่ยืนเช่นกนั บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมัน่ที่จะส่งเสริมโดยสนบัสนนุเงินทนุแก่ธุรกิจขนาดกลาง 
หรือ SMEs อย่างเช่นที่ผ่านมา รวมทัง้ยงัเป็นคนกลางให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถมาพบกัน และร่วมกันด าเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างยัง่ยืน  

• มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการร่วมกันลดโลกร้อน รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อาทิเช่น การจัดท า โครงการ “คิดก่อน ปริน้ท์” การใช้
กระดาษ Reuse หรือการปิดไฟในจุดที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่ิมบริการแก่ลกูค้าให้สามารถรับ-
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ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ เพิ่มความรวดเร็วในการท างาน อีกทัง้ยงัช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัได้อีกด้วย  

• มิติด้านสังคม 
บริษัทฯ สนบัสนุนและมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้สงัคมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ มีความสขุอย่างยัง่ยืน ควบคู่กบัการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม ดงันี ้

- เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ได้สนบัสนนุเงินสมทบ
ทนุ “โครงการกายอปุกรณ์” ให้แก่มลูนิธิคนพิการไทย อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดซือ้อุปกรณ์แขนเทียม ขา
เทียม ให้แก่คนพิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ 
รวมถึงเด็กที่อยู่ในวยัเรียน   
 

 
  

- เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 บริจาคปฏิทินตัง้โต๊ะที่
ใช้แล้ว ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อน าไปใช้ท าส่ือการสอน
อกัษรเบรลล์ ส าหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป 

 
  

- เดื อนกรกฎาคม  2563  บ ริจาคอุปกรณ์
ส า นั ก ง า น ใ ห้ กั บ มู ล นิ ธิ ส ว น แ ก้ ว  เพื่ อ น า ไป ใ ช้
สาธารณประโยชน์ต่อไป 
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- บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run 
2020  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ  ซึ่งเป็นวิ่งการกุศลสะสมระยะทางตัง้แต่วันที่ 1 
กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563  ในการระดมทุนเพื่อน า
เงินบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   
  
 

- เดือนธันวาคม 2563 บริจาค “ลูกแม็กซ์” ที่ใช้งานแล้ว จ านวน 1.932 กิโลกรัม ให้สมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล เพื่อน าไปเป็นส่วนผสมในการหลอม ท าไม้ค า้ ไม้เคน วอร์คเกอร์ รวมถึงใช้หลอมเพื่อท าขาเทียม โดย “ลกูแม็กซ”์ 
นี ้เกิดจากความร่วมมือของพนกังานทกุคน ที่ช่วยกนัรวบรวมลกูแม็กซ์ที่ใช้งานแล้วตลอดทัง้ปี 2563 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก เพราะระบบการควบคุมภายในที่ดีจะท าให้ระบบการ
ท างานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ 
บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึง่ทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร
ข้อมลู และระบบการติดตาม ทัง้นี ้จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถท าให้การบริหารจดัการ และการด าเนินกิจการของบริษัทฯ มีความ 
ถกูต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส านกัก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้อง และก าหนดให้ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลผุล และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าในด้านต่าง ๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตัง้ นางสาวสมใจ อมรชยันพคุณ 
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เนื่องจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทัง้นี ้
การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน มีประวตัิและคุณสมบตัิโดยสงัเขปดงันี ้
นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ 
วฒุิการศกึษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
ประสบการณ์การท างาน : - 2549 - ปัจจบุนั หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 - 2549 ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดแูล 

บริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2544 - 2547 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) จ ากดั 
คณุสมบตัิ : มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน  

รายงานทางการเงิน และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ลักษณะรายการ  
1. บริษัทได้อนุมัติรายการระหว่างกันกับ นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน) โดย บริษัท ไอร่า แคปปิติล จ ากดั (มหนชน) ถือหุ้นใน บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 71.55 โดยได้รับ
วงเงินสนับสนุนจ านวน 400 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (13 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 พฤษภาคม 2564) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อใช้ส ารองในการด าเนินธุรกิจ อัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้จากสถาบนัการเงินท่ีไม่มีหลกัประกันในระยะเวลาเท่ากนั 
 ระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม  2563 บริษัทฯ ไม่มีการท ารายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

2. บริษัทได้อนุมัติให้มีการเช่าพืน้ที่ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้และการขยายตวัของบริษัทฯ ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องยกเลิกสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังานที่อาคารจตัุรัสจามจุรี ชัน้ 20 และย้ายส านกังานไปที่อาคารจตัุรัสจามจุรี ชัน้ 17 โดยท า
สญัญาเช่าช่วงจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) ขนาดพืน้ท่ีเช่า ประมาณ 588.63 ตร.ม. ระยะเวลาการเช่า 22 เดือน 
(วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2565) ค่าเช่ารวมค่าบริการตารางเมตรละ 629.384 บาท คิดเป็นค่าเช่าเดือนละ 
370,474.30 บาท ค่าเช่าตลอดอายสุญัญาเท่ากบั 8,150,434.60 บาท  

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติ

ของบริษัท และบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทเข้าท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่

เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสญัญานัน้ ๆ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทเข้าท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง 

บคุคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมตัิ 
รวมทัง้ก าหนดให้ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุตัิ 
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ส่วนท่ี 3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญช ี

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตรวจสอบโดย นายยงยุทธ  เลิศสุรพิบูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 จาก บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตรวจสอบโดย นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบโดย นายชยพลศุภเศรษฐนนท์ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3972จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งได้แสดง
ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงนิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิงจ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 

(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31-Dec-63 % 31-Dec-62 % 31-Dec-61 % 

สินทรัพย์หมนุเวียน   

 
  

   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,519,815 2.87% 51,139,744 2.00% 101,111,311 4.04% 

  ลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 1,822,422,763 83.72% 2,399,113,551 93.84% 2,292,068,340 91.59% 

  ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 169,185,198 7.77% 53,124,642 2.08% 41,786,828 1.67% 

  ลกูหนีอ้ื่น 731,180 0.03% 343,149 0.01% 1,793,962 0.07% 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

  สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,295,698 0.06% 1,162,063 0.05% 1,158,574 0.05% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,056,154,654 94.46% 2,504,883,149 97.98% 2,437,919,015 97.41% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน   

 
  

 
  

  ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืม–สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 75,642,541 3.47% 9,155,900 0.36% 27,280,586 1.09% 

  อปุกรณ์ 1,386,841 0.06% 6,756,314 0.26% 5,685,096 0.23% 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,022,107 0.37% - 0.00% - 0.00% 

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 8,313,074 0.38% 7,097,692 0.28% 8,913,578 0.36% 

  เงินมดัจ าและเงินประกนั 292,818 0.01% 2,135,000 0.08% 1,784,066 0.07% 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 27,025,101 1.24% 22,817,726 0.89% 15,554,515 0.62% 

  สินทรัพย์รอการขาย - 0.00% 3,619,000 0.14% 5,481,700 0.22% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 120,682,482 5.54% 51,581,632 2.02% 64,699,541 2.59% 

  รวมสินทรัพย ์ 2,176,837,136 100.00% 2,556,464,781 100.00% 2,502,618,556 100.00% 

หนีส้ินหมุนเวียน   

 

 
    

  เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,523,000,000 69.96% 1,852,000,000 72.44% 1,817,000,000 72.60% 

  เงินประกนัจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 41,862,181 1.92% 40,291,518 1.58% 40,884,858 1.63% 

  หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดภายใน1ปี 5,204,748 0.24% 807,187 0.03% - 0.00% 

  เงินปันผลค้างจ่าย 33,600,000 1.54% 40,000,000 1.56% 48,000,000 1.92% 

  เจ้าหนีเ้งินรอคืน 21,919,654 1.01% 67,246,601 2.63% 47,823,934 1.91% 

  เจ้าหนีอ้ื่น 4,528,597 0.21% 9,639,704 0.38% 8,348,306 0.33% 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,794,389 0.22% 2,345,917 0.09% 2,334,208 0.09% 

  หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 1,201,766 0.06% 1,635,283 0.06% 1,578,056 0.06% 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,636,111,335 75.16% 2,013,966,210 78.78% 1,965,969,362 78.56% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน   

 

 
    

  หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,936,160 0.13% 2,303,077 0.09% - 0.00% 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,550,611 0.76% 11,238,053 0.44% 9,689,018 0.39% 

  หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - 0.00% 578,794 0.02% 740,405 0.03% 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 19,486,771 0.90% 14,119,924 0.55% 10,429,423 0.42% 

  รวมหนีส้ิน 1,655,598,106 76.06% 2,028,086,134 79.33% 1,976,398,785 78.97% 
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ตารางสรุปงบการเงนิ บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิงจ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561(ต่อ) 

(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31-Dec-63 % 31-Dec-62 % 31-Dec-61 % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
 

  

ทนุจดทะเบียนช าระเต็มมลูค่าแล้ว 400,000,000 18.38% 400,000,000 15.65% 400,000,000 15.98% 

ส่วนเกินมลู่าหุ้นสามญั 75,844,889 3.48% 75,844,889 2.97% 75,844,889 3.03% 

ส่วนทนุจากบริษัทใหญ ่ 406,077 0.02% 406,077 0.02% 406,077 0.02% 
ก าไรสะสม 

         
จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย 32,200,000 1.48% 30,000,000 1.17% 27,860,000 1.11% 

ยงัไม่ได้จดัสรร 12,788,064 0.59% 22,127,681 0.87% 22,108,805 0.88% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 521,239,030 23.94% 528,378,647 20.67% 526,219,771 21.03% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,176,837,136 100.00% 2,556,464,781 100.00% 2,502,618,556 100.00% 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2563, 2562 และ 2561 

(หน่วย:บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31-Dec-63 % 31-Dec-62 % 31-Dec-61 % 

รายได้   
        

  รายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 159,620,727 76.03% 177,199,201 76.84% 179,721,181 77.86% 

  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 41,071,587 19.56% 47,755,888 20.71% 47,294,075 20.49% 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (42,057,964) -20.03% (54,892,770) -23.80% (54,023,815) 23.40% 

  ก าไรขัน้ต้น* 158,634,350 75.56% 170,062,319 73.75% 172,991,441 74.94% 

  รายได้อื่น 9,248,138 4.41% 5,650,744 2.45% 3,814,825 1.65% 

รวมรายได้ 209,940,452 100.00% 230,605,833 100.00% 230,830,081 100.00% 

ค่าใช้จ่าย   
        

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (117,571,889) -56.00% (127,080,602) -55.11% (125,000,486) 54.15% 

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 50,310,599 23.96% 48,632,461 21.09% 518,057,803 22.44% 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,597,375 3.62% (6,473,585) -2.81% (2,883,470) 1.25% 

ก าไรส าหรับปี 42,713,224 20.35% 42,158,876 18.28% 48,922,310 21.19% 

ก าไร (ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน:   
        

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั 858,411 0.41% 

        

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (4,292,056) -2.04%         

  สทุธิจากภาษีเงินได้ (3,433,645) -1.64% -   -   

ก าไร (ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 39,279,579  18.71% 42,158,876 18.28% 48,922,310 21.19% 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 1,600,000,000   1,600,000,000   1,600,000,000   

EPS  0.0267  0.0263 
 

0.0306  
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2563, 2562 และ 2561 

      (หน่วย:บาท) 

งบกระแสเงินสด 31-Dec-63 31-Dec-62 31-Dec-61 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

  ก าไรก่อนภาษี 42,713,224 42,158,876 48,922,310 

  รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน       

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,597,375 6,473,585 2,883,470 

   ค่าเสื่อมราคา 7,962,002 4,953,364 4,404,128 

   หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 7,703,980 21,598,651 30,194,725 

   ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (17,410) (1,241,238) (567,673) 

   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (828,200) - - 

   ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพยร์อการขาย 2,947,200 1,862,700 1,594,600 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,020,502 1,549,035 2,946,268 

   รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 42,057,964 54,892,770 54,023,814 

  ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน 111,156,637 132,247,743 144,401,642 

  สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       

   ลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 558,410,585 (115,420,924) 341,032,304  

   ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืม (184,930,587) (4,801,058) (44,911,265) 

   ลกูหนีอ้ื่น (247,615) (184,196) (2,319,154) 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 4,152,650 (3,489) (728,282) 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น - - - 

   เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,842,182 (350,934) (54,918) 

  หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       

   เงินประกนัจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 1,570,663 (593,340) 3,632,749 

   เจ้าหนีเ้งินรอคืน (45,326,947) 19,422,667 10,724,004 

   เจ้าหนีอ้ื่น (1,393,883) 1,733,953 (556,911) 

   หนีส้ินหมุนเวียนอื่น (433,517) 57,227 (696,785) 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน - - (2,274,850) 

   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (578,794) (161,611) 11,276 

  เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 444,221,374 31,946,038 448,259,809 

   จ่ายภาษีเงินได้ (12,784,151) (13,725,086) (7,499,579) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมการด าเนินงาน 431,437,223 18,220,952 440,760,230 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

   ซือ้อปุกรณ์ (203,115) (1,170,499) (1,470,719) 

   ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (6,470,436) (207,045) (295,484) 

   เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 2,152,300 1,241,629 661,900 

   เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย - - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,521,251) (135,915) (1,104,303) 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2563, 2562 และ 2561 (ต่อ) 

 

(หน่วย:บาท) 

งบกระแสเงินสด 31-Dec-63 31-Dec-62 31-Dec-61 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง (329,000,000) 35,000,000 (290,000,000) 

   เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (4,246,480) (371,076) - 

   เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ - - - 

   จ่ายดอกเบีย้ (42,289,421) (54,685,528) (54,410,112) 

    จ่ายเงินปันผล (40,000,000) (48,000,000) (55,200,000) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน (415,535,901) (68,056,604) (399,610,112) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 11,380,071 (49,971,567) 40,045,815 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 51,139,744 101,111,311 61,065,496 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 62,519,815 51,139,744 101,111,311 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2563, 2562 และ 2561 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 31-Dec-63 31-Dec-62 31-Dec-61 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

  อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio) เท่า 1.26 1.24 1.24 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)         

  อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin)  % 79.04 75.60 76.20 

  อตัราส่วนก าไรสทุธิ (Net Profit Margin)  % 21.28 18.28 21.19 

  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity or ROE) % 8.14 8.00 9.13 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency Ratio)         

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset or ROA) % 1.80 1.67 1.85 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)         

  อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของสินทรัพย์รวม (Debt to Asset Ratio) เท่า 0.76 0.79 0.79 

  อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เท่า 3.18 3.84 3.76 

  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) เท่า 2.20 1.89 1.96 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

• ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ผลการด าเนินงานในปี 2563 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทฯมีรายได้
รวม 209.94 ล้านบาท โดยลดลง 20.67 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 บริษัทฯมีก าไรสุทธิส าหรับปีอยู่ที่ 42.71 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 0.55 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.3  ถึงแม้ว่ารายได้ส าหรับปีของบริษัทฯ จะลดลงทัง้จากรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้องและ
ค่าธรรมเนียมบริการรับ เนื่องมาจากยอดปริมาณของการรับซือ้ลกูหนีล้ดน้อยลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการ
ระบาดของเชือ้ไวรัสCOVID-19  ที่ยังคงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตัง้แต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จาการที่ต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับที่ต ่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว 
รวมทัง้บริษัทฯ มีการจดัการบริหารลกูหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้จึงท าให้ก าไรสทุธิส าหรับปีเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

• ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการ  

ภาพรวมของเศรษฐกิจทัว่โลกและประเทศไทยในปี 2564 ยงัคงถูกกดดนัจากการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-
19 จ านวนผู้ติดเชือ้ทั่วโลกมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สภาวะเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมมีการฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวยังคงไม่ทั่วถึง
ประชาชนในทกุกลุ่ม เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตวัในระยะสัน้จากการระบาดรอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่าจะกลบัมา
ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2564 จากปัจจยัที่ส่งผลบวกของการกระจายวคัซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
แต่ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวของไทยยงัคงมีแนวโน้มหดตวัจากการระบาดรอบใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ
การบริโภคเอกชนผ่านรายได้และการจ้างงานที่ลดลงอุปสงค์ทัง้ในและต่างประเทศที่ลดลงส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโน้มหดตวัอย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐจะมีบทบาทส าคญัในการฟืน้ฟเูศรษฐกิจในระยะต่อไป 

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายงัมีความไม่แน่นอนสงูและมีความเส่ียงโน้มไปด้านลบขึน้กับลกระ
ทบของ COVID-19 เป็นส าคญั โดยโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะหดตวัมากกว่ากรณีฐานมาจาก (1)ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การแพร่ระบาดและความล่าช้าของการกระจายวคัซีน (2) แนวโน้มความล่าช้าในการฟืน้ตวัของภาคการท่องเที่ยว (3) เงื่อนไข
ด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มขึน้ของภาระหนีสิ้นในช่วงการระบาดของโรค ท่ ามกลาง
ตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ยงัไม่ฟื้นตวัเต็มที่ (4) สถานการณ์ภยัแล้งและ (5) ความผนัผวนของเศรษฐกิจและระบบ
การเงินโลกอย่างไรก็ดีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวสูงหรือหดตัวน้อยกว่ากรณีฐานมาจาก  (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนใน
ประเทศ และ (4) การปรับตวัตามฐานการขยายตวัที่ต ่าผิดปกติในปี 2563 

• การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 และปี 2562 

 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรับรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้องในปี 2563 มีจ านวน 159.62 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึง่มี
จ านวน 177.2  ล้านบาท โดยมีจ านวนลดลง 17.58 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 สาเหตุหลกัการลดลงของดอกเบีย้จากการ
ซือ้สิทธิเรียกร้องยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลท าให้ลูกค้าที่เข้ามาท าธุรกรรมกับ
บริษัทฯ ลดน้อยลงและด้วยปริมาณการท าธุรกรรมที่น้อยลงนีจ้ึงส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงเช่นกนั โดยใน
ปี 2563 มีจ านวน  41.07 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มีจ านวน 47.76 ล้านบาทลดลง  6.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14 ทัง้นี ้
ในปี 2563 ได้มีการขายสินทรัพย์ที่เส่ือมสภาพการใช้งาน จึงท าให้รายได้อื่นของบริษัทฯมีการเพิ่มขึน้ 3.6 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.7 
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 เนื่องด้วยเศรษฐกิจมีการชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสท าให้การรับซือ้ลูกหนีล้ดน้อยลง ส่งผลให้
บริษัทฯ ลดปริมาณการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะน ามาหมุนเวียนใช้ในกิจการจากสถาบันการเงินลดลงเช่นกัน ทัง้จากการที่อุปสงค์ใน
ประเทศยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ท าให้อัตราดอกเบีย้นโยบายคงอยู่ในระดับที่ต ่า ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 
2563 เท่ากบั 42.06 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่แล้วเป็นจ านวน 12.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 109.87  ล้านบาทและ 105.48 ล้านบาท
ตามล าดบั เพิ่มขึน้เท่ากับ 4.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.2  สาเหตมุาจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ มีจ านวน
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าซึง่เป็นไปตาม TFRS9 ในปี 2563มีจ านวนเท่ากบั 7.7 ล้านบาท  

ส าหรับก าไรสุทธิในปี 2563 และปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 42.71 ล้านบาทและ 42.16 ล้านบาท
ตามล าดับโดยก าไรสุทธิมีจ านวนเพิ่มขึน้เท่ากับ  0.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19 จะท าให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัแต่บริษัทฯ ยงัสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลประโยชน์จากต้นทนุทางการเงินท่ีอยู่ในระดบัต ่า ส่งผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่า ร้อยละ

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 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%

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

ก าไรขั้นต้น 158,634 75.6% 170,062 73.7% (11,428) -6.7%

รายไดอ่ื้น 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%

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

* อตัราร้อยละของก าไรขั้นตน้ ค  านวณจากมลูคา่ก าไรขั้นตน้ หารดว้ยรายไดห้ลกั ซ่ึงประกอบดว้ย รายได้ดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ค่าธรรมเนียมและบริการรับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราร้อยละของ

ก าไรขั้นตน้ท่ีเปิดเผยในอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัในคร้ังน้ี

2563
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2562 ร้อยละ

(หน่วย: พนับาท)

มูลค่า ร้อยละ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 109,868 52.3% 105,482 45.7% 4,386 4.2%

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

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

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 7,597 3.6% 6,473 2.8% 1,124 17.4%

42,713 20.3% 42,159 18.3% 554 1.3%

ก าไรต่อหุน้ 0.027 บาท/หุน้ 0.026 บาท/หุน้

เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่าย

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ก าไรส าหรับงวด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

(หน่วย: พนับาท)
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ฐานะการเงนิของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 2,176.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จ านวน 379.63 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.8 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31ธันวาคม2563 มี
จ านวน 2,056.15 ล้านบาทมีจ านวนลดลง 448.73 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ17.9 เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ปัจจยัมาจากลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้องมีจ านวนลดลงจ านวน 576.69 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 เนื่องจากเศรษฐกิจมีการ
ชะลอตวัการจากแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสท าให้จ านวนการรับซือ้ลกูหนีม้ีจ านวนลดลง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31ธันวาคม2563 มีจ านวน 120.68 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ที่มีจ านวน 51.58 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึน้เท่ากบั 69.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนีสิ้นรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 1,655.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน  372.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่มีจ านวนลดลงร้อยละ 17.8 ตาม
สภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตวั ซึง่สอดคล้องกับการลดลงของการรับซือ้ลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ซึง่ท าให้ลดการใช้เงินทุนเผื่อ
หมนุเวียนในกิจการด้วยเช่นกนั โดย ณ วนัที่ 31ธันวาคม2563 มีจ านวนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอยู่ที่ 1,523ล้านบาท  

 

 

 

มูลค่า ร้อยละ

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

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

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 169,185 7.8% 53,125 2.1% 116,060 218.5%

ลูกหน้ีอ่ืน 731 0.0% 343 0.0% 388 113.1%

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,296 0.1% 1,162 0.0% 134 11.5%

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

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 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%

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,022 0.4% -                   0.0% 8,022 100.0%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,313 0.4% 7,098 0.3% 1,215 17.1%

เงินมดัจ าและเงินประกนั 293 0.0% 2,135 0.1% (1,842) -86.3%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,025 1.2% 22,818 0.9% 4,207 18.4%

สินทรัพยร์อการขาย -                  0.0% 3,619 0.1% (3,619) -100.0%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 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%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวยีน

งบแสดงฐานะการเงนิ ส้ินงวดปี 2563 ร้อยละ ร้อยละส้ินงวดปี 2562

(หน่วย: พนับาท)
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

            ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจ านวนทัง้หมด 511.24 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของ
จ านวนหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้นโดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 7.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.4 ซึ่งมี
สาเหตมุาจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรมีจ านวนลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่า ร้อยละ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,523,000 70.0% 1,852,000 72.4% (329,000) -17.8%

เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 41,862 1.9% 40,291 1.6% 1,571 3.9%

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,205 0.2% 807 0.0% 4,398 545.0%

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

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

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,794 0.2% 2,346 0.1% 2,448 104.3%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,202 0.1% 1,635 0.1% (433) -26.5%

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

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2,936 0.1% 2,303 0.1% 633 27.5%

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,551 0.8% 11,238 0.4% 5,313 47.3%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน -                 0.0% 579 0.0% (579) -100.0%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 19,487 0.9% 14,120 0.6% 5,367 38.0%

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

ร้อยละส้ินงวดปี 2563 ร้อยละ ส้ินงวดปี 2562
เปลีย่นแปลง

หนีสิ้นหมุนเวียน

(หน่วย: พนับาท)

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงนิ

มูลค่า ร้อยละ

ทุนจดทะเบียนช าระเตม็มูลค่าแลว้ 400,000 18.4% 400,000 15.6% 0 -                          

ส่วนเกินมูล่าหุน้สามญั 75,845 3.5% 75,845 3.0% 0 -                          

ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ 406 0.0% 406 0.0% 0 -                          

ก าไรสะสม  

        จดัสรรแลว้- ส ารองตาม กฎหมาย 32,200 1.5% 30,000 1.2% 2,200 7.33%

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร             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%

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

งบแสดงฐานะการเงนิ ส้ินงวดปี 2563 ร้อยละ ร้อยละส้ินงวดปี 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เปลีย่นแปลง

(หน่วย: พนับาท)
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จากอตัราส่วนทางการเงินตามตารางข้างต้นสะท้อนว่า บริษัทมีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพในการท าก าไร
สทุธิอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทัง้มีโครงสร้างทางการเงินอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

ภาระผูกพันด้านหนีส้ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัทฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าพืน้ที่ในอาคารเพื่อเป็นส านกังานและสญัญาบริการอายุของสญัญามี
ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน บริษัทฯมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

• ความเสี่ยงด้านเครดิต 
    ด้วยลกัษณะของธุรกรรมสินเชื่อแฟคตอร่ิง อาจเผชิญความเส่ียงด้านเครดิตเช่นเดียวกบัสินเชื่อประเภทอื่น แต่

ลกัษณะธุรกรรมแฟคตอร่ิงเป็นการให้สินเชื่อหลงัการส่งมอบสินค้าและบริการแก่ผู้ซือ้แล้ว และจากการซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าท าให้
ได้รับสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย กอปรกับบริษัทฯมีการก าหนดนโยบายและวิธีการควบคุมสินเชื่อที่รัดกุม โดยมีกระบวนการ
พิจารณาเครดิต (Underwriting) และติดตาม (Monitoring) คุณภาพสินเชื่อจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทัง้ด้านลูกค้าและ
ลกูหนีก้ารค้าทัง้ก่อนและหลงัอนุมตัิสินเชื่อ ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายเครดิตเพื่อเ ป็นมาตรฐานในการประเมินความเส่ียง
ด้านเครดิตก าหนดให้มีการทบทวนเครดิตลูกค้าและลูกหนีก้ารค้าอย่างน้อยปีละ 1  ครัง้ ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุง
กระบวนการด้านเครดิตอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบตัิงานตลอดจนเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ
แต่ละช่วงเวลา โดยอาศยัเทคโนโลยีและฐานข้อมลูในการบริหารความเส่ียงที่ผ่านมาจึงมีคณุภาพการบริหารสินเชื่ออยู่ในระดบัที่
ดี 

 
 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 1.26 เท่า

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 79.04 %

อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 20.35 %

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity or ROE) 8.14 %

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Asset or ROA) 1.96 %

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยร์วม (Debt to Asset Ratio) 0.76 เท่า

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) 3.18 เท่า

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency Ratio)

อตัราส่วนทางการเงนิ ส้ินงวดปี 2563
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• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯดงันัน้บริษัทฯจึงได้มีมาตรการในการ

ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยจดัหาแหล่งเงนิกู้ยืมและคิดอตัราผลตอบแทนให้สอดคล้องกบัความเส่ียงจากธุรกรรมลกูหนีจ้ากการซือ้
สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทฯสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) ของดอกเบีย้ได้ตามที่ต้องการและบริษัทฯยงัสามารถปรับอตัรา
ดอกเบีย้ที่เรียกเก็บได้ท าให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตวัในภาวะที่อตัราดอกเบีย้มีความผนัผวน 

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
     เป็นความเส่ียงเนื่องจากกรณีบริษัทฯไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินได้เพียงพอ
ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทฯมีการบริหารสภาพคล่องและได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินและพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ท าให้สามารถรองรับการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจใน
อนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้มีการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน น ามาซึ่งผล
ประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนัน้ ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บุคคลใดลง
นามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ งในสาระส าคัญ นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายอัครวิทย์ สุกใส เป็นผู้ ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ        
นายอคัรวิทย์ สกุใส ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น” 

ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตั ิ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม _________________________ 

2. นายอคัรวิทย์ สกุใส  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  _________________________ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายอคัรวิทย์  สกุใส  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร _________________________ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมลูของกรรมการ และผู้มีอ านาจควบคมุ ดงัรายละเอียด ดงันี ้

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ 
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 

68 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 
- Senior Executive Program สถาบนั
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Executive Development Program 
(Wharton School) University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั
วิทยาลยัการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561 - ปัจจุบนั 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 

2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 

 
 

 
2561 - 2563 

 
 

2561 - 2563 
 
 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการส านกั
ตรวจสอบ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั   
 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดกัท์ส จ ากดั 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 
บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกันภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  2 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- หลกัสตูรวิชาการทหารบกชัน้สงู 
หลกัสตูรหลกัประจ าชดุท่ี 46 วิทยาลยั
การทพับก 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program Class 33/2019 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 91/2007  

2560 - 2563 
 
 

2555 - 2559 

ท่ีปรึกษา และประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
ผู้อ านวยการ และ
กรรมการ 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
 

2. นายคณุากร เมฆใจดี   
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 

65 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
    Delta State University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี การบญัชี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม 
- Certificate of Attendance, Capital 

Market Academy Leader Program 
from Capital Market Academy 
(CMA), The Stock Exchange of 
Thailand Class 8  

ร้อยละ 1.00  
(16,000,000 หุ้น) 

-ไม่มี- 2563 - ปัจจุบนั 
 
 

2559 - ปัจจุบนั 
 
 

2545 - ปัจจุบนั 
 

2544 - ปัจจุบนั 
 

2544 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ
อาวโุส 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท เจ้าคณุเกษตรพืชผลอตุสาหกรรม
อาหาร จ ากดั 
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  3 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Certificate of Attendance, 

Chartered Director รุ่นท่ี 5/2009  
- Certificate of Attendance, Audit 

Committee Program รุ่นท่ี 17/2007 
- DCP Re-Refresher Course รุ่นท่ี 

7/2005 
 
- Diploma of Director Certificate 

Program and Australian Institute of 
Company Directors (AICD) รุ่นท่ี 
7/2001 

- Certificate of Attendance, 
Chairman 2001 and Australian 
Institute of Company Directors 
(AICO) รุ่นท่ี 5/2001 

2543 - ปัจจุบนั 
2538 - ปัจจุบนั
2534 - ธ.ค. 2562 
2561 - ต.ค. 2562 

 
 
 

2561 - เม.ย. 2562 
 

2545 - ม.ค. 2562 
2554 – 2559 
2548 - 2554 

 

คณะผู้ก่อตัง้ 
คณะผู้ก่อตัง้  
กรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง 
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทนุ 
บริษัท ธนสถาปนา จ ากดั 
บริษัท ไฮโดรควิพ จ ากดั 
 
 
 
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี ้พลสั จ ากัด 
 
บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ บี วี พี  จ ากดั 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  4 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

61 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประกาศนียบตัรทางกฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Boards that Make a Difference 
(BMD) รุ่นท่ี 6/2018 

- Risk Management Program for 
Corporate Leader รุ่นท่ี 16 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นท่ี 22/2016 

- Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นท่ี 4/2005 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2563 - ปัจจุบนั 
 
 

2563 - ปัจจุบนั 
 

2562 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 

 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 
 

 
2555 - ปัจจุบนั 
ม.ค. - ก.ย. 2562 

 
 
 
 

เม.ย. - ก.ย. 2562 
 

กรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ส านกังาน 
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
อปุนายก 
 
 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงการคลงั 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
 
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
สมาคมนักศกึษาเก่า  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
ส านกัปลดักระทรวงการคลงั  
 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  5 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 43/2004 

  

2561 - ก.ย. 2562 
 

2559 - เม.ย. 2562 
 
 

2557 - ก.ย. 2562 
 
 

2558 - 2562 
 

 

กรรมการ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
กระทรวงการคลงั 
ท่ีปรึกษาด้านนโยบาย
และยทุธศาสตร์ 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  
เลขาธิการ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
ส านกัปลดักระทรวงการคลงั  
 
 
องค์การเภสชักรรม 
 
 
สมาคมนักศกึษาเก่า  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. นายพูนศกัด์ิ เธียไพรัตน์  
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2547 
 
 

56 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท (Finance and 
International Business)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

ร้อยละ 0.53 
(8,440,000 หุ้น) 

-ไม่มี- 2558 – ปัจจบุนั 
2557- ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 

 
 
 
2557 - 2563 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท และ 
ท่ีปรึกษาอาวโุส  
 

กลุ่มบริษัทพูน 
บริษัท แบลลคัค์ กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท อีเทอร์นิตี ้แกรนด์ โลจิสติคส์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 
 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  6 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 

ประวัติการอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Finance for Non-Finance Director 

(FN) รุ่นท่ี 23/2005 
- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 11/2004 

 
 

5. นางลดาวลัย์ ธนะธนิต 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2554 
 
 
 
 
 

75 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
ด้านการเงินการธนาคาร Eastern 
New Mexico University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 
ด้านบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประวัติการอบรม 
- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 96/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Advanced Bank Management 
Program (ABMP), Asian Institute of 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 

2554 - ปัจจุบนั 

ผู้พิพากษาสมทบ 
 
ท่ีปรึกษาด้านการเงินและ
อสงัหาริมทรัพย์ 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  7 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

Management, Republic of the 
Philippines 

- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกัน
ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 9 (ปรอ. 9) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 6 (วตท. 6)  

- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู 
สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 13 (ปปร. 13) 

- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรม
ระดบัสงู วิทยาลยัการยตุิธรรม 
ส านกังานศาลยตุิธรรม รุ่นท่ี 17 (บยส. 
17) 

6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการสินเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 29 เมษายน 2554 
 

71 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบนั 
 

2554 - ปัจจุบนั 
 

2558 - 2561 
 
 

กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ และประธาน
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการ 
 

บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 1 
จดัโดยสถาบนัพระปกเกล้า 

- ประกาศนียบตัร Improving The 
Quality of Finance Reporting 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Director Accreditations Program 
(DAP) รุ่นท่ี 14/2004 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 44/2004 

2559 - 2560 
 

2551 - 2559 
 

2550 - 2558 
 

กรรมการ ส านกังานจัดการ
ทรัพย์สินและกีฬา 
กรรมการ และ      
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ส านกัจดัการทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริษัท ดี.ที.ซี อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

7. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 
กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2554 
 
 
 

61 คุณวุฒิการศึกษา 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- Certificate Master in Marketing 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
University of Gothenberg 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน    สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรวิทยาการจดัการส าหรับ นัก
บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 1 (วบส.) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 
รุ่นท่ี 7 (วปส.) ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมและโลก” รุ่นท่ี 
1 (นมธล.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Leadership Succession 
Program รุ่นท่ี 4 (LSP) สถาบนัวิจัย
และพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” รุ่นท่ี 3 
(นมธ.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความ
มัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 3 (วปอ.มส.) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 

ต.ค.2563 -ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจุบนั 

และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และประธานกรรมการ   
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการลงทุน 
และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จ ากัด 
 
 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท แอสไพเรซัน่ ท ูจ ากดั 
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 
(วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Director Forum 2017: The Board’s 

role in CEO Succession Planning 
- CAC Conference 2017 “Bright Spot: 

Lighting the way to a corruption free 
society” 

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

- หลกัสตูร IOD Exclusive Event (M-
IEE) รุ่นท่ี 1/2015 

- หลกัสตูร Role of Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 31/2013 

- หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 

 
 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 
2556 - มิ.ย 2563 

 
 
2560 - 2562 
2560 - 2562 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท  
และกรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริษัท  
และกรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 

 
 
 
 
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จ ากัด 
 
 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte., Ltd 
 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
2560 - 2561 
2557 - 2562 
2555 - 2559 
 
 
2550 - 2559 

และกรรมการผู้มีอ านาจ  
ลงนาม 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้มีอ านาจ  
ลงนาม 
กรรมการบริหาร 

 
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากัด 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
 
 
บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

8. นางนงลกัษณ์ จนัทรสมบตัิ 
กรรมการ กรรมการสินเชื่อ 
และกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม  

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 
 

64 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 152/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

- Situational Leadership for Top 
Leaders 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2557 - 2560   
 
 

 2558 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ กรรมการสินเชื่อ 
และกรรมการผู้มีอ านาจ  
ลงนาม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้2 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้2 
และรักษาการผู้บริหารกลุ่ม
บริหารทรัพย์สินพร้อมขาย 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  12 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- 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  

2556 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 
ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้2 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

9. พลเรือเอกนวพล       
ด ารงพงศ์ 
กรรมการอิสระ 
 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 

61 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 

- โรงเรียนนายเรือ รุ่นท่ี 57  
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 18 

ประวัติการอบรม 
-    หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 177/2020จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 

พ.ค.2563-ปัจจบุนั 
2561 – 2662 

 
2560 – 2561 
2558 – 2559 

 
2558 – 2559 

 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
รองผู้บญัชาการทหาร
สงูสดุ 
ผู้ช่วยบญัชาการทหารเรือ 
สมาชิกองค์กรร่วมไทย-
มาเลเซีย  
ผู้ช่วยเลขานกุาร 
คณะกรรมการนโยบาย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
กองทพัไทย  กระทรวงกลาโหม 
 
กองทพัเรือ 
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย(องค์กรระหว่าง
ประเทศ) 
 
 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  13 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 

- หลกัสตูร FO MWV CO/XO 
Designate Course เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

- หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบั
ผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นท่ี 7 

- หลกัสตูรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 
53 

- หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ 
(วทร.) รุ่นท่ี 36 

- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 55 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 25 

- หลกัสตูรวิทยาการการจดัการ
ส าหรับนกับริหารระดบัสงู สถาน
บนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(วบส.) รุ่นท่ี 1 
 

 
 

2558 – 2559  
 

2559 – 2560 
2557 - 2559 

 
 
 

ขบัเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
ท่ีปรึกษาประธาน
กรรมการ  
ท่ีปรึกษาพิเศษกองทพัเรือ 
เจ้ากรมส่งก าลงับ ารุง
ทหาร 

 
 
การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
กองทพัเรือ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  14 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายอคัรวิทย์ สกุใส 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 
 

47 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
- Digital Banking Transformation & 
Framework  

- Enterprise Risk Management for 
Financial Institutions 

- Certificate for Credit Underwriting, 
OMEGA (Financial Accounting for 
Banker & Credit Policy for Banker) 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 286/2019 

- Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 152/2018  

 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2554 - 2561 
 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเชื่อ กรรมการ
ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายกสมาคมไทย 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
แฟคตอร่ิง 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
พิจารณาเครดิต และ 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
นโยบายและบริหารความ
เสี่ยงด้านเครดิต 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง 
 
 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  15 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายชานนท์ โชติวิจิตร 
กรรมการบริหาร 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

61 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอนัดบั 2 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 
-  ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ. 51) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท. 23) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCOT 10) 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับ
กรรมการสถาบนัการเงิน (FGP)  
รุ่นท่ี 4/2012 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

 
 
 

2560 - ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจบุนั 

 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 

2555 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  
คณะอนุกรรมการด้าน
การลงทนุ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ชโยกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 
บริษัท เบรน คอนซลัแทนท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 
กองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
กระทรวงการคลงั 
 
บริษัท อีส พร็อพเพอตี ้จ ากดั 



                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 หน้า  16 
 

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 55/2005 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 4/2005 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 29/2004 

12. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสินเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 

59 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูร Leadership Succession 
Program รุ่นท่ี 5 มลูนิธิสถาบนัวิจัย
และพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ. 4) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
รุ่นท่ี 2 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 

ธ.ค2559 - ปัจจบุนั 

มิ.ย 2559 -ปัจจบุนั 
ก.พ.2561 - ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 
 

2559 - ม.ค 2564 
2558 – พ.ย.2563 

 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ดงันี ้
-  หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 215/2559 

- หลกัสตูร Risk Management 
Committee (RMP) รุ่นท่ี 4/2557 

 

  

13. นายวฒันะ สร้างวงศ์ใหม่ 
กรรมการสินเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 1 เมษายน 2563 
 

60 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาการเงินและการ
ธนาคาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสตูรโครงการสมัมนาผู้บริหาร
ธนาคารและสถาบนักาเงิน รุ่นท่ี 20 
(FINIX) สมาคมสถาบนัการศกึษาการ
ธนาคารและการเงินไทย 

- Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- เม.ย.2563 -ปัจจบุนั 

2560 – 2562 
 
 

 
2558 – 2560 
 
2554 – 2558 
 
2549 – 2554 
 
2538 – 2545 
2530 - 2538 

กรรมการสินเชื่อ  
FSVP SME 
Relationship 
Management Bangkok 
Division 

FSVP SME Control & 
Development 
FSVP SME Northeast 
Region 

FSVP SME Bangkok 
Region 
Business Banking 
Agricultural and 
Commodity Divison 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

14. นายวิรุต ด่านอธิคม 
กรรมการสินเชื่อ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
 

63 คุณวุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาโท MBA สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
-    หลกัสตูร Ethical Leadership 

Program (ELP) รุ่นท่ี 6/2559 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

  พ.ย.2563 -ปัจจบุนั 

2558 – 2561 
 
 

2550 - 2557 

กรรมการสินเชื่อ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานบริหารความ
เสี่ยงและแก้ไขหนี ้
Head of Corporate 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
RHB Bank Berhad, Bangkok Branch 
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2) ข้อมลูของผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ดงัรายละเอียด ดงันี ้

ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางพรพิไล บรุาสยั 
    กรรมการผู้จดัการ 
 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  
 

57 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Mini MBAจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- Graduated Diploma in English for 
Business and Management (EBM) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวัติการอบรม 
Executive Director Program (EDP) 
Capital Market Academy รุ่นท่ี 9/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบนั 
2561  

 
2554 - 2561 

กรรมการผู้จดัการ 
รักษาการกรรมการ
ผู้จดัการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
สายงานสินเชื่อและ
การตลาด 2 
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายวฒุิพงษ์ อนรัุตน์ธาดา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานสินเชื่อและ
การตลาด 1 

     
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

49 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทย 

ประวัติการอบรม 
หลกัสตูร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 6  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2547 - 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานสินเชื่อและ
การตลาด 1 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
สินเชื่อและการตลาด 1 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายพทัธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ 
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ    
    สายงานการเงินและบริหาร 
 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 

 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัดลัลสั เทกซสั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
หลกัสตูร Refreshment of the Role and 
Expectation of A CFO สภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชปูถมัถ์ 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบนั 
 
 

2553 - 2562 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานการเงินและ
บริหาร 
ผู้อ านวยการสายงาน
การเงิน และผู้จดัการ
ส านกังานตวัแทนใน
ประเทศไทย 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
เทล แมเนจเม้นท์ คอมพานี (มาเลเซีย) 
เซ็นดอเรียน เบอร์ฮาร์ด 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายพิภพ จิรวงศกร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานปฏิบตัิการและ
สารสนเทศ 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
 

 

50 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การ
บญัชี) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี ศิลปศาตรบณัฑิต (การ
จดัการทัว่ไป) วิทยาลยัครูสวนดสุิต 

ประวัติการอบรม 
หลกัสตูรการพฒันาการจดัการ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบนั 
 
 

2560 - 2562 
 

2554 - 2560 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานปฏิบตัิการและ
สารสนเทศ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 
 
บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จ ากดั 
(มหาชน) 

5. นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
และแก้ไขหนี ้
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
 

46 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
บรูพา 

- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ 

ประวัติการอบรม 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมาย
การเงินการธนาคาร รุ่นท่ี 4 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบนั 
 
 

2557 - 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานบริหารความ
เสี่ยงและแก้ไขหนี ้
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านกั
พิจารณาความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจ 2 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นางไพศรี ฝักเจริญผล 
ผู้อ านวยการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 
 

57 คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาบญัชีและการเงิน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ร้อยละ 0.06 
(905,000 หุ้น) 

-ไม่มี- 2544 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการอาวโุส  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

7. นางสาววฑัรา อรุณ 
เลขานกุารบริษัท 

 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

35 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท Business Administration, 

Indiana University of Pennsylvania 
- ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

 
ประวัติการอบรม 

- หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 
59/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2563 - ปัจจุบนั 
2560 – 2562 

 
2556 – 2560 

 
2555 – 2556  

 

เลขานกุารบริษัท 
ท่ีปรึกษา เลขานกุาร
บริษัท 
เลขานกุารบริษัท 
 
Secretary and  
Administrative 
Manager 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย 
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน) 

  

 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 
*  นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ นายชานนท์ โชติวิจิตร นายวฒันะ สร้างวงศ์ใหม่ และนายวิรุต ด่านอธิคม ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท เป็นเพียงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเท่านัน้ 

 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AF AC AS AD AIAS AIP ASP1 AIL AVC AIAM ASP2 AA TVXT 
นายสรสิทธ์ิ  สนุทรเกศ A             
นายคณุากร  เมฆใจด ี B,C             
นางญาใจ  พฒันสขุวสนัต ์ B,D,G         B    
นายพนูศกัดิ์  เธียไพรัตน์ B,D,H             
นางลดาวลัย์  ธนะธนิต B,E             
นางนลินี  งามเศรษฐมาศ B,F,H B,K B   B,E,K A A,E B B B B,G B 
นายวศิิษฐ์  วงศ์รวมลาภ B,I             
นางนงลกัษณ์  จนัทรสมบตัิ B,,J             
พลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ์ B             
นายอคัรวิทย์  สกุใส B,F,J,K,L             
นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ * F,J L F     B,J B B B B,F  
นายชานนท์  โชติวิจติร* F             
นายวฒันะ สร้างวงศใ์หม*่ J             
นายวิรุต ด่านอธิคม* J             



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                      แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

 

หมายเหต:ุ  

1. A = ประธานกรรมการ      B = กรรมการ           C = ประธานกรรมการตรวจสอบ D = กรรมการตรวจสอบ E = ประธานกรรมการบริหาร   F = กรรมการบริหาร 
G = ประธานกรรมการสรรหาฯ  H = กรรมการสรรหาฯ   I = ประธานกรรมการสินเชื่อ J = กรรมการสินเชื่อ  K = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร L = ผู้บริหาร 

 
2. รายชื่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย  

1) AC – บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 2) AS – บมจ. หลกัทรัพย์ไอร่า 3) AD –บจ.ไอร่า แอดไวเซอร่ี 
4) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd 5) AIP– บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้ 6) ASP1–บจ.แอสไพเรชัน่ วนั 

7) AIL –บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง 8) AVC–บจ.ไอร่า แวนเจอร์ แคปปิตอล 9) AIAM – บจ.ไอร่า แอสเซท เมเนจเมนท์ 

10) ASP1–บจ.แอสไพเรชัน่ ท ู 11) AA– บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 12) TVXT–บจ.ทราแวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) 

 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 
บริษัทฯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AF AC AS AD AIAS AIP ASP1 AIL AVC AIAM ASP2 AA TVXT 

นางพรพิไล  บรุาสยั L             

นายวฒุิพงษ์  อนรัุตน์ธาดา L             

นายพทัธ์วฒุิ วีระประดษิฐ์ L             

นายพิภพ จิรวงศกร L             

นายพีรยสถ์ เกตฉุตัร L             

นางไพศรี  ฝักเจริญผล L             



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
     

     

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั  

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ได้แต่งตัง้นางสาวสมใจ อมรชยันพคุณ ให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ท างานด้านการตรวจสอบภายระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎบตัรของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ จดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จดัท าเอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชมุ และรายงานการประชมุ 

ประวตัิโดยสงัเขปของห้วหน้าตรวจสอบภายใน มีดงันี ้
ชื่อ:   นางสาวสมใจ อมรชยันพคณุ  
อาย:ุ  48 ปี 
ต าแหน่ง:  หวัหน้าส านกัก ากบัดแูล และตรวจสอบภายใน 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้: 7 สิงหาคม 2549 (14 ปี 5 เดือน) 
ประวตัิการศกึษา:  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชีบริหาร วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 
 สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 

- 2549 - ปัจจบุนั หวัหน้าส านกัก ากบัดแูล และตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ: การเงิน 
- 2547 - 2549  ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทเงินทนุ แอ็ดวานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ: เงินทนุ 
- 2544 - 2547  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ: ลงทนุในบริษัทย่อย 

 

 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
     

 

เอกสารแนบ 4  

      เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 



                     บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 
     

 
เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบอื่นๆ 

-ไม่มี- 

 


