
 
 

 
 
 
 

 
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 

 

สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 

 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 56-1 



สารบัญ 
 

หน้า 

ส่วนที� 1   การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  6 

  3. ปัจจยัความเสี�ยง  39 

  4. ทรัพย์สนิที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ  51 

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  59 

  6. ข้อมลูทั�วไปและข้อมลูสําคญัอื�น  59 

ส่วนที� 2   การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น          61 

8. โครงสร้างการจดัการ              64 

9. การกํากบัดแูลกิจการ           73 

10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม          109 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง        111 

12. รายการระหวา่งกนั          113 

ส่วนที� 3   ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 13. ข้อมลูทางการเงินที�สําคญั          142 

 14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ        157 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล         158 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   162 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย       194 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดแูล   197 

การปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance)  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ      198 

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอื�นๆ          199 

 

 
 
 

 

 



-1- 

 
ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
1.1 วสิัยทศัน์ พันธกจิ และเป้าหมาย 
 
วิสัยทศัน์ 

 มุ่งมั�นที�จะเป็นบริษัทชั �นนําของกลุ่มบริษัทด้านการเงิน มีเครือข่ายกบับริษัทระหว่างประเทศที�ให้บริการ

เกี�ยวกบัสินค้าด้านการเงิน 

 
พันธกจิ   

 สร้างคณุคา่สงูสดุภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีสว่นได้เสีย ซึ�งได้แก่  

 ผู้ ถือหุ้น  :   สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ลกูค้า  :    สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

 บคุลากร  :  พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตให้แก่บคุลากร 

 คูค้่า  :   ดําเนินธุรกรรมด้วยความซื�อสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส และมีเครือข่ายเทคโนโลยี 

ที�ก้าวหน้าทนัสมยั 

 สงัคม  :    ร่วมช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิ�งแวดล้อม 

  
 เป้าหมาย  

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการที�จะเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) เพื�อสร้างมลูค่าเพิ�มให้แก่ผู้ลงทุน 

โดยมีกลุม่เป้าหมายการลงทนุเป็นกลุม่สถาบนัการเงิน (Financial Sector) ในสดัสว่นที�ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ

กลุม่ที�ไมใ่ช่สถาบนัการเงิน (Non-financial Sector) ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าการลงทุนทั �งหมด เพื�อรองรับการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมในการขยายตวั เพื�อตอบรับ

การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558  ทั �งนี �กลุ่มที�มีการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั ได้แก่กลุ่มการอปุโภคและ

บริโภคเนื�องจากจํานวนประชากรในภมูิภาคนี �มีประมาณ 600 ล้านคน ซึ�งจะสามารถเชื�อมตอ่เข้าด้วยกนัด้วยระบบ

กฎหมาย ภาษีอากร การขนส่ง และการค้าระหว่างกัน ดังนั �นธุรกิจที�บริษัทฯ สนใจเข้าลงทุนได้แก่ ธุรกิจเช่า 

(Leasing) ธุรกิจเช่าซื �อ (Hire Purchase) สินเชื�อเพื�อการบริโภค (Consumer Finance) และธุรกิจประกัน 

(Insurance) เป็นต้น ซึ�งเป้าหมายทางธุรกิจดงักลา่ว มีความสําคญัตอ่การเติบโตของภาคธุรกิจในอนาคต 
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1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ   

 

เดือน ปี เหตุการณ์ 

21 มกราคม 
2553 

จดทะเบียนก่อตั �งบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว

จํานวน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท พร้อมกบัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของ AS จํานวนร้อยละ 99.99 โดยการแลก

หุ้น (Share Swap) 

24 มิถุนายน 
2553 

เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 623,346,070 บาท พร้อมกบัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของ AS 

จํานวนร้อยละ 100 โดยการแลกหุ้น (Share Swap) และมีอํานาจควบคมุใน AS ตั �งแต่

วนัที� 24 มิถนุายน 2553 

26 มกราคม 
2554 

เพิ�มทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจาก 623.35 ล้านบาท เป็น 779.18 ล้านบาทแบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 77.9 ล้านหุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เพื�อขยายการ

ลงทนุ 

25 กุมภาพันธ์ 
2554 

เข้าซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ�ง จํากัด (มหาชน) ซึ�งจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ mai ในสดัส่วนร้อยละ 57.35 จากกลุ่มจิราธิวฒัน์โดยมีบริษัท ซมัมิท คอร์

ปอเรชั�น จํากดั (“SUMMIT”) เข้าทําคําเสนอซื �อร่วมกนั ในสดัส่วนร้อยละ 22.72 และจด

ทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็นบริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) ในวนัที� 9 กนัยายน 2554 

และตอ่มาในวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2556  ได้เพิ�มสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 74.02 โดย

ซื �อหุ้นจาก SUMMIT 

9 กันยายน 2554 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

2 มกราคม 2556 

ลงทุนจัดตั �งบริษัทที�ปรึกษาที�สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื�อ AIRA International Advisory 

(Singapore) Pte. Ltd. ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 90 เปิดดําเนินการแล้วตั �งแต่ มกราคม 

2556 เพื�อประกอบธุรกิจที�ปรึกษาการเงินด้านการซื �อขายกิจการระหวา่งประเทศเป็นหลกั 

และบริการที�ปรึกษาธุรกิจและการเงินระหวา่งประเทศ 

13 กุมภาพันธ์ 
2556 

ปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย JRK เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นร้อยละ 44.67 

11 มีนาคม 2556 

ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั �งที� 1/2556 มีมติอนุมตัิการนําหุ้นของบริษัทฯ 

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติ

เปลี�ยนแปลงมลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มี

จํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนชําระแล้วจากเดิม 77,918,259 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท เพิ�มขึ �นเป็นจํานวน 3,116,730,360 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท 

นอกจากนี �บริษัทฯ ยังมีมติเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 779,182,590 บาท เป็น 

1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 883,269,640 หุ้น มลูค่าที�ตรา

ไว้หุ้ นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญจดทะเบียนทั �งหมดจํานวน 
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เดือน ปี เหตุการณ์ 

4,000,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ได้มีมติ

การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว ดงันี � 

 จดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่จํานวน 124,669,240 หุ้น เพื�อรองรับการแปลงสภาพ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (Warrant) โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน (Employee Stock Option Program: ESOP) จํานวน 

124,669,240 หน่วย มอีาย ุ4 ปี ที�ราคาเสนอขาย 0 บาท อตัราการใช้สิทธิ 1:1 และ

มีราคาใช้สิทธิ 0.25 บาท (การจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนรองรับการแปลงสภาพของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน

ชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที� 20 ก.พ. 2556) 

 ในส่วนหุ้นสามญัออกใหม่จํานวน 758,600,400 หุ้น จัดสรรเพื�อเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั�วไป (IPO) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อประชาชน 

633,932,200 หุ้น และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

จํานวน 124,668,200 หุ้น โดยมีราคาจดัจําหน่ายเดียวกนั 

3 มิถุนายน 2556 

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่

เกิน 124.67 ล้านหน่วย มลูค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมลูค่า) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 124.67 ล้านหุ้น ราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัหุ้นละ 0.25 บาท 

และอตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1:1 (1 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื �อหุ้นเพิ�มทนุได้ 1 หุ้น) ใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักลา่วมีอาย ุ4 ปี นบัจากวนัออกเสนอขาย 

7 กรกฎาคม 
2557 

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและเริ�มซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยการ

ประกอบธุรกิจการลงทนุในบริษัทอื�น (Holding company) ที�ประกอบธุรกิจการเงิน ทั �งนี �

บริษัทฯ มีการลงทุนทางตรงจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด 

(มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA 

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

ย่อยจํานวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี� จํากดั (“AD”)  

5 พฤศจกิายน 
2557 

บริษัทฯ ลงนามในสญัญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement : JVA) กับ AIFUL 

CORPORATION โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อจดัตั �งบริษัทใหม่ สําหรับประกอบธุรกิจสินเชื�อ

สว่นบคุคล (Consumer Finance) ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุ 30% 
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

(“AC”) 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จาํกัด

(“AD”) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จาํกัด 

(มหาชน) (“AF”) 
AIRA International Advisory 

(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)* 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด 

(มหาชน) (“AS”) 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

 

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 
 
 

 

 

 

 
การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

1) บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”) (เดิมชื�อบริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์ สยาม จํากัด)  

จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2547 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียน

ชําระแล้ว 870 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 870 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในวนัที� 24 มิถุนายน 2553 และมีอํานาจ

ควบคมุใน AS ตั �งแตว่นัที� 24 มิถนุายน 2553 เป็นต้นมา  

AS ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 48 โดยได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 8 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การ

เป็นที�ปรึกษาการลงทนุ การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุน

ส่วนบุคคล) ธุรกิจยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (เฉพาะ Principal) และ การจดัการเงินร่วมลงทุน นอกจากนี �บริษัทยงั

เป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนั AS มีที�ตั �งสํานกังาน 6 

แห่ง ได้แก่ สํานักงานใหญ่ (อาคารจัตุรัสจามจุรี) สาขาสุรวงศ์ สาขาซัมมิทวินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ สาขา

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ สาขาเมืองทองธานี และสาขานครสวรรค์ 

 

1.1) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี� จํากดั 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จํากดั (“AD”) (เดิมชื�อบริษัทธรรมนิติและทรูธ จํากดั) จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อ วนัที� 

23 มีนาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยในเดือนมีนาคม 2550 AS ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เข้าถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบัน AD มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 50 ล้านบาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

99.99% 90.00% 
74.02% 

100.00% 
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AD ประกอบธุรกิจให้บริการที�ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ซึ�งเน้นทําธุรกิจเป็นที�ปรึกษาทางการเงินและ

บญัชี  การปรับปรุงโครงสร้างหนี � การซื �อขายและควบรวมกิจการ ที�ปรึกษาภาษีธุรกิจ รวมทั �งให้บริการจดัฝึกอบรม

ภายในองค์กร ซึ�งเป็นการให้บริการฝึกอบรมภายในให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะของลกูค้าโดย

จะเน้นการฝึกอบรมที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทั �งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ธุรกิจ SMEs และบคุคลธรรมดาโดยทั�วไป  

AD ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นที�ปรึกษาประเภท A หมายเลข 822 ที�ปรึกษาสาขาการเงินและ

เบ็ดเตล็ด ด้านการวางแผนธุรกิจจากกระทรวงการคลงั และที�ปรึกษาการเงินที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที�ปรึกษารับอนุญาตด้านปรับโครงสร้างหนี �ภายใต้ 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี �ของธนาคารแห่งประเทศไทย (คปน.) 

 

2) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากัด (มหาชน) (“AF”) (เดิมชื�อบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ�ง จํากัด (มหาชน))  

จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 6 มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาทในวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2554 

บริษัทฯ และ SUMMIT ได้ร่วมกันทําคําเสนอซื �อร้อยละ 57.35 และ 22.72 ตามลําดบั และต่อมาในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 74.02   

AF ประกอบธุรกิจแฟคตอริ�งภายในประเทศเป็นหลัก (Domestic Factoring) เป็นผู้ ให้บริการเงินทุน

หมนุเวียนระยะสั �น โดยการรับซื �อลดลกูหนี �การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลกูค้าหลกั ได้แก่ 

กลุม่ค้าปลีกสมยัใหม ่และกลุม่ชิ �นสว่นรถยนต์ 

ปัจจุบนั AF เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 200 ล้านบาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

 

3) AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.  

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) จดทะเบียนจดัตั �งเมื�อวนัที� 2 มกราคม 2556 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 90 

AI ประกอบธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินการควบรวม และการซื �อขายกิจการทั �งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ (CrossBorder Merger & Acquisition) และการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์และภูมิภาคอาเซียน เพื�อ

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

ปัจจุบัน AI มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

500,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ 

เนื�องจากบริษัทฯ ในฐานะบริษัทที�ออกหลักทรัพย์ ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื�น (Holding 

Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจโดยตรง รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จึงมาจากการดําเนินงานของบริษัท

ย่อย ได้แก่ AS ซึ�งเป็นบริษัทแกน และกลุม่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ�งประกอบด้วย AS AF AD และ AI ซึ�งเป็นบริษัท

ย่อยที�ประกอบธุรกิจการเงิน 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 - ไมม่ี - 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั �งแต่ปี 2555-2557 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

(1) คา่นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ 214.18 44.23% 471.11 59.68% 478.24 55.38% 

(2) ดอกเบี �ยรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 139.64 28.84% 171.45 21.72% 147.82 17.12% 

(3) คา่ธรรมเนียมและบริการ 37.08 7.66% 49.22 6.24% 58.07 6.72% 

(4) กําไรจากเงินลงทนุ 42.44 8.76% 0.00* 0.00%* 76.75 8.89% 

(5) ดอกเบี �ยและเงินปันผล 33.74 6.97% 46.50 5.89% 63.61 7.36% 

(6) ดอกเบี �ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ 16.05 3.31% 50.07 6.34% 35.44 4.10% 

(7) รายได้อื�น 1.09 0.23% 1.07 0.14% 3.50 0.43% 

รายได้รวม 484.22 100.00% 789.43 100.00% 863.46 100.00% 

หมายเหตุ:  บริษัทฯ ถือหุ้น AF ในสดัส่วนร้อยละ 57.35 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2554 และเพิ�มสดัส่วนการ

ถือหุ้นใน AF เป็นร้อยละ 74.02 ในวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2556 

  *สําหรับงวดปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 9.62 ล้านบาท ซึ�งแสดง

อยู่ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในงบการเงินรวม 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ลักษณะของบริการ 
1) บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื�น (Holding Company) ที�ประกอบธุรกิจการเงิน ดงันั �น บริษัทฯ  

จึงไม่มีการดําเนินงานของบริษัทฯ เอง โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื�น 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนทางตรงจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”)  

ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) (“AF”) ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 74.02 และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 90 และมีการลงทุนทางอ้อมในบริษัทย่อยจํานวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จํากดั 

(“AD”) ซึ�งเป็นการลงทนุผ่าน AS ในสดัสว่นร้อยละ 100 

 
นโยบาย และขอบเขตการลงทุน 

นโยบายการลงทุนจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที�เกี�ยวข้องกบั

ธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลักทั �งในกิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของเงินลงทนุ และนอกเหนือจากธุรกิจการเงินบริษัทฯ สามารถลงทนุในธุรกิจอื�นๆ 

ได้ เพื�อกระจายความเสี�ยง ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25  

ของจํานวนเงินลงทนุทั �งหมด  

         การลงทุนของบริษัทจะเป็นการลงทุนทั �งในระยะสั �น/ระยะยาว  โดยกิจการที�บริษัทฯ จะเข้าลงทุนจะต้องม ี

ผลการดําเนินงานที�ไม่มีผลขาดทุนต่อเนื�องสามปี หรือหากเป็นธุรกิจที�เริ�มต้นใหม่ต้องมีพันธมิตรผู้ ร่วมทุนที�มี

ประสบการณ์และประวตัิการดําเนินงานที�ดีในธุรกิจนั �นหรือ สามารถสนบัสนุนธุรกิจในกลุ่มให้ขยายตวัอีกทั �งต้อง

เป็นธุรกิจที�ไมผิ่ดกฎหมาย หรือทําลายสิ�งแวดล้อมในการลงทนุระยะยาว บริษัทฯ ต้องลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ของทุนจดทะเบียนในกิจการนั �นๆ โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเมื�อ

ได้รับผลตอบแทนในระดับที�เหมาะสม การแก้ไข หรือเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทุนจะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

นโยบายควบคุมดูแลการลงทุน 

ผงัโครงสร้างการปฏิบตัิงานการลงทนุ จะอยู่ภายใต้ผงัโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยการลงทุนในกิจการ

ใดๆ การติดตามผลการลงทนุ รวมถงึการเพิ�มวงเงิน การลดวงเงิน การยกเลิก และการจําหน่ายเงินลงทุน ต้องผ่าน

ขั �นตอนการคัดเลือก และวิเคราะห์โดยฝ่ายการลงทุน และนําเสนอพิจารณาต่อประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ

คณะกรรมการลงทนุ ตามลําดบั โดยคณะกรรมการลงทนุจะไมม่ีอํานาจในการอนมุตัิการลงทุน เมื�อคณะกรรมการ

ลงทุนได้เห็นชอบในหลกัการลงทุนจะนําเสนอต่อไปให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนุมตัิการลงทุน

ตอ่ไป 

 

นโยบายการควบคุม และกาํกับกจิการที�บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติครั �งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2557 อนุมตัิกําหนดนโยบายการควบคมุ 

และกลไกกํากบัดแูลกิจการที�บริษัทฯ เข้าไปลงทนุเพื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลการดําเนินการ

ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ.28/2551 เรื�อง การขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั �งนี �

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดงักล่าวเป็นกลไกที�นําไปสู่การมีระบบบริหารจดัการที�โปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที�บริษัทฯ เข้าไปลงทนุนั �นได้อย่างสมบรูณ์ เสมือนวา่

เป็นหน่วยงานหนึ�งของบริษัทฯ อีกทั �งบริษัทฯ ยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื�อดูแล

ผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ได้ 

ทั �งนี �การมีมาตรการในการกํากับดูแลกิจการดงักล่าวจะช่วยเพิ�มมูลค่า และความเชื�อมั�นให้กับผู้มีส่วนได้

สว่นเสียของบริษัทฯ โดยธุรกิจที�บริษัทฯ เข้าไปลงทนุนั �นจะดําเนินการได้อย่างตอ่เนื�องและยั�งยืน ซึ�งบริษัทฯ ได้แบ่ง

นโยบายการควบคมุกิจการที�เข้าไปลงทนุออกเป็น 2 ด้าน โดยมีรายละเอียดดงันี � 

1. นโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

1) บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ย่อย และบริษัทร่วมในเรื�องของการรับรองรายงานการประชมุสามญั และ/หรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น การรับรอง
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งบการเงินประจําปี การเลือกตั �งกรรมการ และการกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และการ

กําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี การจดัสรรเงินกําไร การอนุมตัิเรื�องอื�นๆ และการพิจารณาเรื�องอื�นๆ  

ซึ�งไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื�อให้สอดคล้องกบัสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วม อีกทั �งเพื�อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate 

Governance) และรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ ถือหุ้นอื�น

โดยรวม 

2) เพื�อให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัท

ร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบริษัทฯ และเพื�อให้บริษัทฯ มีกลไกกํากบัดแูลบริษัทย่อย และบริษัท

ร่วมทั �งทางตรงและทางอ้อม รวมทั �งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และบริษัท

ร่วม เพื�อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีดงัต่อไปนี �ต้องได้รับการอนุมตัิจาก 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

(1) เรื�องที�ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ก) การแตง่ตั �งหรือเสนอชื�อบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้

กรรมการ และผู้บริหารที�บริษัทฯ เสนอชื�อ หรือแต่งตั �งมีดลุยพินิจในการพิจารณาออก

เสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกบัการ

บริหารจัดการทั�วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

ตามแต่ที�กรรมการ และผู้ บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื�อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื�องที�กําหนดไว้ใน  

ข้อ 2)  ทั �งนี � กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที�ได้รับการเสนอชื�อนั �น ต้องมี

คณุสมบัติ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่า

ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 

การกําหนดลกัษณะขาดความไมน่่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีและเงินปันผลระหวา่งกาล (หากม)ี ของบริษัทย่อย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย 

รายการตั �งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นี �เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการ

จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

ก่อนที�จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้ บริหารซึ�งบริษัทฯ 

แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื� องดังต่อไปนี � ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการที�

บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ใน

เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งรายการดงัตอ่ไปนี � คือ 
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(ง) กรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือ

รายการที�เกี�ยวกับการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนํา

หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � 

ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบ

กบัขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(จ) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสิทธิเรียกร้องที�มีต่อผู้ ที�ก่อความ

เสียหายแก่บริษัทย่อย 

(ฉ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ช) การซื �อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัทย่อย 

(ซ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั �งหมด หรือ

บางสว่นที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการ

รวมกิจการกบับคุคลอื�น 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื �อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั �งหมด หรือส่วนที�มี

สาระสําคญั 

(ญ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเชื�อ การคํ �าประกนั การทํานิติกรรมผกูพนับริษัท

ย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ �น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน

ลกัษณะอื�นใดแก่บคุคลอื�น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท

ย่อยที�เลิกนั �นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้

โดยอนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํา

รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา

อนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฏ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที�จะมี

ผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาด

รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจกปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของ

บริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มา หรือ

จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาด

ของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ใน

เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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(2) เรื�องที�ต้องได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทํารายการ 

(ก) กรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือ

รายการที�เกี�ยวกับการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนํา

หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � 

ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบ

กับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข) การเพิ�มทุนโดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรหุ้น รวมทั �งการลด

ทุนจดทะเบียนซึ�งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเป็นผลให้

สดัสว่นการถือหุ้นทั �งทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 

ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยนั �น หรือเป็นผลให้สดัส่วน

การถือหุ้นของบริษัทฯ ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง

เหลือน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทย่อยนั �น 

(ค) การดําเนินการอื�นใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั �งทางตรง และ

ทางอ้อมในบริษัทย่อยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของ

บริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั �งทางตรง และทางอ้อมใน

บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของ

บริษัทย่อยในการเข้าทํารายการอื�นใด ที�มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท

ย่อยที�เลิกนั �นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้

โดยอนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํา

รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา

อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที�จะมี

ผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาด

รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของ 

บริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ 

จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาด
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ของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ใน

เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3) กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงาน 

และงบประมาณอย่างตอ่เนื�อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูรายการเกี�ยวโยง และรายการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม อย่างครบถ้วน และถกูต้อง 

4) กรรมการของบริษัทต้องจดัให้บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมและ

รัดกมุเพียงพอเพื�อป้องกนัการทจุริตที�อาจเกิดขึ �นกบับริษัทย่อยรวมทั �งควรให้บริษัทย่อยจดัให้มีระบบงาน

ที�ชดัเจนเพื�อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�มีนยัสําคญัตาม

หลกัเกณฑ์ที�กําหนดได้อย่างต่อเนื�อง และน่าเชื�อถือและมีช่องทางให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

สามารถได้รับข้อมลูของบริษัทย่อยในการติดตามดแูลผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินการทํารายการ

ระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทํารายการที�มีนยัสําคญัของบริษัท

ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี �ต้องจดัให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใน

บริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

เพื�อให้มั�นใจได้วา่บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามระบบงานที�จดัทําไว้อย่างสมํ�าเสมอ 

5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผย และนําสง่ข้อมลูสว่นได้เสียของตน และบุคคลที�มีความ

เกี�ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ  

ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี�ยงการทํารายการที�อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที�แจ้ง

เรื�องดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ภายในกําหนดเวลาที�บริษัทฯ กําหนดเพื�อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมตัิใดๆ ซึ�งการพิจารณานั �นจะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท

ย่อย และบริษัทฯ เป็นสําคญัทั �งนี �กรรมการของบริษัทย่อยต้องไมม่ีสว่นร่วมอนมุตัิในเรื�องที�ตนเองมีส่วนได้

เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทั �งทางตรง และทางอ้อมนั �นด้วย อนึ�งการกระทําดงัต่อไปนี �ซึ�งเป็น

ผลให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื�น

นอกเหนือจากที�พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สนันิษฐาน

วา่เป็นการกระทําที�ขดั หรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องโดยมิได้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที�ลว่งรู้มาเว้นแตเ่ป็นข้อมลูที�เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลกัษณะเดียวกนักบัที�บริษัทฯ 

กระทํา และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ หรือหลกัปฏิบตัิทั�วไปตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ประกาศกําหนด 
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6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ  การขยายธุรกิจ  โครงการลงทุนขนาดใหญ่  ตลอดจนการ

เข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื�นๆ ต่อบริษัทฯ  ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน บริษัทฯ 

มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี �แจงหรือนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ�งบริษัทย่อยต้อง

ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดทนัที 

7)   บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมลูหรือเอกสารที�เกี�ยวข้องด้วยการดําเนินงานให้กบับริษัทฯ เมื�อได้รับการร้องขอ

ตามความเหมาะสม 

8)   กรณีที�บริษัทฯ ตรวจพบประเดน็ที�มีนยัสําคญัใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี �แจง และ/หรือนําส่งเอกสารเพื�อ

ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 

9)   ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่

สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วม  ทั �งที�ได้มาจากการกระทําตามหน้าที�หรือในทางอื�นใด ที�มีหรืออาจมีผลกระทบเป็น

นัยสําคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื�อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้ อื�น ไม่ว่าทางตรง หรือ

ทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม ่

10)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทําธุรกรรมกบับริษัทย่อยได้ต่อเมื�อ

ธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่

กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที�คํานวณได้ โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศรายการทีเกี�ยวโยงกัน 

และหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดมาใช้โดยอนโุลมทั �งนี � เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกบัที�วิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�

ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

และเป็นข้อตกลงทางการค้าที�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ เป็นไปตามหลักการที�

คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิไว้แล้ว 

 

2. นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

1. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าที�นําสง่ผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วมให้กบับริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมลูดงักล่าวนั �น เพื�อประกอบการจดัทํางบการเงิน

รวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปีนั �นแล้วแตก่รณี 

2. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าที�จัดทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนเพื�อรายงานตอ่บริษัทฯ 

3. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าที�รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที�มีนัยสําคญัต่อบริษัทฯ เมื�อตรวจ

พบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบ และรายงาน 
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2) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ของ AS มี 9 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ ธุรกิจการค้าหลกัทรัพย์ ธุรกิจ

การเป็นที�ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ การจดัการกองทุนส่วนบุคคล ตวัแทนซื �อขายสญัญาล่วงหน้า การ

ให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการเงินร่วมลงทุนและการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย โดยมี

รายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจที�สําคญัดงันี � 

 

(1)   ธุรกจินายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) 

 AS เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 48 ให้บริการนายหน้า

ซื �อขายหลกัทรัพย์  

 

ลักษณะลูกค้าของ AS แยกตามประเภทลูกค้า 

เมื�อพิจารณาจากประเภทของลกูค้า จะพบวา่ลกูค้าสว่นใหญ่ของ AS เป็นลกูค้ารายย่อย  

 
ลักษณะลูกค้าแยกตามประเภทบัญช ี

เมื�อพิจารณาจากมลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์แยกตามประเภทของบญัชี จะพบว่าลกูค้าส่วนใหญ่ของ AS 

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบัญชีเงินสด รองลงมาเป็นบัญชีเงินกู้ ยืมเพื�อซื �อหลักทรัพย์ และบัญชี Cash Balance 

ตามลําดบั  

 

ทั �งนี � AS ได้กําหนดนโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินให้ลูกค้า นโยบายการให้สินเชื�อเพื�อซื �อ

หลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) และนโยบายการรับหลักประกันบัญชีเงินกู้ ยืม (Initial 

Margin) ดงันี � 

 
นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัตวิงเงนิให้ลูกค้า 

AS มีนโยบายในการคดัเลือกลกูค้าที�มีคณุภาพ ทั �งลกูค้ารายย่อย และลกูค้าสถาบนัทั �งใน และต่างประเทศ 

โดยดําเนินการพิสจูน์ความมีตวัตนของลกูค้าตามเกณฑ์ Know Your Customer และ Customer Due Diligence 

(KYC/CDD) จากความมั�นคงของหน้าที�การงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระเงิน ตามเอกสาร

รายละเอียดระเบียบของบริษัท ที�สําคญั เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาหนงัสือเดินทาง สําเนาทะเบียน

บ้าน รวมทั �งลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมลู โดยเจ้าหน้าที�การตลาดจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเกี�ยวกับ

เอกสาร หลกัเกณฑ์ ความเสี�ยง และข้อบงัคบัตา่งๆ และเมื�อพิจารณาเห็นสมควรอนุมตัิวงเงินซื �อขายได้จะนําเสนอ

ความเห็นตอ่ผู้บงัคบับญัชา และจดัสง่ให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายปฎิบตัิการเพื�อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิด

บญัชี และให้ความเห็นต่อวงเงินที�ขออนุมตัิ และให้ผู้มีอํานาจลงนาม นอกจากนี � AS มีนโยบายในการพิจารณา

ทบทวนวงเงินซื �อขายหลกัทรัพย์ และการทบทวนข้อมลูลูกค้าเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง โดยพิจารณาจาก

พฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า และประวตัิการชําระราคา และส่งมอบหลกัทรัพย์ และปัจจยัอื�นใดที�มีเหตุอนัควร

สงสยัเกี�ยวกบัความน่าเชื�อถือของลกูค้า  
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นโยบายการให้สินเชื�อเพื�อซื �อหลักทรัพย์ในระบบเครดติบาลานซ์ (Credit Balance) 

AS ได้กําหนดนโยบาย ขั �นตอนการดําเนินการ และอํานาจอนมุตัิให้รัดกมุ โดยสรุปได้ดงันี � 

1) ยอดเงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์แก่ลกูค้าทกุรายรวมกนั ภายหลงัหกัค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูในแต่ละวนั

จะต้องไมเ่กิน 5 เท่า ของเงินกองทนุของ AS และ/หรือยอดหนี �คงค้างของลกูค้ารายใดรายหนึ�งจะต้องไม่

เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทนุของ AS เว้นแตเ่ป็นกรณีที�เป็นผลมาจากการเรียกเก็บดอกเบี �ยจากการให้

กู้ ยืมเงินเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ หรือ การที�เงินกองทนุของ AS ลดลง ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน 

ก.ล.ต 

2) AS ไม่มีนโยบายให้กู้ ยืมเงินเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึ�งในลกัษณะกระจุกตวั โดยกําหนดห้าม

ลกูค้ากู้ ยืมเงินเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึ�งเกินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทที�ออก

หลกัทรัพย์นั �น 

3) ในกรณีที�ทรัพย์สินของลกูค้ารายใดลดลงจนตํ�ากวา่มลูคา่หลกัประกนัที�ต้องดํารงไว้ AS จะมีหนงัสือเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร หรือมีจดหมายแจ้งให้ลกูค้ารายดงักลา่วเพิ�มหลกัประกนั จนทําให้ทรัพย์สินของลกูค้า

มีมลูคา่ไมต่ํ�ากวา่มลูคา่หลกัประกนัที�ต้องดํารงไว้ และหากลกูค้าไมด่ําเนินการนําหลกัประกนัมาวางเพิ�ม

ภายใน 5 วนัทําการ นบัจากวนัที� AS เรียก AS จะบงัคบัชําระหนี �จากทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกนั 

4) ในกรณีที�ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดลดลงจนเท่ากับ หรือตํ�ากว่ามูลค่าหลักประกันขั �นตํ�า AS จะ

ดําเนินการบงัคบัชําระหนี �จากทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกันในวนัทําการถดัจากวนัที�ทรัพย์สินของลกูค้า

เท่ากบั หรือตํ�ากวา่มลูคา่หลกัประกนัขั �นตํ�า 

 

นโยบายการรับหลักประกันบัญชีเงนิกู้ยืม (Initial Margin) 

ในการเปิดบัญชีเพื�อซื �อขายหลักทรัพย์บัญชีมาร์จิ �น AS กําหนดให้ลูกค้าต้องนําเงินสด หรือหลกัทรัพย์ 

จดทะเบียนมาวางไว้ในบัญชีมาร์จิ �นเพื�อเป็นหลกัประกันก่อนการซื �อขายหลกัทรัพย์ครั �งแรกในจํานวนไม่ตํ�ากว่า

อตัรามาร์จิ �นเริ�มต้นตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด (ปัจจุบนักําหนดที�อตัราร้อยละ 50) ทั �งนี � AS จะนบัรวมมลูค่า

ของทรัพย์สินที�ได้รับจากลูกค้าเพื�อเป็นประกันในการชําระหนี �ในบัญชี Credit Balance เพื�อประโยชน์ในการ

คํานวณอํานาจซื �อของลกูค้าเฉพาะทรัพย์สินนั �นเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 
นโยบายการลงทุน (Proprietary Trading) 

AS มีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์ที�มีสภาพคล่องสูง มีปัจจยัพื �นฐาน มีฐานะการเงินดี และมีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตที�ดี ในราคาที�ให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม ภายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และมีการกระจายความ

เสี�ยงรวมทั �งการป้องกนัการกระจกุตวัของการลงทนุ สําหรับนโยบายการควบคมุดแูลการลงทุน คณะกรรมการ AS 

จะเป็นผู้ อนุมัติวงเงินลงทุน รวมทั �งอนุมัติระเบียบวิธีปฏิบัติ และการบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกับการลงทุน 

นอกจากนั �น AS ยงัได้แต่งตั �งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื�อควบคมุดแูลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบ และ

ขั �นตอนปฏิบัติที�ได้รับอนุมตัิ และควบคุมกํากับดูแลความเสี�ยงในการลงทุนให้เหมาะสม โดยมีการเลือกลงทุน 

ในหลกัทรัพย์ที�อยู่ใน SET 100 หรือหลกัทรัพย์ที�คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมตัิ ซึ�งหลกัทรัพย์ส่วน

ใหญ่ที�ลงทนุจะเป็นหลกัทรัพย์ในหมวดธนาคาร และพลงังาน 
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หลกัการในการควบคมุธุรกิจ Proprietary Trading คือ มีการควบคมุวงเงินในการซื �อขาย ซึ�งอนุมตัิวงเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัท มีคณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นผู้ควบคมุ Trader ของ AS ซึ�งคณะอนุกรรมการการ

ลงทุนจะเป็นผู้ กําหนดอตุสาหกรรมในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม จากนั �น Trader จะเป็นผู้

ตดัสินใจในการเลือกลงทุนหุ้นรายตวัในรายอตุสาหกรรมตามที�คณะอนุกรรมการการลงทุนได้กําหนดไว้ ทั �งนี �เมื�อ

คําสั�งซื �อขายเกิดขึ �นก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบรายการดงักลา่ววา่สอดคล้องตามนโยบาย หรือไม่ และจะมี

ฝ่าย Compliance ของ AS เป็นผู้ ตรวจสอบการซื �อขาย นอกจากนี �การสรรหาคณะอนุกรรมการการลงทุนจะ

คดัเลือกจากพนักงานในสายงาน Back-Office เพื�อไม่ให้เกิดการรั�วไหลของข้อมูลความลบัลูกค้า (Information 

Leak) และเป็นไปตามหลกัการ Chinese Wall 

กรณีที�ผู้ปฏิบตัิไมด่ําเนินการตามกรอบนโยบายที�กําหนด จะมีคณะอนกุรรมการการลงทนุเป็นผู้ควบคมุดแูล

พร้อมกบั ต้องขออนมุตัิการทํารายการดงักลา่วให้เป็นตามหลกันโยบายที�ได้กําหนดไว้ 

 

(2)  ธุรกจิการค้าหลักทรัพย์ (Securities Trading) 

AS ให้บริการซื �อขายตราสารหนี �เป็นส่วนใหญ่แก่นกัลงทุนทั �งประเภทสถาบนั และนกัลงทุนประเภทบุคคล

เพื�อเป็นการเพิ�มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนที�ต้องการผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอ โดยนักลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในตราสารหนี �ตามวตัถุประสงค์ที�ต้องการภายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ โดยการเลือกลงทุนผ่านตรา

สารหนี �ประเภทต่างๆ อาทิตราสารหนี �ภาครัฐ (Government Debt Securities) พนัธบัตรรัฐบาล (Government 

Bond) พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond) พนัธบตัรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) 

และหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน (Corporate Bonds)  

 

(3)  ธุรกจิการเป็นที�ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory) 

AS ได้เริ�มประกอบธุรกิจที�ปรึกษาการลงทุนตั �งแต่ ตุลาคม 2551 โดยให้บริการด้านที�ปรึกษาการลงทุน

ควบคู่กบัการให้บริการนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ โดยจะทําหน้าที�ในการให้คําแนะนําเกี�ยวกบัการลงทุนซื �อขาย

หลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้า และสามารถให้คําแนะนําผ่านสื�อต่างๆได้ ในฐานะที�ปรึกษาการลงทุน ปัจจุบนั AS ยงัไม่มี

การคิดคา่ธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาการลงทนุแตอ่ย่างใด   

 

(4)   ธุรกจิวาณิชธนกจิ  

การประกอบธุรกจิวาณิชธนกจิของ AS 

การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS เน้นการให้บริการด้านการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และการเป็นที�

ปรึกษาทางการเงิน โดย AS ได้รับใบอนุญาตในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2547 และ

ใบอนุญาตการเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน เมื�อวนัที� 8 กุมภาพันธ์ 2549การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS มี

รายละเอียดดงันี � 

 การระดมทนุผ่านตลาดทนุ 

AS มีเจ้าหน้าที�วาณิชธนกิจที�มีความเชี�ยวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนาน และหลากหลายในการจัด

โครงสร้างของบริษัทลกูค้าให้เหมาะสมกับการระดมทุนผ่านตลาดทุน มีเครือข่ายอนัแข็งแกร่งในการกระจายหุ้น
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ไปสู่นกัลงทุนประเภทต่างๆ และมีเจ้าหน้าที�ฝ่ายวิจัยที�มีความรู้ และประสบการณ์ที�หลากหลายในการวิเคราะห์

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ�งจะทําให้บริษัทลูกค้าสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการในการ

ระดมทนุผ่านตลาดทนุ ได้แก่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั �งแรก (Initial Public Offering) การเสนอขายหุ้น

แก่ประชาชนทั�วไปภายหลงัจากเข้าตลาดหลกัทรัพย์แล้ว (Secondary Public Offering) การเสนอขายหุ้นแบบ

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) การให้สิทธิซื �อหุ้นเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และการเสนอขาย

หลกัทรัพย์แก่กรรมการ และพนกังาน (ESOP) 

 การระดมทนุผ่านตลาดเงิน 

AS มีเจ้าหน้าที�วาณิชธนกิจที�มีความเชี�ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําเกี�ยวกับ กลยุทธ์ 

วิธีการ และการเลือกผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�เหมาะสมกบัการระดมทุนของลกูค้าที�จะช่วยให้บริษัทลกูค้าสามารถ

บริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพบริการการระดมทุนผ่านตลาดทุน ได้แก่ การบริหารโครงสร้าง

หนี �สิน และทุนของบริษัทลกูค้า การกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี � การทําซิเคียว 

ริไทเซชั�นโดยมีทรัพย์สินเป็นหลกัประกนั การให้คําปรึกษาด้านการจดัทําอนัดบัเครดิต  

 ที�ปรึกษาการเงิน 

บริการที�ปรึกษาการเงินในการควบรวมกิจการ ได้แก่ การเข้าซื �อบริษัท การซื �อสินทรัพย์ การขายบริษัทหรือ

สินทรัพย์ การควบรวมกิจการ การแยกกลุ่มธุรกิจ การจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และการหาพันธมิตรทางธุรกิจของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทอื�น เพื�อเสริมศกัยภาพการทําธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ �น

เป็นต้น 

 
การประกอบธุรกจิที�ปรึกษาธุรกิจของ AD 

AD ประกอบธุรกิจด้านที�ปรึกษาธุรกิจ โดยจะรับงานของภาครัฐเป็นหลกัและรวมภาคเอกชนรวมทั �งงาน

สมัมนาได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นที�ปรึกษาประเภท A หมายเลข 822 ที�ปรึกษาสาขาการเงิน และเบ็ดเตล็ด 

ด้านการวางแผนธุรกิจจากกระทรวงการคลงั และที�ปรึกษาการเงินที�ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และที�ปรึกษารับอนุญาตด้านปรับโครงสร้างหนี �ภายใต้โครงการปรับปรุง

โครงสร้างหนี �ของธนาคารแห่งประเทศไทย (คปน.) โดยมีการกําหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจที�ปรึกษาธุรกิจ 

และวาณิชธนกิจระหวา่งบริษัทไว้อย่างชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 มุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะด้านที�ปรึกษาธุรกิจ มุ่งเน้นแนวทางการให้คําปรึกษาในภาคปฏิบัติ โดยการ

จัดส่งเจ้าหน้าที�เข้าช่วยเหลือแนะนําแก่ลูกค้าในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ให้บริการจดัการสมัมนา

ภายในองค์กรให้แก่ลกูค้าภาครัฐ และภาคเอกชน   

 มุง่เน้นการให้บริการเป็นที�ปรึกษาในการวางระบบบญัชี ที�ปรึกษาในการวางแผนภาษีธุรกิจ และที�ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ เป็นต้น  

 มุง่เน้นการให้บริการจดัหาแหล่งเงินทุนในต่างประเทศให้แก่ลกูค้าทั �งในรูปแบบการร่วมทุน และการกู้ ยืม

เงินตราต่างประเทศจากสถาบนัการเงินต่างๆ ทั�วโลก และการใช้นวตักรรมทางการเงินระดบัสูง ได้แก่ 
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การประเมินมลูคา่กิจการ การให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจร่วมทนุที�มีปัญหาด้านระบบบญัชี ระบบการเงิน หรือ

ระบบการบริการ เป็นต้น 

 
(5)   การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

AS ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุสว่นบุคคล และเริ�มประกอบธุรกิจเมื�อมิถุนายน 2552  

ให้บริการจดัการลงทุนแก่ผู้ ลงทุนทั �งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล การจัดการกองทุนส่วนบุคคล จะ

ครอบคลมุถงึการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตา่งๆ เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นทุน และหน่วยลงทุนทั �งในประเทศ และ

ตา่งประเทศ โดยพิจารณาจากระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมกบัลกูค้าตามความต้องการของลกูค้า โดย AS จะมีการ

จดัทํารายงานสรุป และประเมินผลให้แก่ลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ ขนาดมลูคา่สินทรัพย์ในการจดัการของลกูค้า  

 
(6)   ตัวแทนซื �อขายสัญญาล่วงหน้า  

AS ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้า และเริ�มดําเนินธุรกิจใน

เดือนมีนาคม 2552  

 
(7) การให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์  

 AS ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจยืม และให้ยืมหลกัทรัพย์ (เฉพาะ Principle) ในเดือนตลุาคม 2551 โดย 

ณ สิ �นปี 2555 2556 และ  2557 ยงัไมม่ีธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลกัทรัพย์   

 

(8) การจัดการเงนิร่วมลงทุน 

AS ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจการจดัการเงินร่วมลงทนุ แตย่งัไมม่ีการประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่ว 

 

(9) การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent) 

AS ได้เปิดให้บริการซื �อ-ขาย และแนะนําการลงทุนในหน่วยลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม

ตา่งๆ ที�บริษัทเป็นตวัแทนขาย ให้สอดคล้องกบัความต้องการในการลงทุนของลกูค้า โดยทีมงานที�มีประสบการณ์

และมีความพร้อมในการให้บริการบริหารเงินลงทุนของลูกค้า โดยเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ 

ทั �งหมด 28 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เช่น บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.กรุงศรี บลจ.ธนชาต  

บลจ.อเบอร์ดีน และบลจ.แลนด์แอนเฮ้าส์ เป็นต้น  

 

3) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จาํกัด (มหาชน) 

AF ประกอบธุรกิจแฟคตอริ�ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ (Domestic Factoring) 

AF เป็นผู้ ให้บริการเงินทุนหมนุเวียนระยะสั �นโดยการรับซื �อลดลกูหนี �การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับ

เงิน กลุ่มลกูค้าหลกัของ AF เป็นกลุ่มลกูค้าในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที�ต้องการเงินทุนหมนุเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยสว่นใหญ่เป็นธุรกิจที�อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตวัของกิจการ ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพ

คล่อง มีความแข็งแรงในการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื�องเพิ�มมากขึ �นอีก (ซึ�งต่อไปนี �จะเรียกว่า “ลกูค้า”) ทั �งนี � AF  
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มีระบบการบริหารจัดการสินเชื�ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อสามารถลดความเสี�ยงที�เกิดอาจเกิดขึ �นได้ เช่น การ

พิจารณาสดัสว่นลกูค้าในแตล่ะภาคธุรกิจ เพื�อการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม ลกูค้าของ AF เป็นกิจการที�อยู่ใน

ภาคธุรกิจที�มีการขยายตัวดี มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะปัจจุบัน AF พิจารณาลูกค้าเป้าหมายสําคัญใน

ภาคอตุสาหกรรมชิ �นส่วนรถยนต์ เนื�องจากเป็นภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที�สําคญัของประเทศ มีการขยายตวั

อย่างต่อเนื�อง จัดเป็นอุตสาหกรรมที�มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจที�มีผู้ เกี�ยวข้องในอุตสาหกรรม 

จํานวนมาก ประกอบกบัลกัษณะธุรกรรมชดัเจน ทําให้สามารถบริหารความเสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งคาดว่า

จะเป็นโอกาสในการเพิ�มปริมาณธุรกรรมของ AF ได้เป็นอย่างดี  

โดยปกติลกูค้าจะให้เครดิตในการชําระเงินแก่ลกูหนี � เมื�อลกูค้าต้องการเงินสดก่อนถึงงวดการชําระเงินของ

ลกูหนี �เพื�อนําไปใช้เป็นทุนหมนุเวียนหรือซื �อวตัถุดิบเพิ�ม ลกูค้าสามารถนําเอกสารการค้าที�ลกูหนี �ออกให้แก่ลกูค้า

ได้แก่ ใบส่งสินค้า ใบสั�งซื �อสินค้า ใบรับวางบิล ใบเปรียบเทียบยอด มาขายลดพร้อมกบัโอนสิทธิการรับเงินให้แก ่

AF ในลกัษณะที�เรียกว่า With Recourse (AF มีสิทธิไล่เบี �ยจากลกูค้าได้ ในกรณีที�เกิดหนี �สญู หรือบริษัทลกูหนี � 

ไมชํ่าระเงินตามกําหนดเวลา) โดย AF จะจ่ายเงินสดให้แก่ลกูค้าลว่งหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตาม

เอกสารการค้า และเมื�อถึงกําหนดชําระเงินซึ�งปกติจะมีระยะเวลาตั �งแต่ 20 ถึง 90 วนั AF จะเป็นผู้ดําเนินการใน

การเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากลูกหนี �ตามจํานวนเงินที�ปรากฏในเอกสารการค้า และดําเนินการคืนเงินใน

จํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของยอดรับซื �อกบัยอดเงินตามเอกสารการค้า  

สําหรับในส่วนของการคืนเงินลกูค้าในส่วนที�เหลือ (ร้อยละ 20 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า) นั �น บริษัท

จะคืนให้แก่ลกูค้าเมื�อได้รับชําระหนี �จากลกูหนี �ครบถ้วน รวมถงึตดัชําระยอดหนี �การรับซื �อ (ร้อยละ 80 ของยอดเงิน

ตามเอกสารการค้า) เรียบร้อยแล้ว จงึจะคืนสว่นดงักลา่วให้แก่ลกูค้า 

 

แผนภาพแสดงขั �นตอนการให้บริการของ AF 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



- 19 - 

 

ประเภทของการแจ้งโอนสิทธิการรับเงนิ 

AF แบ่งประเภทของการแจ้งโอนสิทธิการรับเงิน ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี � 

ประเภท ลักษณะของการแจ้งโอนสิทธิการรับเงนิ ความเสี�ยง 

ประเภทที� 1 การแจ้งโอนสิทธิที�ลูกหนี �ตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ และ 

AF สามารถตรวจสอบมลูหนี �ก่อนการรับซื �อได้โดยการ

ชําระหนี �การค้า ลกูหนี �จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก หรือ

สั�งจ่ายเช็คในนาม AF 

มีความเสี� ยงตํ� า ที� สุด  เ นื� องจาก AF 

สามารถตรวจสอบมลูหนี �ก่อนการรับซื �อ

ได้และลกูหนี �ชําระเงินคา่สินค้าให้แก่ AF 

โ ด ย ต ร ง  ค ว า ม เ สี� ย ง จึ ง ขึ �น อ ยู่ กั บ

ความสามารถในการชําระหนี �ของลกูหนี �

เป็นสําคญั 

ประเภทที� 2 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทที� 2.1 หมายถึง การแจ้งโอนสิทธิที�ลกูหนี �ตอบ

รับการแจ้งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบมูลหนี �

ก่อนการรับซื �อได้ โดยการชําระหนี �การค้า ลกูหนี �จะโอน

เงินเข้าบญัชีเงินฝาก หรือสั�งจ่ายเช็คในนาม AF 

ประเภทที� 2.2 หมายถึง การแจ้งโอนสิทธิที�ลกูหนี �ตอบ

รับการแจ้งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบมูลหนี �

ก่อนการรับซื �อได้ โดยการชําระหนี �การค้า ลูกหนี �จะสั�ง

จ่ายเช็คในนาม “ลกูค้าเพื�อ AF” 

ประเภทที� 2.3 หมายถึง การรับซื �อเอกสารการค้าของ

ลูกค้า พร้อมเช็คลงวันที�ล่วงหน้าของลูกหนี � (เช็คขีด

คร่อมทั�วไป&CO) และลกูค้าสลกัหลงัเช็ค เพื�อชําระหนี �

ให้แก่ AF และไม่จําเป็นต้องแจ้งโอนสิทธิให้ลูกหนี �

รับทราบ 

มีค ว า ม เ สี� ย ง เ พิ� ม ขึ �น  เ นื� อ ง จ า ก ไ ม่

สามารถตรวจสอบมลูหนี �ก่อนการรับซื �อ

ได้  แต่มีการสุ่มสอบถามมูลหนี �จาก

ลูกหนี �ทางโทรศัพท์ และมีความเสี�ยง

ด้านความสามารถในการ ชําระหนี �

เช่นเดียวกับการแจ้งโอนสิทธิประเภท 

ที� 1 

ประเภทที� 3 การแจ้งโอนสิทธิที�ลูกหนี �ตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ โดย 

AF ต้องจัดส่งสําเนาเอกสารการค้าประกอบการแจ้ง

โอนสิทธิ แตไ่มส่ามารถตรวจสอบมลูหนี �และเอกสารได้ 

และการชําระหนี �การค้าลูกหนี �จะโอนเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากในนาม AF 

 

มีความเสี� ยง  เ นื� องจากไม่สามารถ

ตรวจสอบมลูหนี �และเอกสารก่อนการรับ

ซื �อได้ แม้ลกูหนี �จะตอบรับการโอนสิทธิก็

ตาม  และ ชํ าระ ค่าสิ น ค้าใ ห้ แก่  AF 

โดยตรง 

การโอนสิทธิประเภทที� 3 ปัจจุบันไม่มี

การจดักลุม่ดงักล่าวแล้ว เนื�องจากมีการ

เปลี�ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการแจ้งโอน

สิทธิการรับเงิน 
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ประเภท ลักษณะของการแจ้งโอนสิทธิการรับเงนิ ความเสี�ยง 

ประเภทที� 4 การแจ้งโอนสิทธิโดยการสง่จดหมายลงทะเบียนตอบรับ

ไปยังลูกหนี � โดยการชําระหนี �การค้าลูกหนี �จะจ่ายใน

นามลกูค้า มีอยู่ 2 ประเภทคือ 

ประเภทที� 4.1 ในกรณีที�ลกูหนี �ชําระหนี �โดยการโอนเงิน

เข้าบญัชีเงินฝากลกูค้า AF จะให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ เพื�อใช้รับเฉพาะ

เงินโอนจากลกูหนี �เท่านั �น โดยมอบอํานาจให้ AF เป็นผู้

ลงนามเบิกเงินในบญัชี 

ประเภทที� 4.2 ในกรณีที�ลกูหนี �ชําระหนี �โดยการสั�งจ่าย

เช็คในนามลกูค้า AF จะให้ลกูค้าทําหนงัสือมอบอํานาจ

ให้ AF เป็นผู้ ไปรับเช็ค (ถ้ามี) หรือนําเอกสารที�ลกูหนี �

กําหนด โดย AF เป็นผู้ดําเนินการรับเช็ค เมื�อถึงกําหนด

วันรับชําระ และนําเช็คเข้าบัญชีธนาคารของ AF เพื�อ

เรียกชําระเงินตามเช็คตอ่ไป 

มีความเสี�ยงจากการที�ลูกหนี �ไม่ได้ตอบ

รับการแจ้งโอนสิทธิการ รับเ งินและ

ทางด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของ

เอกสาร ซึ�งไม่สามารถตรวจสอบมูลหนี �

ก่อนการ รับซื �อได้  และมีความเสี� ยง

ทางด้านการชําระเงิน ซึ�งการชําระหนี �

การค้า ลกูหนี �จะจ่ายเช็ค หรือโอนเงินใน

นามลกูค้า ทั �งนี �การแจ้งโอนสิทธิประเภท

ที�  4  ก็ เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บัติ โ ด ย ส่ว น ใ ห ญ่

เช่นเดียวกับแฟคตอริ� งอื�นที� ไม่ได้ รับ

ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ

การรับเงินจากลกูหนี �การค้า 

ประเภทที� 5 การไม่แจ้งโอนสิทธิ โดยการส่งจดหมายลงทะเบียน

ตอบรับ หรือการแจ้งอื�นใดไปยงัลกูหนี �ให้รับทราบ ซึ�งมี 

3 ประเภท คือ 

ประเภทที� 5.1 ดําเนินการเช่นเดียวกบัประเภทที� 4.1 

ประเภทที� 5.2 ดําเนินการเช่นเดียวกบัประเภทที� 4.2 

ประเภทที� 5.3 เป็นการรับซื �อเอกสารของลูกค้าพร้อม

เช็คลงวนัที�ลว่งหน้าของลกูหนี � 

มีความเสี�ยงจากการที�ลูกหนี �ไม่ได้ตอบ

รับการแจ้งโอนสิทธิการ รับเ งินและ

ทางด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของ

เอกสาร ซึ�งไม่สามารถตรวจสอบมูลหนี �

ก่อนการรับซื �อได้ ทั �งนี � การแจ้งโอนสิทธิ

ประเภทที�  5 ก็เป็นวิธีปฏิบัติโดยส่วน

ใหญ่เช่นเดียวกบัแฟคตอริ�งอื�นที�ไม่ได้รับ

ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ

การรับเงินจากลกูหนี �การค้า ทั �งนี �ลูกค้า 

และ/หรือลูกหนี �มีความประสงค์ที�จะ

ไม่ให้มีการแจ้งโอนสิทธิการรับเงิน และ 

AF ยอมรับในเงื�อนไขดงักลา่ว 

 

กลุม่ลกูค้า 10 รายแรก มีการกระจายของ Port ในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึ�งส่วนใหญ่เป็นประเภทสินค้า

ที�มีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกเป็นสําคัญ ได้แก่ เครื�องใช้ไฟฟ้า เครื�องนุ่งห่ม และสินค้าอุปโภค

บริโภคอื�นๆ นอกจากนี �จะมีลกูค้าที�อยู่ในอตุสาหกรรมชิ �นสว่นรถยนต์และชิ �นส่วนโลหะ ซึ�งเป็นผู้ประกอบการที�เป็น 

First Tier หรือ Second Tier ของลกูหนี �ที�อยู่ในอตุสาหกรรมชิ �นสว่นรถยนต์ และชิ �นสว่นโลหะ เช่นเดียวกนั 
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สําหรับเกณฑ์การจัดชั �นสินทรัพย์ มีดังนี � 

ระดับชั �นสินทรัพย์ คุณภาพของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์จดัชั �นปกต ิ ลกูค้าที�ค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 

สินทรัพย์ที�ควรเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�ง 

1. ลกูค้าที�ค้างชําระเกินกวา่ 1 เดอืน แตไ่มเ่กิน 3 เดือน 

2. ลกูค้าประวิงการชําระหนี �หรือกระทําการใดๆเพื�อมิให้เจ้าหนี �ได้รับชําระหนี � 

3. ลกูค้าหรือเจ้าหนี �ได้ยื�นขอฟื�นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และลกูค้า

ยังทําการค้าปกติ ตามแผนฟื�นฟูกิจการ และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการ

จดัเก็บหนี � 

สินทรัพย์จดัชั �นตํ�ากวา่มาตรฐาน ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�ง 

1. ลกูค้าที�ค้างชําระเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน 

2. ลกูค้าที�ถูกเจ้าหนี �อื�นฟ้องดําเนินคดีซึ�งทําให้มีผลกระทบต่อฐานะกิจการ

อย่างมีนยัสําคญั 

3. ติดตอ่ลกูค้าไมไ่ด้ หรือไมส่ามารถสืบหาตวัลกูค้าได้ หรือลกูค้าไปเสียจาก

ภมูิลําเนาที�ปรากฏตามสญัญา โดยไมแ่จ้งให้ AF ทราบ แต่มีโอกาสได้รับ

ชําระคืน 

สินทรัพย์จดัชั �นสงสยัจะสญู ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�ง 

1. ลกูค้าที�ค้างชําระเกินกวา่ 6 เดือนขึ �นไป 

2. ลูกค้า หรือเจ้าหนี �อื�นได้ยื�นขอฟื�นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และ

ลูกค้าไม่สามารถทําการค้าได้ตามปกติ หรือคาดหมายว่า ลูกค้าจะไม่

สามารถชําระหนี �ได้ 

3. ลูกค้าที�ถูกเจ้าหนี �อื�นฟ้องคดีล้มละลายและมีคําสั�งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ลกูค้า 

4. ลูกค้าที�  AF กําลังดําเนินคดีแพ่ง โดยเริ� มจัดชั �นตั �งแต่วันที�อนุมัติให้

ดําเนินคดี 

5. มีเหตปุระการอื�นที�แสดงวา่สิทธิเรียกร้องนั �นคาดวา่จะเรียกคืนไมไ่ด้ 

6. ลกูค้าได้ทําหนงัสือรับสภาพหนี � และ/หรือสญัญาประนีประนอมในชั �นศาล

กบั AF 

สินทรัพย์จดัชั �นสญู ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�ง 

1. หนี �ที�ขาดอายุความ หรือหมดสิทธิเรียกร้องให้ชําระหนี � หรือไม่มีหลกัฐาน

จะฟ้องลูกค้าได้ หรือไม่ สมควรฟ้อง เช่น ยอดหนี �ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินคดี เป็นต้น 

2. หนี �ไมส่ามารถสืบหาตวัลกูค้า และทรัพย์สินของลกูค้า หรือผู้คํ �าประกนั 

3. ลกูค้าถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสญู หรือมีหลกัฐานว่าหายสาบสญูไป 
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ระดับชั �นสินทรัพย์ คุณภาพของสินทรัพย์ 

และไมม่ีทรัพย์สินใดๆ จะชําระหนี �ได้ 

4. ลูกค้าเลิกกิจการ และมีหนี �ของเจ้าหนี �รายอื�นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน

ทั �งหมดของลกูค้าอยู่ในลําดบัก่อนเป็นจํานวนมากกวา่สินทรัพย์ของลกูค้า 

5. ได้ฟ้องลกูค้าในคดีล้มละลายหรือได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ในคดีที�ลกูค้าถูก

เจ้าหนี �รายอื�นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั �นๆ ได้มีการประนอมหนี �กบั

ลูกค้าโดยศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี �นั �น หรือลูกค้าถูกศาล

พิจารณาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกค้าครั �ง

แรกแล้ว 

 

สําหรับเกณฑ์การตั �งสํารองค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญมีดังนี � 

1. การตั �งสํารองค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูต่อรายลกูค้า (Specific Provision) มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ตั �งคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู ดงัตอ่ไปนี � 

สินทรัพย์จดัชั �นปกต ิ ให้ตั �งสํารอง     0 % 

สินทรัพย์ที�ควรเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ ให้ตั �งสํารอง     0 % 

สินทรัพย์จดัชั �นตํ�ากวา่มาตรฐาน ให้ตั �งสํารอง   20 % 

สินทรัพย์จดัชั �นสงสยัจะสญู ให้ตั �งสํารอง 100 % 

สินทรัพย์จดัสญู ให้ตั �งสํารอง 100 % 

2.  การตั �งสํารองทั�วไป (General Provision): นอกเหนือจากการตั �งสํารองต่อรายลูกค้า (Specific 

Provision)  AF  มีนโยบายให้มีการตั �งสํารองทั�วไป ทั �งนี �เพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นโดยไม่ได้คาดหมาย

จากวฏัจกัรเศรษฐกิจ และจากปัจจยัอื�นๆ   

3.  อตัราการตั �งสํารองต่อรายลูกค้า (Specific Provision) รวมกับอตัราการตั �งสํารองทั�วไป (General 

Provision) ต้องไมน้่อยกวา่ 2.5% ของยอดลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง และลกูหนี �เงินให้กู้ ยืม       

4.  ในกรณีเกิดปัญหาหนี �ค้างชําระและจดัอยู่ในเกณฑ์การตั �งสํารองต่อรายลกูค้า (Specific Provision) 

AF ต้องดําเนินการตั �งสํารองตอ่รายลกูค้าตามเกณฑ์ข้อ 1   

5.  AF จะดําเนินการทยอยตั �งสํารองทั�วไป (General Provision) เป็นรายไตรมาส ในอตัราร้อยละ 0.1 

โดยเริ�มมีผลบงัคบัใช้ตั �งแตปี่ 2557 เป็นต้นไป ทั �งนี �เมื�อรวมกบัข้อ 4 ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3  

6.  กรณีที� AF ได้ดําเนินการตั �งสํารองค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูต่อรายลกูค้า (Specific Provision) ตาม

เกณฑ์ข้อ 1 แล้ว และต่อมาได้มีการรับชําระหนี �คืนจากลูกค้า AF สามารถโอนกลบัการตั �งสํารองต่อรายลูกค้า 

(Specific Provision) ได้ ทั �งนี �ยอดตั �งสํารองต้องไมต่ํ�ากวา่อตัราที�กําหนดในข้อ 3   

7.  AF สามารถดําเนินการปรับเพิ�ม/ลด อัตราการตั �งสํารองตามข้อ 3 ตามความเหมาะสมได้ เพื�อให้

สามารถรองรับสภาวะการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม โดยคํานึงถึงความต่อเนื�องในการดําเนิน

ธุรกิจและการใช้เงินทนุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา 
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สําหรับหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี �มีดังนี � 

AF มีนโยบายดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี �กบัลกูค้าที�ประสบปัญหาจากการโอนสิทธิเรียกร้อง และไม่

สามารถเรียกเก็บหนี �ได้ หรือลูกค้าที�ใช้บริการด้านการเงินอื�นๆ และประสบปัญหาจากการดําเนินงาน และไม่

สามารถชําระหนี �ได้ตามกําหนด เพื�อให้ AF และลกูค้าได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี �  

อนึ�ง ในบางกรณีที�ลกูค้ามีปัญหาหนี �ค้างชําระ ซึ�ง AF ได้พิจารณาแล้ววา่เป็นปัญหาที�เกิดขึ �นชั�วคราว และไม่

สง่ผลกระทบตอ่การจดัเก็บหนี � หรือความสามารถในการชําระหนี � และได้ประเมินแล้ววา่ AF มีโอกาสได้รับชําระคืน

หนี �อย่างครบถ้วน AF อาจพิจารณาผ่อนปรนเงื�อนไขการชําระหนี � โดยการดําเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี � ทั �งนี �หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขที�ได้รับการผ่อนปรนได้ AF อาจพิจารณา

ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี � 

 
หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี � 

ลูกค้าสําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี � หมายถึง ลูกค้าที�ได้โอนสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี �การค้าและไม่

สามารถจัดเก็บหนี �ได้หรือลูกค้าที�ใช้บริการด้านการเงินอื�นๆ ที�ค้างเงินต้นและเหลือดอกเบี �ยตั �งแต่ 3 เดือนขึ �นไป 

โดย AF ได้ตกลงร่วมกนักบัลกูค้าที�จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี � พร้อมกบัจดัทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี � ทั �งนี � 

AF อาจใช้วิธีการดงัตอ่ไปนี � 

1.  การปรับเปลี�ยนเงื�อนไขการชําระหนี � ขยายระยะเวลาการชําระหนี � หรือให้ระยะเวลาปลอดหนี � การลด

อัตราดอกเบี �ย การตั �งพักดอกเบี �ยเดิม และ/หรือดอกเบี �ยใหม่ การยกหนี �ดอกเบี �ยให้บางส่วนหรือ

ทั �งหมด การยกหนี �เงินต้นให้บางสว่น 

2.  การแปลงหนี �เป็นทนุ 

3.  การโอนสินทรัพย์ จํานอง จํานํา หรือทรัพย์สินอื�นใดของลกูค้าหรือผู้คํ �าประกนั หรือของบุคคลอื�นที�ให้

ความยินยอมชําระหนี � 

4.  แนวทางหรือมาตรการอื�น ๆ ที�สนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี � 

 

อาํนาจอนุมัตแินวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี � 

เป็นไปตามอํานาจอนมุตัิสินเชื�อของ AF  

 

การจัดชั �นหนี � และกันเงนิสํารองสําหรับลูกค้าที�ดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี � 

การจดัชั �นหนี �ให้เป็นไปตามนโยบายการจดัชั �นหนี � และการตั �งสํารองคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู   

1.  ในกรณีที�ลกูค้าสามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างหนี � ได้ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

ให้จดัชั �นหนี �เป็นสินทรัพย์ที�ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือจะคงไว้เป็นสินทรัพย์จดัชั �นตามเดิมก็ได้ โดยให้

คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา 

2.  ในกรณีที�ลูกค้าไม่สามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี �ได้ สามารถดําเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี �ได้อีกไมเ่กิน 2 ครั �ง 
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วิธีการปฏบิัตทิางบัญชีและการเปิดเผยเกี�ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี � 

การปฏิบตัิการบญัชีและการเปิดเผยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

 

ประเภทการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม / อัตรารับซื �อเอกสาร 

AF แบ่งประเภทของการเก็บคา่ธรรมเนียม ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี � 

 
ประเภท 

อัตราค่าธรรมเนียม /  
อัตรารับซื �อเอกสาร 

(ขั �นตํ�า) 

1. ค่าธรรมเนียมการเปิดวงเงิน: ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บเมื�อมีการเปิดวงเงินครั �ง

แรก และจะเรียกเก็บเพิ�มเมื�อมีการเพิ�มวงเงินในภายหลงั (เฉพาะวงเงินส่วนที�

เพิ�ม) ซึ�งจะคิดคา่ธรรมเนียมเป็นอตัราร้อยละของวงเงินที�ได้รับอนมุตั ิ

ครั �งแรกขั �นตํ�า 5,000 บาท   

 เพิ�มวงเงินขั �นตํ�า 2,500 

บาท 

2. ค่าธรรมเนียมในการรับซื �อ: ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากการรับซื �อเอกสาร

ทางการค้าในแต่ละครั �ง โดยจะพิจารณาจากปริมาณและมลูค่าเอกสารที�รับซื �อ

รวมถึงความยากง่ายในการบริหาร และจัดเก็บหนี � ซึ�งจะคิดค่าธรรมเนียมเป็น

อตัราร้อยละของมูลค่าเอกสารที�รับซื �อในแต่ละครั �ง / งวดการชําระเงิน / ราย

ลกูหนี � 

ขั �นตํ�า 300 บาท  /  

งวดการชําระเงิน / รายหนี � 

3. คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินคืนลกูค้า: คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บ ในกรณีที�ลกูค้า

ไมไ่ด้นําเอกสารทางการค้ามาขายโอนสิทธิและ AF เป็นผู้ดําเนินการจดัเก็บเงิน

ตามเอกสารทางการค้าดงักล่าวแทนลกูค้า ซึ�ง AF จะต้องโอนเงินดงักล่าวคืน

ให้แก่ลูกค้าทั �งจํานวน ให้พิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินที�ได้รับ

โอนจากลกูหนี �ดงันี � 

 

3.1 กรณีลูกค้ามีการแจ้งโอนสิทธิลูกหนี �มากกว่า 1 ราย และลูกค้ามีการขาย

เอกสารโอนสิทธิจากลกูหนี �รายใดรายหนึ�ง 

ไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียม 

3.2 กรณีลกูค้ามีการแจ้งโอนสิทธิลกูหนี �มากกว่า 1 ราย หรือรายเดียว แต่ลกูค้า

ไมม่ีการขายโอนสิทธิจากลกูหนี � 

300 บาท / ครั �ง 

4. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนเงินคํ �าประกัน: ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บ ในกรณีที�

ลกูค้าไถ่ถอนเงินคํ �าประกนัคืนบางสว่น หรือทั �งจํานวนก่อนครบกําหนด 

ขั �นตํ�า 1,500 บาท / ครั �ง 

5.  อตัรารับซื �อเอกสาร 80% 

 

ขั �นตอนในการอนมุตัิวงเงินสินเชื�อตลอดจนเงื�อนไขอื�นๆ ทั �งอตัราดอกเบี �ย และค่าธรรมเนียม จะเป็นไปตาม

อํานาจอนุมตัิสินเชื�อ ทั �งนี �เพื�อความคล่องตวัในการดําเนินธุรกิจ และสภาวะการแข่งขัน การยกเว้นการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยในปี 2555 มีการอนุมตัิยกเว้นค่าธรรมเนียมไป 16 รายการรวมเป็นจํานวนเงิน 8,300 
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บาท และในปี 2556 มีการอนุมัติ 33 รายการ รวมเป็นจํานวนเงิน 59,291 บาท แต่ต้องรายงานการอนุมัติ

ตามลําดบัชั �นให้แก่คณะกรรมการสินเชื�อรับทราบตอ่ไป 

 

ขอบเขตอาํนาจอนุมัตสิินเชื�อ 

 
วงเงนิลูกค้าต่อราย 

(บาท) 

วงเงนิลูกหนี �ต่อราย (บาท) 

แจ้งโอนสิทธิประเภทที� 

1-2 

แจ้งโอนสิทธิประเภทที� 

3-5 

คณะกรรมการบริษัท ไมจํ่ากดัจํานวน ไมจํ่ากดัจํานวน ไมจํ่ากดัจํานวน 

คณะกรรมการบริหาร 100,000,000 100,000,000 50,000,000 

คณะกรรมการสินเชื�อ 25,000,000 25,000,000 15,000,000 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 5,000,000 5,000,000 3,000,000 

กรรมการผู้จัดการ 3,000,000 3,000,000 2,000,000 

 

วงเงินตามอํานาจอนุมตัิดงักล่าวเป็นวงเงินเฉพาะลูกค้าหรือลกูหนี �รายใดรายหนึ�ง แต่ถ้าลูกค้าหรือลกูหนี �

รายใดรายหนึ�งมีความเกี�ยวข้องกับลูกค้าหรือลูกหนี �รายอื�นด้วยกรณีต่อไปนี �ให้ถือเป็นวงเงินกลุ่มเดียวกันต้อง

พิจารณาวงเงินรวมตามอํานาจอนมุตัิสินเชื�อ 

ก. กรณีลูกค้าหรือลูกหนี �รายนั �นเกี�ยวข้องกับลูกค้าหรือลูกหนี �รายอื�นในลักษณะตามมาตรา 50 ของ

พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ให้นบัรวมเป็นวงเงินกลุม่เดียวกนั 

ข. กรณีลูกค้าหรือลูกหนี �รายนั �นเกี�ยวข้องกับลูกค้าหรือลูกหนี �อื�น ซึ�งเกี�ยวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั ในลกัษณะตามมาตรา 49 ของพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551  

ให้นบัรวมเป็นวงเงินกลุม่เดียวกนั 

ค. กรณีลูกค้ารายนั �นมีผู้คํ �าประกนัเป็นคนเดียวกับลูกค้ารายอื�นให้นับรวมวงเงินของลกูค้ารายอื�น และ

วงเงินของผู้คํ �าประกนั (ถ้ามี) เป็นวงเงินกลุม่เดียวกนั 

ง. การพิจารณาอนุมตัิวงเงินลูกหนี �ต่อรายลูกค้า และ/หรือ เพิ�มวงเงินลูกหนี �ต่อรายลูกค้า โดยที�ลูกหนี �

ดงักลา่วมีวงเงินที�ได้รับอนมุตัิหลกัอยู่แล้ว และการดําเนินการดงักล่าวเมื�อวงเงินที�ขออนุมตัิใหม่ และ/

หรือ ขออนุมตัิเพิ�มเติมนั �น รวมกับ ภาระหนี �ปัจจุบันของลูกหนี �แล้วไม่เกินวงเงินหลกัที�ได้รับอนุมตัิไว้

แล้ว จดัเป็นอํานาจอนมุตัิของกรรมการผู้จดัการ ทั �งนี �ยอดหนี �รวมของลกูค้าทุกรายที�ใช้กบัลกูหนี �รายนี �

ต้องไมเ่กินวงเงินหลกัของลกูหนี �ที�ได้รับอนมุตัิไว้ 

 

การเกินวงเงินสินเชื�อในกรณีมีความจําเป็นเร่งดว่น: ให้คณะกรรมการสินเชื�อ และ/หรือ กรรมการผู้จดัการมี

อํานาจในการอนุมตัิ ทั �งนี �ต้องขอสตัยาบนัคณะกรรมการที�มีอํานาจในการอนุมตัิสินเชื�อทราบภายใน 7 วนัทําการ
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หรือในการประชุมครั �งต่อไป (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน) โดยการเสนอตามอํานาจอนุมตัิวงเงินและอํานาจในการ

พิจารณาอนมุตัิวงเงินสินเชื�อให้มีขอบเขตดงักลา่ว 

 
 วงเงนิลูกค้า / ลูกหนี � 

แจ้งโอนสิทธิประเภทที� 1-2 

วงเงนิลูกค้า / ลูกหนี � 

แจ้งโอนสิทธิประเภทที�3-5 

คณะกรรมการสินเชื�อ 
ไมเ่กิน 30% ของวงเงินที�ได้รับ

อนมุตั ิแตไ่มเ่กิน 10 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 10% ของวงเงินที�ได้รับ

อนมุตั ิแตไ่มเ่กิน 5 ล้านบาท 

กรรมการผู้จัดการ 
ไมเ่กิน 10% ของวงเงินที�ได้รับ

อนมุตั ิแตไ่มเ่กิน 5 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 10% ของวงเงินที�ได้รับ

อนมุตั ิแตไ่มเ่กิน 3 ล้านบาท 

 

นโยบายการให้สินเชื�อ 

AF มีนโยบายการให้สินเชื�อโดยเน้นคณุภาพของลกูค้าและลกูหนี �เป็นสําคญั ทั �งนี � AF ได้กําหนดหลกัเกณฑ์

ตา่งๆ ในการให้กู้ ยืมเงิน ดงันี � 

 

การกาํหนดวงเงนิสินเชื�อ 

AF มีการพิจารณากําหนดวงเงินสินเชื�อใน 2 ลกัษณะ ได้แก ่

 วงเงินลกูค้า (Client Credit Line) หมายถึง วงเงินสงูสดุที�กําหนดให้ผู้กู้แต่ละรายสามารถกู้ยืมได้ และ

เมื�อภาระหนี �ลดลงแล้ว ผู้กู้ สามารถกลบัมาใช้ใหม่ได้ ทั �งนี �ในการกําหนดวงเงินดังกล่าว AF จะ

พิจารณาจากยอดขายของลกูค้า ระยะเวลา เครดิตการค้า คณุภาพของผลการติดต่อระหว่างลกูค้า และ

ลกูหนี � เอกสารที�รับซื �อ ฐานะกิจการของลกูค้า และความสามารถในการชําระหนี �ของลกูค้า และลกูหนี � 

ทั �งนี � AF ได้ใช้ระบบ Credit Scoring  โดยให้นํ �าหนกัตามคณุภาพของ ลกูค้าและลกูหนี � เช่น นโยบาย

การโอนสิทธิ� การตรวจสอบเอกสาร เงื�อนไขการจดัซื �อสินค้า กําไรสทุธิเฉลี�ย 3 ปี ภาระหนี � D/E เป็นต้น 

เป็นเครื� องมือในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื�อให้การบริหารความเสี�ยง และการอํานวยสินเชื�อมี

ประสิทธิภาพมากขึ �น นอกจากนี � AF มีนโยบายในการกําหนด Single Lending Limit และ Single 

Lending Group สําหรับลกูค้า และได้นําไปปฏิบตัิเพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยง 

และการกระจายฐานลกูค้าที�มีความเหมาะสมกบัโครงสร้างเงินทุนของ AF ทั �งนี � AF จะพิจารณาความ

เสี�ยงแล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา 

 วงเงินลกูหนี � (Customer Credit Line) หมายถึง วงเงินสงูสดุของลกูหนี � แต่ละรายที�ผู้กู้ รายเดียว หรือ

หลายราย สามารถนําสิทธิในการรับชําระเงินค่าสินค้า และบริการมาขายลดได้ ทั �งนี �ในการพิจารณา

วงเงินของลกูหนี � AF จะวิเคราะห์จากฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของลกูหนี �รวมทั �งประวตัิการ

ชําระหนี � และเนื�องจากกลุม่ลกูหนี �สว่นใหญ่เป็นกลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที�วงเงินลกูหนี �ต่อราย และ

ต่อกลุ่มในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที�ไม่สูงมากเมื�อเปรียบเทียบกับฐานะกิจการของลูกหนี �แต่ละราย 

ประกอบกบั AF ไม่ได้มีนโยบายในการปล่อยสินเชื�อที�เน้นลกูหนี �รายใดรายหนึ�งเป็นสําคญั ดงันั �นการ
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กําหนดวงเงินลกูหนี �ต่อรายและต่อกลุ่ม จึงกําหนดเพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงเท่านั �น 

โดย AF ไมม่ีนโยบายในการกําหนด Single Lending Limit และ Single Lending Group สําหรับลกูหนี � 

 
การกาํหนดเงื�อนไขหลักประกัน 

หลกัประกนัของ AF กําหนดให้มบีคุคล หรือนิติบคุคลหรือเงินประกนัวงเงินสินเชื�อเป็นหลกัประกนั ทั �งนี �การ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสินเชื�อ และหลกัประกนัสินเชื�อให้กรรมการผู้จดัการมีอํานาจอนมุตัิได้ ทั �งนี �ต้องไมม่ี

ผลทําให้ AF มีความเสี�ยงเพิ�มขึ �น 

 

นโยบายการควบคุม และตดิตามลูกค้า 

AF มีระบบการควบคมุ และติดตามลกูค้าอย่างใกล้ชิดทุกขั �นตอน ตั �งแต่การตรวจสอบเอกสารที�รับซื �อ การ

อนุมตัิวงเงิน การแจ้งโอนสิทธิ และการรับชําระหนี �จากลูกหนี � รวมทั �งการติดตามรายงานหนี �คงค้างเกินกําหนด

ชําระทกุวนั ในกรณีที�ลกูค้าผิดนดัชําระหนี � ซึ�งจะทําให้ทราบถงึปัญหา และสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว  

 

ขั �นตอนในการตดิตามทวงหนี � 

(1)  ฝ่ายสินเชื�อ และการตลาด จะเป็นผู้ติดตามลกูค้าที�มีปัญหา และจดัทําบนัทึกการติดตามหนี �ที�มีปัญหา

ไว้ทุกครั �ง และต่อเนื�องกันทุกขั �นตอนที�มีการทวงถาม หรือเจรจา โดยจัดทําบันทึกผลของการติดตาม

เพื�อเป็นประวัติในการติดตามครั �งต่อๆ ไป พร้อมจัดเก็บบันทึกการติดตามหนี �ที�มีปัญหาไว้ในแฟ้ม

สินเชื�อรายตวั  

(2)  ต้องทํารายงานผลการติดตามหนี �ของลูกค้าทุกรายในแต่ละสายงานสินเชื�อทุกสิ �นเดือนเพื�อรายงาน

เสนอให้กรรมการผู้จดัการทราบ 

(3) เจ้าหน้าที�สินเชื�อจะต้องดําเนินการติดตามทวงถามลกูค้าที�มีปัญหาดงันี � 

(3.1) ในกรณีคาดว่าจะได้รับชําระหนี � หรือมีแนวทางในการชําระหนี �ที�คาดว่าจะได้รับชําระหนี �คืน ให้

พนักงานสินเชื�อติดตามผลการชําระหนี �อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแนวทางการชําระหนี �ที�ได้

กําหนดไว้ 

(3.2) ในกรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้หรือติดต่อได้หรือไม่มีแนวทางในการชําระหนี � หรือคาดว่าจะ

ไมไ่ด้รับชําระหนี � ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

ก.  ภายใน 1 เดือน นบัแตไ่มส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้ หรือไมม่ีแนวทางในการชําระหนี � หรือคาดว่า

จะไม่ได้รับชําระหนี �  ให้ออกหนงัสือทวงถาม (ฉบบัที� 1) โดยให้ผู้ ที�ได้รับมอบอํานาจจาก AF 

ลงนาม เพื�อจดัสง่ให้ลกูค้า และ/หรือผู้คํ �าประกนั 

ข.  ภายใน 2เดือน นบัแต่ไม่สามารถติดต่อได้รับลูกค้าได้ หรือไม่มีแนวทางในการชําระหนี � หรือ

คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี �  ให้ออกหนงัสือทวงถาม (ฉบบัที� 2) โดยผู้ ที�ได้รับมอบอํานาจจาก 

AF หรือทนายความที�ได้รับมอบหมายลงนาม เพื�อจดัสง่ให้ลกูค้า และ/หรือผู้คํ �าประกนั กรณีผู้

จํานอง หรือผู้ จํานําเป็นคนละคนกบัลกูค้า และ/หรือผู้คํ �าประกนั ให้เพิ�มคูฉ่บบัหนงัสือทวงถาม 

เพื�อสง่ให้ผู้ จํานอง หรือผู้ จํานําด้วย 
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ค.  เมื�อครบกําหนดการทวงถามตามข้อ ข. แล้วไม่ได้ผล ให้เจ้าหน้าที�สินเชื�อ เสนอขออนุมัติ

ดําเนินคดีจากผู้มีอํานาจอนมุตัิสินเชื�อของลกูค้ารายนั �นๆ  และสง่เรื�องให้กลุม่นิติกรดําเนินการ

ตอ่ไป 

(3.3)  ถ้าหากต้องมีการแจ้งความดําเนินคดีอาญา หรือดําเนินคดีอาญากับลูกค้าเองเพื�อรักษาอายุ

ความในคดีอาญาให้เจ้าหน้าที�สินเชื�อดําเนินการขออนมุตัิจากกรรมการผู้จดัการทนัที และส่งเรื�อง

ให้กลุม่นิติกรดําเนินการตอ่ไป 

 
แนวโน้มการบริหารจัดการบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีแผนในการบริหารจดัการเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลตอบแทนในการลงทนุดงันี � 

 
บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกจิหลัก 

1.  ธุรกิจหลกัทรัพย์ AS ดําเนินการเพิ�มขยายฐานทุนเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการขยายฐานลกูค้า และปริมาณ

ธุรกรรมของ AS โดยการอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่ผู้ลงทนุที�สนใจ และพฒันารายงานวิจยัด้านตลาดทุน

เพื�อเพิ�มศกัยภาพเพิ�มผลิตภัณฑ์ และสร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้ ลงทุนทําให้เกิดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�

แท้จริงของบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงการขยายสาขาในทําเลที�ตั �งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจัดการ

ฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลยัเพื�อสร้างบุคลากรที�รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และ

เพียงพอ 

2.  ธุรกิจแฟคตอริ�ง AF มีแผนในการขยายฐานลกูค้าให้เติบโตอย่างต่อเนื�อง และกระจายความเสี�ยงไปยงั

ธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงการบริหารความเสี�ยงให้มีประสิทธิภาพ เพื�อควบคุมคุณภาพ

ลกูหนี � และควบคุมต้นทุนการเงิน โดยการบริหารการเงินที�มีประสิทธิภาพรวมถึงจดัหาโปรแกรมระบบ

บริหารงานแฟคตอริ�งเพื�อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมการดําเนินการ และควบคุมความเสี�ยงให้มี

ประสิทธิภาพ 

3.  ธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินในประเทศ AD มีนโยบายการอบรม และพฒันาความรู้แก่พนกังาน ทางด้านที�

ปรึกษาทางการเงิน มาตรฐานบัญชี และกฏหมายที�เกี�ยวข้อง อย่างต่อเนื�อง เพื�อมั�นใจได้ว่าสามารถ

ให้บริการแก่ลกูค้าตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างความพอใจให้กบัลกูค้า 

4.  ธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินต่างประเทศ AI ได้ดําเนินการลงทุนในธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินใน

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื�อขยายการให้บริการที�ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรทั �งใน และต่างประเทศ 

โดยเน้นการให้บริการที�ปรึกษาด้านการซื �อขายกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัดย

การรับสง่ต่อลกูค้าจากธุรกิจที�ปรึกษาการเงินในประเทศที�ต้องการขยายธุรกิจต่างประเทศ ช่วยเหลือใน

การให้ข้อมลู และแนะนําแหล่งสนบัสนุนทางการเงิน และธุรกรรมระหว่างประเทศเพื�อรองรับการเข้าสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ�งจะสามารถขยายฐานลกูค้าในภมูิภาคอาเซียน และระดบัสากล 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจทางด้านการเงิน อื�นๆ  เช่น ธุรกิจลิสซิ�ง ธุรกิจ

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจประกนัภยั   เพื�อสามารถรองรับการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร  
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บริษัทฯ มีโครงการขยายการลงทนุเพิ�มเตมิอย่างตอ่เนื�องในธุรกิจที�มีศกัยภาพในการเติบโต และเกื �อหนุนต่อ

ธุรกิจที�มีอยู่ และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม จะเน้นการขยายการลงทุนไปในธุรกิจทางการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของเงินลงทนุรวม เพื�อให้ครอบคลมุบริการทางการเงินอย่างครบวงจร นอกจากนี � ยงัดําเนินการกระจายความ

เสี�ยงการลงทุนไปยงักลุ่มธุรกิจอื�นนอกเหนือจากธุรกิจการเงินในสดัส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม

ของบริษัทฯ ซึ�งกิจการที�จะลงทุนต้องให้ผลตอบแทนที�ดี และสามารถสนบัสนุนธุรกิจในกลุ่มให้ขยายตวัในอนาคต 

เพื�อสร้างความเติบโตอย่างยั�งยืนแก่บริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที�มั�นคงแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

สําหรับการแข่งขันในปัจจุบันของธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื�นในขณะนี � ไม่มีความรุนแรง เพราะสภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบนัทําให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีความต้องการผู้ ร่วมลงทุน และพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการแสวงหา

แนวทางในการพฒันาแผนการเงินอย่างยั�งยืนจากความต้องการสภาพคล่องทางการเงิน การแสวงหาแหล่งเงินทุน

เพื�อหาต้นทนุที�ตํ�ากวา่ เกิดการพฒันาการในการวางแผนนโยบายทางการเงินที�ชดัเจน เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจาก

ความผนัผวนดงักล่าว จึงเป็นการสร้างโอกาสอีกประการหนึ�ง ทําให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจการลงทุนในบริษัท

อื�น (Holding Company) เป็นอย่างมาก การเข้าร่วมในการลงทนุของ AC มีเป้าหมายที�ชดัเจนในการทําให้เกิดการ

กระจายความเสี�ยงที�มีความสมดลุ และเพิ�มอตัราผลตอบแทนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 

1) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของธุรกจิหลักทรัพย์ 
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

           ตลาดหุ้นไทยในปี 2557 ที�ผ่านมาให้ผลตอบแทนคอ่นข้างดี แม้ในช่วงครึ�งปีแรกจะมีความตงึเครียดทาง

การเมือง แตก่ารที�นกัลงทนุตา่งประเทศได้ปรับลดนํ �าหนกัการลงทนุในตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายปี 2556 สง่ผลให้

ราคาหุ้นปรับตวัลงมาอยู่ในระดบัที�คอ่นข้างตํ�า จงึชดเชยกบัความเสี�ยงทางการเมืองในขณะนั �นได้  

              ในช่วงต้นปี 2557 ดชันีตลาดหุ้นไทยเริ�มต้นปีในระดบัที�คอ่นข้างตํ�า  เนื�องจากนกัลงทนุมองตลาดไมค่อ่ย

ดีตั �งแตเ่ดือน พฤศจิกายน 2556 ที�มีการชมุนมุประท้วงตอ่ต้านรัฐบาล อย่างไรก็ดี เป็นที�นา่สนใจวา่ระหวา่งเดือน

มกราคม –พฤษภาคม 2557 ตลาดหุ้นคอ่ยๆ ฟื�นตวัขึ �นมาเป็นลําดบัและไมไ่ด้รับผลกระทบจากแรงกดดนัทาง

การเมือง เพราะนกัลงทนุระยะยาวมองวา่มลูค่าหุ้นในตลาดยงัน่าสนใจ ทั �งนี �สว่นหนึ�งน่าจะเกิดจากปัจจยัภายนอก

ที�ช่วยสนบัสนนุการลงทนุในตลาดหุ้นด้วย เพราะตลาดเงินโลกมีสภาพคลอ่งจํานวนมากจากการที�ธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกายงัคงอตัราดอกเบี �ยใกล้ร้อยละ 0 และธนาคารกลางหลกัอื�นๆ ในยโุรปและประเทศญี�ปุ่ นก็ยงัคงขยาย

มาตรการกระตุ้นทางการเงินอย่างต่อเนื�อง 

          ภายหลงัความชดัเจนทางการเมืองเมื�อ คสช. ได้ประกาศยดึอํานาจการปกครองเมื�อ 22 พฤษภาคม 2557 

และจดัตั �งรัฐบาลใหม ่ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ขยบัตวัสงูขึ �นจากความคาดหวงัวา่เศรษฐกิจจะฟื�นตวัในช่วงครึ�งปี

หลงัของปี 2557 และปี 2558 ทั �งนี � คณะรัฐมนตรีใหมไ่ด้เริ�มปฏิบตัิงานในเดือนกรกฎาคม 2557 และออกนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจบางเรื�องเพื�อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นกําลงัซื �อภายในประเทศ 

          ช่วงปลายปี 2557 หลงัจากตลาดหุ้นปรับตวัขึ �นมาระดบัหนึ�ง พบวา่ตลาดหุ้นมีความผนัผวนมากขึ �นจากการ

ที�มลูคา่หุ้นหลายตอ่หลายกลุม่เริ�มตงึตวัเมื�อเทียบกบัปัจจยัพื �นฐาน นอกจากนี � การเคลื�อนไหวของเงินทนุตา่งชาติก็
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มีความผนัผวนมากขึ �น จากการที�เงินสกลุเอเซียออ่นคา่ลงตามการแข็งคา่ขึ �นของเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา โดยใน

เดือนธนัวาคม 2557 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯเผชิญการปรับลดลงคอ่นข้างแรงจากการปรับตวัลงของราคานํ �ามนัดิบ 

ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นกลุม่พลงังานขนาดใหญ่  

          ในส่วนของเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนได้มีการฟื�นตวัจากความตึงเครียดทาง

การเมืองอย่างช้าๆ GDP ของไทยในไตรมาส 4 ปี 2557 เติบโตในระดบัปานกลางที�ร้อยละ 2.3 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน และในไตรมาส 3 และ 2 ของปี 2557 เติบโตเพียงเล็กน้อยคือ ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 0.4 จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั โดย GDP สําหรับทั �งปี 2557 เติบโตที�ร้อยละ 0.7 และสําหรับผลประกอบการของ

บริษัทจดทะเบียนนั �น กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (ตวัเลขเบื �องต้น) ลดลงร้อยละ 14.7 จากปี 2556 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการขาดทนุในสินค้าคงคลงัจํานวนมากของหุ้นกลุม่พลงังานในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  2557 2556 2555 

มลูคา่การซื �อขายรวม (ล้านบาท)* 11,139,291 12,330,669 7,914,567 

มลูคา่การซื �อขายรายวนัเฉลี�ย (ล้านบาท)* 45,466 50,329 32,304 

มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท) 13,856,283 11,496,765 11,831,448 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (สิ �นปี) 1,497.67 1,298.71 1,391.93 

อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 2.9 3.2 3.0 

อตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E ratio (เท่า)) 17.8 14.6 18.3 

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV ratio (เท่า)) 2.1 2.0 2.4 

จํานวนบริษัทจดทะเบียน 502 489 476 

*รวมมลูคา่การซื �อขายของตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่

    

   ในปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวสูงขึ �น 198.96 จุด หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 15.32 มาปิดที� 

1,497.67 จดุ มลูคา่ซื �อขายเฉลี�ยตอ่วนั (รวมทั �งตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใหม)่ อยู่ที� 45.5 พนัล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 9.7 จาก 50.3 พันล้านบาทในปี 2556  ในปี 2557 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 37.5 พันล้านบาท  

เมื�อเทียบกบัปี 2556 ที�ผ่านมาซึ�งมีการขายสทุธิสงูถงึ 190.3 พนัล้านบาท ทั �งนี � ณ สิ �นปี 2557 มลูคา่ตลาดรวมอยู่ที� 

13.86 ล้านล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 20.5 จาก 11.50 ล้านล้านบาท ณ สิ �นปี 2556 

  

      ด้านหลกัทรัพย์จดทะเบียนใหม่ในปี 2557 พบว่า มีจํานวนรวมทั �งสิ �น 36 บริษัท (ทั �งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และตลาดหลกัทรัพย์ใหม)่ เทียบกบั 28 บริษัทในปี 2556 ที�ผ่านมา โดยตลาดหุ้นที�อยู่ในช่วงขาขึ �นเกือบตลอดทั �งปี 

สง่ผลให้แนวโน้มธุรกิจวาณิชธนกิจมีการตื�นตวัมาก รวมถงึออกหุ้น IPO ด้วย ทั �งนี �แม้วา่ตลาดหุ้นจะมีความผนัผวน

มากขึ �นในไตรมาส 4 ปี 2557 แตก่ารออกหุ้น IPO ก็ยงัคงมีจํานวนมาก เช่นในเดือนพฤศจิกายน 2557 ที�มีการออก 

IPO ถงึ 8 ตวั เป็นต้น  
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หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2557 (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม)่ 

ชื�อหลักทรัพย์ วันเริ�มซื �อขาย มูลค่าการเสนอขาย (ล้านบาท) 

AIE  6 มกราคม 2557  2,113.75  

AJD 27 กมุภาพนัธ์ 2557     250.00  

PCSGH  14 มีนาคม 2557  3,345.40  

LIT 25 มนีาคม2557     162.00  

SUTHA 3 เมษายน 2557     277.50  

ICHI  21 เมษายน 2557  3,900.00  

KTIS 28 เมษายน 2557  9,578.27  

SAWAD 8 พฤษภาคม 2557  1,725.00  

OTO 15 พฤษภาคม 2557     432.00  

TAE 5 มิถนุายน 2557     592.08  

TSR 20 มิถนุายน 2557     301.00  

PCA 23 มิถนุายน 2557     210.00  

SAPPE 25 มิถนุายน 2557  1,012.50  

AIRA 7 กรกฎาคม 2557     568.95  

PDG 29 กรกฎาคม 2557     196.00  

RICHY 7 สิงหาคม 2557     706.20  

TAKUNI 19 สิงหาคม 2557     640.00  

XO 25 สิงหาคม 2557     154.00  

LDC 2 กนัยายน 2557     180.00  

CCN 11กนัยายน 2557      75.00  

RWI  18 กนัยายน 2557     240.00  

SMART 2 ตลุาคม 2557     133.86  

FSMART 14 ตลุาคม 2557     500.00  

TSE 30 ตลุาคม 2557  1,755.00  

SPA 31ตลุาคม2557     289.00  

BA 3 พฤศจิกายน 2557 13,000,00 

BRR 6 พฤศจิกายน 2557  1,150.44  

NCL 11 พฤศจิกายน 2557     171.00  

FIRE 13 พฤศจิกายน 2557     135.00  

JSP 19 พฤศจิกายน 2557  3,120.00  

CBG 21 พฤศจิกายน 2557  7,000.00  

VPO 24 พฤศจิกายน2557     729.00  
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ชื�อหลักทรัพย์ วันเริ�มซื �อขาย มูลค่าการเสนอขาย (ล้านบาท) 

MTL 26 พฤศจิกายน 2557  2,997.50  

PSTC 19 ธนัวาคม 2557     292.50  

KCM 23 ธนัวาคม 2557     260.00  

EPG 24 ธนัวาคม 2557  4,060.00  

แหลง่ที�มา : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่

 
ภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ในประเทศไทยยงัคงมีการแข่งขนัที�รุนแรงเชน่เดียวกบัใน 2-3 ปีที�ผ่านมา แม้วา่ในปี 2557 ดชันี

ตลาดหลกัทรัพย์จะปรับสงูขึ �นและมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์คอ่นข้างสงูที� 45.5 พนัล้านบาทก็ตาม แตธุ่รกิจ

หลกัทรัพย์ได้เข้าสูร่ะบบการคดิอตัราคา่ธรรมเนียมซื �อขายหลกัทรัพย์แบบเสรี จงึทําให้มีการแข่งขนัคอ่นข้างรุนแรง 

ทั �งนี � บริษัทที�มีฐานลกูค้าเป็นนกัลงทนุสถาบนัตา่งชาติขนาดใหญ่และมีฐานลกูค้าที�เป็นนกัลงทนุรายย่อยในวง

กว้าง ยงัคงเป็นผู้ ที�มีสว่นแบ่งการตลาดในอนัดบัต้น ๆ ทั �งนี � ในปี 2557 สว่นแบ่งการตลาดรวมของบริษัทหลกัทรัพย์ 

10 อนัดบัแรก อยู่ที�ร้อยละ 52.96 เทียบกบัในปี 2556 อยู่ที�ร้อยละ 55.66 

 

บริษัทหลักทรัพย์ที�มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก (ปี 2557) 

ลําดับ บริษัท ชื�อย่อ ส่วนแบ่งการตลาด 

(%) 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) MBKET 10.56 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  KSMACQ 6.15 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บีไทย จํากดั  CIMBS 5.53 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) FSS 5.24 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) BLS 4.96 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) TNS 4.51 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) KGI 4.28 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน PHATRA 4.04 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  CS 3.87 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชียพลสั จํากดั (มหาชน) ASP 3.82 

 รวมสว่นแบ่งการตลาดของบริษัทหลกัทรัพย์ 10 อนัดบัแรก  52.96 

 อื�นๆ  47.04 

 รวม  100.00 
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แนวโน้มธุรกจิหลักทรัพย์ในปี 2558 

แนวโน้มธุรกิจหลกัทรัพย์ไทยในปี 2558 ยงัคงค่อนข้างดี ซึ�งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดหุ้นที�ยงัอยู่ใน

เชิงปรับตวัขึ �น โดยมีปัจจยับวกจากนโยบายกระตุ้นทางการเงินจากธนาคารกลางทั�วโลก การปรับตวัดีขึ �นของเศรฐ

กิจไทย และกําไรของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ซึ�งน่าจะส่งผลต่อการปรับสงูขึ �นของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทยและ

การเพิ�มขึ �นของมลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม  เราเชื�อว่าธุรกิจนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ยงัคงมีการ

แข่งขันสูงภายใต้การเปิดเสรีการคิดค่าธรรมเนียมซื �อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี � ฝ่ายวิจัยหลายสํานักล้วน

คาดการณ์วา่ ในปี 2558 ตลาดหลกัทรัพย์ฯอาจมีความผนัผวนสงูเมื�อเทียบกบัปีก่อน ซึ�งจะสง่ผลให้มีความท้าทาย

ในการดําเนินกลยทุธ์ในการทําธุรกิจด้วยเช่นกนั  

 
แนวโน้มการแข่งขัน 

จากแนวโน้มการแข่งขนัของธุรกิจหลกัทรัพย์ที�รุนแรงเพิ�มขึ �น AS ได้ดําเนินกลยุทธ์เพื�อแก้ไขปัญหาดงักล่าว

ไว้ลว่งหน้า โดยใช้นโยบายในการเพิ�มคณุคา่ของการลงทนุให้แก่ลกูค้า เพื�อรักษาฐานลกูค้าเดิม และเพิ�มฐานลกูค้า

ใหม่ โดยการจัดสมัมนาให้ความรู้ในด้านการลงทุนโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ ลงทุนอย่างสมํ�าเสมอ อีกทั �งพัฒนา

บุคคลากรด้านค้าหลกัทรัพย์ เจ้าหน้าที�การตลาดให้มีความรู้ความสามารถ ให้บริการที�สร้างความประทับใจแก่

ลกูค้า 

 

AS ได้เปิดให้การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของธุรกิจหลักทรัพย์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น  

 

AS ได้เปิดสาขาในมหาวิทยาลยัเพื�อเป็นห้องปฏิบตัิงานด้านค้าหลกัทรัพย์ ภายใต้โครงการศนูย์การเรียนรู้

ร่วมกับมหาวิทยาลยัศรีปทุม (SICA) เพื�อเป็นการเพิ�มศกัยภาพระยะยาวของ AS รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่

นักศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในภาคปฏิบัติ และ

สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ ลงทุนอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นการสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าโดยรวมของระบบ

ตลาดทนุในปัจจบุนัถงึอนาคต  

 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

AS มีนโยบายเน้นการแข่งขนักับประสิทธิภาพในการควบคมุความเสี�ยงจากการลงทุนของลูกค้ามากกว่า

การแข่งขันกับบริษัทอื�นในธุรกิจเดียวกนั เพราะโอกาสเติบโตของธุรกิจนี �ในตลาดทุนไทยยงัมีโอกาสอีกมากมาย  

ถ้าผู้ลงทนุได้รับการดแูลเงินออมหรือเงินลงทนุอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AS ได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เช่น 

1)  เพิ�มศกัยภาพ และสร้างคนรุ่นใหม ่

2)  ขยายฐานผู้ลงทนุโดยให้ความรู้ และจดัสมัมนา 

3)  ออกสื�อ เช่น โทรทศัน์  วิทย ุและ Magazine ตา่งๆ 

4)  สร้างเครือข่ายการลงทุนแบบมีคณุภาพโดยจดัทีมงานเฝ้าติดตามแนะนํา และแก้ไขภาวะการลงทุนของ

ลกูค้าอย่างใกล้ชิด สง่สญัญาณเตือนความเสี�ยงแก่ลกูค้าอย่างชดัเจน 
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2) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของธุรกจิที�ปรึกษาธุรกจิ 

 
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ปัจจยัสนบัสนนุที�สําคญัของธุรกิจการเป็นที�ปรึกษานั �น เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ในปี 2558 นักธุรกิจต่างๆ จากทั�วโลกหันมาให้ความสนใจ และมีแนวโน้มจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเป็น

จํานวนมาก เพื�อมองหาตลาด และโอกาสใหม่ๆ ขณะที�ผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะขนาดกลาง และย่อม 

(SMEs) ต้องเตรียมความพร้อมและเพิ�มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจเพื�อรักษาฐานลกูค้าเก่า และขยาย

ฐานลกูค้าใหม ่โดยบริษัทย่อยหรือ AI และ AD ที�อยู่ภายใต้ AS ทําหน้าที�ให้บริการปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบ

วงจร ทั �งการเป็นที�ปรึกษาธุรกิจ การจดัหาผู้ ร่วมทุนหรือพนัธมิตรทางการค้า การควบรวมกิจการ และการประเมิน

มลูค่าของกิจการ ที�สําคญัเน้นการซื �อ หรือขายกิจการทั �งในประเทศ และต่างประเทศ (Cross Border Merger  

& Acquisition) โดยมีผลงานที�ประสบความสําเร็จ ดงันี � 

 ที�ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท Eternity Grand Logistics Plc. ซึ�งเป็นบริษัทบริหารจดัการ โลจิสติกส์

ของไทย ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai โดยขายหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 77.8 ให้แก่บริษัท Hitachi 

Transport System ซึ�งเป็นบริษัทชั �นนําในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของประเทศญี�ปุ่ น ในเดือนเมษายน 

2554 

 ที�ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท TKK Logistics Company Limited ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการโลจิสติกส์

ของไทย โดยขายหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.9 ให้แก่บริษัท Kintetsu World Express  ซึ�งเป็นชั �นนําใน

ธุรกิจจดัการการขนสง่ของประเทศญี�ปุ่ น ในเดือนธนัวาคม 2551 

 ที�ปรึกษาทางการเงินในการขายสินทรัพย์ที�ใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท Refrigo Equipment ซึ�งเป็น

บริษัทตวัแทนจําหน่าย และนําเข้าอปุกรณ์เครื�องปรับอากาศ และเครื�องทําความเย็นในไทย ให้แก่บริษัท 

Carrier (Thailand) Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทจดัจําหน่ายเครื�องปรับอากาศ เครื�องทําความร้อน และตู้ เย็น  

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนธนัวาคม 2550 

 
แนวโน้มในการแข่งขัน  

AS และบริษัทย่อยมีความสามารถ และประสบการณ์อย่างยาวนานในการประกอบธุรกิจที�ปรึกษาธุรกิจ

อย่างครบวงจร โดยจะมุง่เน้นการดําเนินธุรกิจที�ปรึกษาในด้านของการซื �อขายกิจการ การระดมทุน ของภาคเอกชน

ทั �งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั �งการทํางานให้กบัหน่วยงานราชการ และลกูค้าที�ใช้บริการมาอย่างต่อเนื�อง

ทั �งในประเทศ และตา่งประเทศ เนื�องจาก AS ได้รับใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจนี �อย่างครบถ้วน  

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

ธุรกิจที�ปรึกษาทางการลงทุนมีการแข่งขันสูง ต้องมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ครอบคลมุในบริการต่างๆ และต้องมีเครือข่ายลกูค้าที�ใช้บริการของ AS ต่อเนื�องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ในปี 2555 มีบริษัทตา่งๆที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินเป็นจํานวนมาก  
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AS จึงคงมุ่งเน้นคณุภาพของงาน ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสมัพันธ์ 

ความคิดริเริ�มในการนําเสนอรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ทําให้เป็นการเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัมาโดยตลอด 

 

3) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันธุรกจิแฟคตอริ�ง 

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 

          ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ�งในปี 2557 มีอตัราการขยายตวัที�ลดลง เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงั

ไม่กระเตื �องขึ �น แม้รัฐบาล (คสช.) จะมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื�องก็ตาม 

เนื�องจากต้นทนุการผลิตและคา่ครองชีพยงัปรับตวัสงูขึ �น เช่น คา่แรง ราคาพลงังาน ราคานํ �ามนั ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง 

เป็นต้น สง่ผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายจากสถานการณ์ภาระหนี �ครัวเรือนที�อยู่ใน

ระดบัสงู  

 โดยสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สคอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม เผยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) 

ภาพรวมตลอดปี 2557 หดตัวร้อยละ 4 แต่มีการฟื�นตัวที�ดีขึ �นในเดือนตุลาคม โดยหดตัวน้อยลงร้อยละ 2.9  

ซึ�ง อตุสาหกรรมที�ลดลง สง่ผลกระทบตอ่ประเภทธุรกิจและปริมาณการรับซื �อเอกสารโดยรวมของบริษัท ได้แก่  

- อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซึ�งมีฐานที�สงูในปีก่อนหน้า โดยภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 

ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมาโดยคาดวา่ จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,950,000 คนั ลดลงร้อยละ 20.64 

แบ่งเป็นการผลิตเพื�อจําหน่ายในประเทศประมาณ 850,000 คนั ลดลงร้อยละ 35.90 และการผลิตเพื�อส่งออก

รถยนต์ประมาณ 1,100,000 คนั เพิ�มขึ �นร้อยละ 2.50 ส่วนปี 2558 คาดว่า การผลิตจะมีการขยายตวัประมาณ 

ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,150,000 คนั เนื�องจากเศรษฐกิจในประเทศและตลาด

สง่ออกหลกัมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ �น 

- ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะการผลิตภาพรวมปี 2557 คาดว่าการผลิตจะ

ปรับตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 1-2 โดยมาจากการขยายตวัในกลุ่มเครื�องปรับอากาศที�จะส่งออกไปตลาดหลกัที�เพิ�มขึ �น 

โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ด้านแนวโน้มปี 2558 คาดว่าการผลิตจะปรับตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 2-4 เนื�องจากมีปัจจยั

บวกทางด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที�ออกมาอย่างต่อเนื�อง การขยายตวัของตลาดทีวีดิจิตอล ซึ�งจะส่งผลให้

กําลงัซื �อของผู้บริโภคในประเทศฟื�นตวัได้ในปี 2558 

- ด้านอตุสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม ภาพรวมในปี 2557 คาดว่าจะยงัขยายตวัได้โดยเฉพาะ

กลุม่เสื �อผ้าสําเร็จรูป โดยผู้ผลิตเสื �อผ้ากีฬาอาจได้รับอานิสงฆ์จากคําสั�งซื �อในลีกกีฬาประเภทต่างๆ ส่งผลให้มลูค่า

การสง่ออกขยายตวั สําหรับการผลิตเส้นใยสิ�งทอฯ และผ้าผืนอาจหดตวั ส่วนแนวโน้มปี 2558 คาดว่าการผลิตสิ�ง

ทอและเครื�องนุ่งห่มในภาพรวมจะยงัขยายตวัได้ทั �งภาคการผลิตและส่งออก โดยในกลุ่มสิ�งทอจะเป็นการผลิตเพื�อ

ป้อนสูต่ลาดอาเซียนเป็นสว่นใหญ่ 

- ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมการผลิตในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ  

1-3 จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศทีเริ�มฟื�นตวัขึ �น ส่วนภาพรวมในปี 2558 ค่าดว่าจะขยายตวัประมาณร้อยละ 

0-5 จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที�เริ�มฟื�นตวัและความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคที�ปรับตวัดีขึ �น 

ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม และข้อมลูกลุม่สารนิเทศการคลงั สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั 
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 จากภาพรวมอตุสาหกรรมไทยข้างต้น ในปี 2558 ซึ�งบริษัทคาดวา่จะมีการขยายตวัที�ดีขึ �น แผนการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ในปี 2558 บริษัทยงัคงดําเนินนโยบายเชิงรุกต่อไป โดยบริษัทตั �งเป้าในอนาคตที�จะเติบโตจากปี 

2557 ประมาณร้อยละ 30 และบริษัทยงัคงมุง่เน้นกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที�มี

ศกัยภาพดี ที�เป็นนิติบคุคลที�ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ในกลุม่ค้าปลีก (Modern Trade) และอตุสาหกรรมยาน

ยนต์และชิ �นสว่นยานยนต์ รวมถงึอตุสาหกรรมและบริการอื�น เช่น เครื�องใช้ไฟฟ้า อาหาร เครื�องดื�ม กระดาษบรรจุ

ภณัฑ์ ชิ �นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และการบริการ (จดัหางาน รักษาความปลอดภยั บนัเทิงและนนัทนาการ) โดยกลุ่ม

ลกูค้าดงักลา่วต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกบันโยบายการให้สินเชื�อของบริษัท รวมทั �งมี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโต ภายใต้การบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม 

         คู่แข่งขัน 

 เนื�องจากธุรกิจสินเชื�อแฟคตอริ�งได้รับความนิยมมากขึ �น การแข่งขนัจึงมีความรุนแรงขึ �น โดยเฉพาะคู่แข่ง

ที�เป็นกลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่างๆ ของกลุ่มธนาคารหนัมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเชื�อประเภทนี �

มากขึ �น อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมุง่เน้นการรักษาฐานลกูค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลกูค้าใหม่อย่าง

สมํ�าเสมอโดยมุง่เน้นกลุม่อตุสาหกรรมที�มีแนวโน้มที�ดีเป็นหลกั อีกทั �งมุ่งเน้นการให้บริการกบัผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ�งมีความต้องการเงินทุนหมนุเวียนเพื�อเพิ�มความคล่องตวัทางกระแสเงินสดและ 

เพื�อการขยายกิจการ ด้วยทีมงานที�มีประสบการณ์ด้านสินเชื�อแฟคตอริ�งมากว่า 18 ปี ประกอบกบัความรวดเร็ว

และความยืดหยุ่น ในการอํานวยสินเชื�อ บริษัทจึงมีความเชื�อมั�นว่าจะเป็นหนึ�งในบริษัทผู้ นําด้านธุรกิจสินเชื�อ 

แฟคตอริ�งได้ 

 โดยปัจจุบันมีผู้ ประกอบการแฟคตอริ�งอยู่ประมาณ 15 ราย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจได้ ดงันี � 

1. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ�งที�เป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้น การแข่งขันของ

ผู้ประกอบการกลุม่นี � มีความได้เปรียบในด้านเครื�อข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลกูค้า ต้นทุนทางการเงิน

ที�ตํ�า แต่ขาดความคล่องตวัหรือมีข้อจํากัดในการพิจารณาสินเชื�อประเภทแฟคตอริ�งเนื�องจากเป็นสินเชื�อที�ไม่มี

หลกัประกนั 

2. กลุ่มผู้ ประกอบการแฟคตอริ� งมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ

อตุสาหกรรมชั �นนํา การแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มนี �จะมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที�เป็นซพัพลาย

เออร์ของธุรกิจค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมนั �นๆ ซึ�งก็มีอยู่จํานวนหนึ�ง กลุ่มผู้ ประกอบการกลุ่มนี �จะมีตลาดลูกค้า

เฉพาะของตนเอง  

3. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอริ�งทั�วไป กลุ่มนี �มีผู้ประกอบการจํานวนมากกว่ากลุ่มอื�น การแข่งขัน

ของผู้ ประกอบการกลุ่มนี �มีความหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขัน เน้นทีมสินเชื�อและการตลาดที�มี

ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสงูในการให้บริการและหลกัเกณฑ์ด้าน

สินเชื�อ แตม่ีข้อจํากดัที�สําคญัคือ เงินทนุ บคุลากรที�มีประสบการณ์ 
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        กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

บริษัทมีกลยทุธ์ในการแข่งขนัโดยเน้นฐานธุรกิจที�ลกูหนี �ให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับ

เงิน โดยบริษัทเป็นผู้ รับซื �อเอกสารการค้า ซึ�งมีการแจ้งโอนสิทธิและให้ลกูหนี �ตอบรับการโอนสิทธิเรียกร้องดงักล่าว 

โดยบริษัทสามารถตรวจสอบมลูหนี �ได้ก่อนการรับซื �อ ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบรวมทั �งมีความเสี�ยงตํ�ากว่าคู่แข่ง

รายอื�นๆ สง่ผลดีให้บริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายชดัเจน โดยจะเน้นกลุม่ลกูค้าที�มีความเสี�ยงตํ�า ที�สามารถสอบทาน

ความถกูต้อง ตลอดจนให้ความสําคญัเป็นลําดบัแรกกบัลกูหนี �ที�มีความน่าเชื�อถือ และสามารถโอนสิทธิการรับเงิน

ให้บริษัทได้ 

นอกจากนี �บริษัทมีนโยบายที�จะขยายฐานลกูค้าทั �งที�เป็น Supplier ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดิมและกลุ่ม

ลูกค้าซึ�งเป็นผู้ผลิตชิ �นส่วนยานยนต์ ซึ�งมีโอกาสในการขยายตวัที�ดี โดยใช้บริการแฟคตอริ�งเป็นเครื�องมือทาง

การเงินในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจ รวมทั �ง กลุ่มผู้ ถือหุ้น ในการแนะนํา

กลุ ่มผู้ประกอบการในหลายธุรกิจที �มีความต้องการใช้สินเชื �อแฟคตอริ�ง นอกจากนั �นบริษัทยังเน้นการ

ประชาสมัพนัธ์เพื�อให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยตรง โดยการจดัทําเอกสารเผยแพร่บริการแฟคตอริ�ง เนื�องจาก

ยังมีผู้ ประกอบการอีกจํานวนมากที�ยังไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจบริการสินเชื�อแฟคตอริ� ง รวมถึงการจัดให้มีข้อมูล 

ที�เพียงพอ เกี�ยวกบัการบริหารการจดัการของลกูค้า ให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้า รวมถึง

การดูแลและอํานวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพื�อเพิ�มโอกาสในการทําธุรกิจให้แก่ลูกค้า รวมทั �งบริษัท 

ยงัเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานเพื�อให้สามารถขยายธุรกิจได้ โดยคํานึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานด้วย  

ทั �งนี � จดุเดน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีดงันี � 

1. บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา่ 18 ปี มีประสบการณ์ มีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของธุรกิจแฟคตอริ�ง  

2. บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอริ�งในประเทศ โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายชดัเจน เน้นลกูค้าที�มีความ

เสี�ยงตํ�า ที�สามารถสอบทานความถูกต้อง ตลอดจนให้ความสําคญักบัลกูหนี �ที�มีความน่าเชื�อถือ 

และโอนสิทธิการรับเงิน ดงันั �นบริษัทจงึมีความเสี�ยงในการเรียกเก็บหนี �ตํ�า 

3. บริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นที�มีความมั�นคงสูง สามารถให้การสนบัสนุนทั �งในเรื�องฐานธุรกิจและแหล่ง

เงินทนุ และนอกจากนี �ยงัได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

4. บริษัทมีระบบอํานวยสินเชื�อมีมาตรฐาน เชื�อถือได้ มีกระบวนการกลั�นกรอง พิจารณาความเสี�ยง

อย่างเป็นระบบ รวมทั �งมีการติดตามสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื�อง สามารถลดความเสี�ยงในการ

ดําเนินธุรกิจได้ 

5. บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูที�เพียงพอเกี�ยวกบัการบริหารการจดัการของลกูค้า โดยให้คําปรึกษา หรือ

ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเน้นการให้บริการลูกค้าที�สะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิด           

มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้

เงื�อนไขที�เหมาะสม 
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นโยบายด้านราคา 

รายได้หลกัของ AF ประกอบด้วย รายได้ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รายได้ค่าธรรมเนียม และ

บริการ (ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและรายได้จากค่าธรรมเนียมรับซื �อ) ทั �งนี �การกําหนดอตัราดอกเบี �ย และ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น AF จะพิจารณาจากอตัราดอกเบี �ยในตลาด ภาวะการแข่งขนัในตลาด ฐานะทาง

การเงินของลกูค้าและลกูหนี � รวมทั �งความเสี�ยงในการรับชําระหนี � รวมทั �งความยากง่ายในการบริหารจดัการเก็บหนี � 

 
การตลาด 

ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการแฟคตอริ�งของ AF ได้หลายช่องทาง อาทิ ลูกค้าติดต่อเข้ามายัง AF 

โดยตรงตามคําแนะนํา โดยการบอกต่อกันของกลุ่มลูกค้าเดิมของ AF จากความร่วมมือของสมาคมธุรกิจต่างๆ 

จากคําแนะนําของหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ AF แนะนํา หรือจากการที�เจ้าหน้าที�ของ AF  

ไปเสนอบริการแก่ลกูค้าโดยตรง 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 AF มีนโยบายการให้สินเชื�อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที�ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนซึ�งอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และธุรกิจบริการที�มีแนวโน้มธุรกิจดี มีศกัยภาพในการเจริญเติบโต และมีการ

ขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจ โดยลูกค้ากว่าร้อยละ 56 จะเป็นผู้ จัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม ่

(Modern Trade) ส่วนที�เหลือจะเป็นลูกค้าที�จดัจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจข้ามชาติ 

และหน่วยงานราชการ ทั �งนี �ลกูค้าแฟคตอริ�งของ AF โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าประเภท ชิ �นส่วนยาน

ยนต์ เครื�องใช้ไฟฟ้า สิ�งทอ และเครื�องนุ่งห่ม และอาหารและเครื�องดื�ม เป็นต้น 

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
แหล่งที�มาของเงนิทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

แหลง่เงินทนุของ AC ในปัจจบุนัมาจากการระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นเป็นสว่นใหญ่ และการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั

การเงินและผู้ลงทุนที�สนใจ ซึ�งมีความสมัพันธ์ต่อบริษัทฯ ต่อเนื�องเป็นระยะเวลายาวนาน โดย AC มีนโยบายให้

บริษัทย่อยทกุบริษัท มีศกัยภาพด้วยตนเองในการหาแหลง่เงินทนุเพื�อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ ใน

ขณะเดียวกัน AC พร้อมที�จะให้การสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจของบริษัทย่อย ด้วยการแนะนําการสร้าง

ความสมัพนัธ์ที�ดีกบัธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงินต่างๆ รวมถึงการสนบัสนุนการระดมทุนจากตลาดทุนใน

อนาคตของบริษัทย่อยในกลุม่  

สําหรับการจดัหาแหลง่เงินทนุของ AC ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้อง

กบักิจกรรม และวตัถปุระสงค์การใช้เงิน โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของอตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และ

พิจารณาอย่างรอบคอบถงึความจําเป็น และความเหมาะสมในการระดมทนุจากตลาดทนุ 
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การดาํรงเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

ตามที�คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สํานักงาน ก.ล.ต.)  

ได้กําหนดให้การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิเมื�อสิ �นวนัทําการใดๆ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 7 ของหนี �สินทั�วไปนั �น ณ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 AS มีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์สภาพ

คล่องสทุธิเท่ากบัร้อยละ 78.8 68.3 และ 68.37 ตามลําดบั ซึ�งเป็นอตัราที�สงูกว่าอตัราขั �นตํ�าตามเกณฑ์ แสดงให้

เห็นวา่ AS มีสภาพคลอ่งเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และยงัคงมีความสามารถในการขยายกิจการตามแผนงานที�

กําหนดนอกจากนี � ASจะต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง ณ สิ �นวนั ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและดํารงอตัราส่วน

เงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี �สินทั�วไปโดยมีวิธีการคํานวณดงันี � สินทรัพย์สภาพคล่อง

หกัด้วยค่าความเสี�ยง หกัด้วยหนี �สินรวม และหารด้วยหนี �สินทั�วไป 

 
2.4 งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ  

 - ไมม่ี - 

 

3.    ปัจจัยความเสี�ยง 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) และดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีกลุ่ม

ธุรกิจหลกัด้านการเงิน ซึ�งประกอบด้วยบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) ซึ�งประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) (“AF”) ซึ�งประกอบธุรกิจการ

โอน และรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 74.02 บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี� 

จํากดั (“AD”) ซึ�งประกอบธุรกิจให้บริการที�ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง AS 

ในสดัส่วนร้อยละ 100 และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึ�งประกอบธุรกิจที�

ปรึกษาทางการเงินการควบรวม และการซื �อขายกิจการทั �งในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 90 

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี�ยงหลักที�เกิดจากลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท ทั �งนี � นอกเหนือจากปัจจัยความเสี�ยงที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี � อาจมีความเสี�ยงอื�น ๆ  

ซึ�งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี � หรือเป็นความเสี�ยงที�บริษัทพิจารณาในขณะนี �ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคญั

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันั �นในการลงทนุผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยปัจจยัความเสี�ยงหลกั 

ๆ ดงักลา่วสามารถจําแนกได้ดงันี � 

 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
1.1 ความเสี�ยงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้น

ใหญ่ที�เป็นผู้บริหาร ซึ�งถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทฯ  

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ที� เป็นผู้ บริหารซึ�งถือหุ้ นในบริษัทฯ รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 

ประกอบด้วย บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ �งส์ จํากดั (“JRK Holding”) และกลุม่จฬุางกรู ,ครอบครัวงามเศรษฐมาศ และ

กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ (ซึ�งกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ประกอบด้วย คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ และบริษัท ซมัมิท ฟุตแวร์ จํากัด)  
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ถือหุ้นในบริษัทฯ ณ  สิ �นวนัที� 30 ธันวาคม 2557  ร้อยละ 45.98 , 10.06  และ  5.86 ตามลําดบั รวมเป็นสดัส่วน

การถือหุ้นทั �งสิ �นร้อยละ 61.9  ของทุนชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท โดยครอบครัวงามเศรษฐมาศเป็นผู้บริหาร และ 

ผู้ก่อตั �งบริษัทฯ และได้เชิญ JRK Holding  และกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ ถือหุ้น JRK Holding เป็นญาติกบัคณุโกมล  

จึงรุ่งเรืองกิจ) มาร่วมถือ  จึงมีความเสี�ยงในกรณีที� กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ที�เป็นผู้บริหารใช้สิทธิออก

เสียงไปในทางเดียวกัน ก็จะสามารถควบคุมการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ในเรื�องสําคัญต่างๆ  

ที�กฎหมาย หรือข้อบงัคบักําหนดให้ต้องได้รับเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันั �นผู้ ถือหุ้นรายอื�นอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อถ่วงดลุกบักลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

และผู้ ถือหุ้นใหญ่ที�เป็นผู้บริหารดงักลา่วได้ 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั �งกรรมการที�เป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน ซึ�งกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�ตรวจสอบ และพิจารณาเพื�อให้รายการที�อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท อีกทั �งยงัทําให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ 

 

1.2 ความเสี�ยงจากการเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�นซึ�งผลการดาํเนินงาน
จะขึ �นอยู่กับผลการดาํเนินงานและเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

เนื�องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) ที�ประกอบธุรกิจ

การเงิน ซึ�งสง่ผลให้บริษัทฯ ไมม่ีการดําเนินงานซึ�งก่อให้เกิดรายได้หลกัของตนเองอย่างมีนยัสําคญั รายได้หลกัของ

บริษัทฯ จึงมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อย ดงันั �นผลการดําเนินงาน และความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทย่อย จึงส่งผลโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันั �นหากในอนาคตบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากการประสบปัญหาในดําเนินงาน หรือการลงทุนขยายกิจการ จะส่งผลต่อ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทมีการลดความเสี�ยงโดยกระจายเงินลงทุนไปในธุรกิจหลากหลายประเภท เพื�อให้บริษัทมีการรับรู้

รายได้ที�สมํ�าเสมอแม้ในสภาวการณ์ที�การซื �อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เกิดความผนัผวน  ทําให้รายได้ค่า

นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ลดตํ�าลง บริษัทยงัมีรายได้จากดอกเบี �ยและค่าธรรมเนียมรับจากการรับซื �อลกูหนี �จาก

การโอนสิทธิเรียกร้องของธุรกิจแฟคตอริ�ง ที�เป็นรายได้สมํ�าเสมอทุกเดือน  โดยที�ผ่านมา บริษัทย่อยทางตรงของ

บริษัทฯ ทั �ง 2 บริษัท ซึ�งได้แก่ AS และ AF  มีผลกําไรต่อเนื�องมาตลอด  โดยงบการเงินรวมของ AS มีกําไรสทุธิใน

งวดปี 2555 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 25.43 ล้านบาท 94.13 ล้านบาท และ 119.24 ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้

จ่ายเงินปันผลให้แก่ AC ในปี 2555 จํานวน 25 ล้านบาท และปี 2556 จํานวน 60 ล้านบาท และในปี 2557 จํานวน  

82.2    ล้านบาท  ในส่วนของ AF มีกําไรสทุธิในงวดปี 2555 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 45.25 ล้านบาท 64.73 

ล้านบาท และ  24.9 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่  AC ในปี 2555 จํานวน 23 ล้านบาท  

ปี 2556 จํานวน 38.49  ล้านบาท และในปี 2557 จํานวน 20.7 ล้านบาท  ในส่วนของ AD  ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของ 
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AS  มีกําไร (ขาดทุน) สทุธิในงวดปี 2555 และ 2556 และ 2557 เท่ากบั (9.78) ล้านบาท (3.81) ล้านบาท และ 

5.41 ล้านบาท ตามลําดับ และไม่มีการจ่ายปันผลให้ AS เนื�องจากมีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม  

ผลประกอบการของ AD มีแนวโน้มดีขึ �นโดยพลิกฟื�นจากขาดทนุมาเป็นมีกําไรในปี 2557 เนื�องจากมีรายได้รับจาก

ธุรกิจที�ปรึกษาทางการเงินเพิ�มขึ �น  บริษัทย่อยในเครือทุกแห่งมีการบริหารความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจของ

ตนเอง และมีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจที�เติบโตในอนาคต ประกอบกับ AI ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�เพิ�งเริ�ม

ดําเนินการปี 2557 ก็มีเป้าหมายการดําเนินงานที�กําหนดไว้ในปี 2558 ตามฐานลูกค้าที�มีอยู่ในมือ นอกจากนี � 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการกํากบัดแูลบริษัทย่อยที�เข้าลงทนุผ่านตวัแทนกรรมการ และผู้บริหารที�ได้แตง่ตั �งรวมถงึการ

รายงานการตรวจสอบภายใน ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามลําดบั 

 

1.3 ความเสี�ยงจากการเกดิ Dilution Effect จากการออก และเสนอขาย ESOP Warrant 

ณ วนัที� 3 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีการออก และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จํานวนที�ออก 

และเสนอขาย 124.67 ล้านหน่วย โดยมีมลูคา่การเสนอขาย 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) ราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั หุ้นละ 

0.25 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มลูค่าหุ้นที�จะออกและเสนอขายไม่เกิน 31.17 ล้านบาท และอตัราการ

ใช้สิทธิเท่ากบั 1:1 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นบัจากวนั

ออกเสนอขาย บริษัทฯ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ : ผู้ บริหาร : และพนักงานของบริษัทฯ  

ในอตัราส่วนร้อยละ 5 : 20 : 75 ตามลําดบั คิดเป็น price dilution control dilution และ EPS dilution ร้อยละ 

1.32 3.85 และ 3.85 ของทนุชําระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั�วไป และร้อยละ 1.06 3. 12 และ 3.12 

ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอขายหุ้ นให้ประชาชนทั�วไป ซึ�งราคาใช้สิทธิซื �อหุ้ นของ กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ มีราคาตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายต่อประชาชนทั�วไป ดงันั �นหลงัการเสนอขาย ESOP Warrant 

หุ้นส่วนนี �ได้ถูกสั�งห้ามขายทั �งจํานวนตามข้อกําหนดของ ESOP Warrant โดยภายหลงัจากครบกําหนด 12 เดือน

นบัแตว่นัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นต้นไป หรือวนัที� 30 มิถนุายน 2557 ผู้ ถือหน่วย ESOP Warrant จะสามารถ

ทยอยนําใบสําคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน ตามสดัส่วนที�บริษัทฯ กําหนด โดยเพียงวนัที� 31 ธันวาคม 

2557 มีจํานวนสิทธิคงเหลือ  90.57 ล้านหน่วย) 

ทั �งนี �จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่ถูกใช้สิทธิในงวดใดๆ ตามที�บริษัทฯ กําหนด สามารถสะสมนําไปใช้ 

สิทธิในงวดถดัไปได้ ตลอดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันั �นผู้ลงทุนทั�วไปที�จองซื �อหุ้นที�เสนอขายในครั �งนี �จึงมีความ

เสี�ยงจากการลดลงของราคาหุ้ น หากกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทําการขายหุ้ นภายหลัง

ระยะเวลาห้ามขายหุ้นดงักลา่วข้างต้น 

 

1.4 ความเสี�ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร 

บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการพึ�งพิงบุคลากรด้านการตลาด และวาณิชธนกิจ เนื�องจากบุคลากรเป็น

สินทรัพย์ที�มีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งโดยเฉพาะในธุรกิจหลกัทรัพย์ ดงันั �นหากต้องสูญเสียบุคลากรดงักล่าวไป 

อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานได้ โดยในปี 2555-2557  AS มีอตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover Rate) 
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ร้อยละ 13.89 ,29.95 และ 30.9  ของจํานวนพนกังานทั �งหมดตามลําดบัเนื�องจากที�ผ่านมามีภาวะการแข่งขนักนั

สงูในธุรกิจหลกัทรัพย์ แต่บริษัทสามารถจดัหาบุคคลากรทดแทนและเพิ�มขึ �น  โดยจํานวนพนกังานเฉลี�ยเพิ�มจาก 

187 คนในปี 2556 เป็น 233 คนในปี 2557 ด้วยชื�อเสียงความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ และประสิทธิภาพของ

ระบบการให้บริการ ก็เป็นปัจจยัสําคญัที�ลกูค้าเลือกใช้บริการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตวับุคลากร ทั �งนี �บริษัทฯ 

ตระหนกัถงึความสําคญัของบคุลากรที�จะทําให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจได้อย่างมั�นคง และต่อเนื�อง ดงันั �นเพื�อช่วยลด

ความเสี�ยงในการโยกย้ายพนกังาน บริษัทฯ จงึมีนโยบายที�จะพฒันาความรู้ และการฝึกอบรมให้กบัพนกังานในทุก

ระดับอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งจูงใจให้บุคลากรทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยการกําหนดรูปแบบการให้

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ อาทิ เงินเดือน สวสัดิการ ตลอดจนให้สิทธิในการซื �อหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

แก่พนกังานที�เหมาะสมและจงูใจ สอดคล้องกบัสภาวะตลาดและการแข่งขนั 

 

1.5 ความเสี�ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 และ  2557 บริษัทฯ มีคา่ความนิยมจํานวน 134.90 ล้านบาท ซึ�งเกิด

จากการซื �อหุ้น AF สูงกว่ามลูค่าตามบญัชี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการประเมินมูลค่าของค่าความนิยมดงักล่าว 

โดยผู้สอบบัญชีจะทําการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์มูลค่า 134.90 ล้านบาท ดงักล่าวเป็นประจําทุกงวด

บัญชี และตั �งค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนั �นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี�ยงหากผู้ สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่า 

ค่าความนิยมนี �ควรจะต้องมีการด้อยค่า ซึ�งการด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ  

ในด้านของรายจ่ายอื�นๆ สว่นของเจ้าของ และอตัราสว่นหนี �สินตอ่สว่นของเจ้าของ  

 

1.6 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

      กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงจากการพึ�งพิงเงินทุนหมุนเวียนจากกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแย้ง โดยการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและตั�วแลกเงินให้กบันางหทยัรัตน์ จฬุางกรู และนายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ  ซึ�งเป็น

กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง โดยสิ �นวนัที�  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ ยืมที�

เกิดจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ จํานวน 360  ล้านบาท และตั�วแลกเงินรวม 348.0  ล้านบาท  ในกรณีที�กลุม่ผู้ ถือหุ้น

ใหญ่มีความประสงค์ขอเรียกหนี �คืน  กลุม่บริษัทสามารถเลือกใช้วงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงินที�มีอยู่มาทดแทน

ได้ ทั �งนี �บริษัทเลือกใช้แหล่งกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นก่อนเนื�องจากต้องการสํารองสภาพคล่องไว้ และได้รับประโยชน์จาก

การคํานวน  NCR  ของธุรกิจหลกัทรัพย์เนื�องจากตามระเบียบแล้ว ภาระหนี �การกู้ ยืมจากหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ�สามารถ

นําไปคํานวนเป็นส่วนทุนได้ 2 ปี ทั �งนี �ยอดเงินกู้ ยืมจากตั�วแลกเงินดงักล่าวลดลง  348.55 ล้านบาทจากยอดสิ �น

วนัที� 31 ธค. 2556  ที�มีจํานวน 696.55 ล้านบาท 
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บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน)  

1.7 ความเสี�ยงจากภาวะตลาด 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั �งแตปี่ 2555-2557 เป็นดงันี � 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

(1) คา่นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ 214.18 44.23% 471.11 59.68% 478.24 55.38% 

(2) ดอกเบี �ยรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 139.64 28.84% 171.45 21.72% 147.82 17.12% 

(3) คา่ธรรมเนียมและบริการ 37.08 7.66% 49.22 6.24% 58.07 6.72% 

(4) กําไรจากเงินลงทนุ 42.44 8.76% 0.00* 0.00%* 76.75 8.89% 

(5) ดอกเบี �ยและเงินปันผล 33.74 6.97% 46.50 5.89% 63.61 7.36% 

(6) ดอกเบี �ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ 16.05 3.31% 50.07 6.34% 35.44 4.10% 

(7) รายได้อื�น 1.09 0.23% 1.07 0.14% 3.50 0.43% 

รายได้รวม 484.22 100.00% 789.43 100.00% 863.46 100.00% 

หมายเหตุ: * สําหรับงวดปี 2556 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากเงินลงทนุ 9.62 ล้านบาท  

ซึ�งแสดงอยู่ในสว่นของคา่ใช้จ่าย โดยเป็นขาดทนุจากเงินลงทนุของ AS 9.62 ล้านบาท  

 

บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากธุรกิจนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ (Securities Brokerage) และธุรกิจการค้า

หลกัทรัพย์ (Securities Dealing) ซึ�งรวมกันเป็นสดัส่วนร้อยละ 53.00 59.68* และ 64.27 ของรายได้รวมของ

บริษัทฯ ในผลประกอบการประจําปี 2555  2556 และ 2557 ตามลําดบั เนื�องจากปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์

ขึ �นอยู่กับภาวะตลาด และความเชื�อมั�นของนักลงทุน ดังนั �นหากเศรษฐกิจซบเซา มูลค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

จะลดลง ซึ�งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ค่าธรรมเนียมการซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายได้ดังกล่าวมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน หรือให้

ความสําคญัต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนทั �งใน

ประเทศ และตา่งประเทศ 

อย่างไรก็ตามเพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าวที�อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พยายามลดความเสี�ยง 

โดยการขยายกิจการไปยังธุรกิจส่วนอื�นๆ เช่น เพิ�มสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจการโอน และรับโอนสิทธิเรียกร้อง

ภายในประเทศ งานที�ปรึกษาทางการเงิน การขยายฐานลกูค้า และขยายตลาดไปซื �อขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ 

(Global Trading) และในอนาคตจะมีแผนการลงทุนในธุรกิจอื�นๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินในสดัส่วน 

ไมเ่กินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  
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1.8 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่น้อยราย  

รายได้หลักจากธุรกจิหลักทรัพย์ของ AS 

ในปี 2555-2557 บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากธุรกิจหลกัทรัพย์ของ AS ซึ�งได้แก่รายได้จากค่านายหน้าซื �อขาย

หลกัทรัพย์ เป็นจํานวนรวม  214.18 ล้านบาท  471.11 ล้านบาท และ 478.24 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 44.23  ,59.68  และ 55.38  ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลําดบั 

และในปี 2555-2557 รายได้ค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์จากลูกค้า 10 รายแรกของ AS คิดเป็นร้อยละ  

21.74, 25.71 และ 11.75  ของรายได้รวมของ AS ตามลําดบั  ทั �งนี �  AS มีนโยบายที�จะขยายฐานลกูค้าเพื�อที�จะลด

ความเสี�ยงเรื�องการพึ�งพิงลกูค้าจํานวนน้อยราย  ในปี 2555-2557  AS มีบญัชีลกูค้าทั �งสิ �น 9,971, 17,260 และ 

18,198 บญัชี ตามลําดบั  ในปี 2555 มีจํานวนบญัชีที�เคลื�อนไหว ที�มีการซื �อขายในรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย  

1 ครั �ง จํานวน 3,384 บัญชี ,ปี 2556 จํานวน 7,281 บัญชี และปี 2557 จํานวน 8,916 บัญชี โดยยอดคงค้าง 

margin loan ของลกูค้า 10 รายแรกในปี 2555-2557 คิดเป็นร้อยละ 80.50 , 67.49  และ 65.95  ของยอดคงค้าง 

margin loan ของ AS ตามลําดบั 

 

1.9 ความเสี�ยงของการลงทุนเพื�อบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) 

เนื�องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ�งได้แก่ AS มีกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุน ซึ�งเกิดจากการลงทุนเพื�อ

บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ (Proprietary Trading) โดยในปี 2555-2557  AS มีกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

จํานวน  42.44, (9.62) และ 76.76  ล้านบาท ตามลําดับ มีมูลค่าการซื �อขายเพื�อบัญชีบริษัทจํานวน 110,135  

ล้านบาท 113,309  ล้านบาท  และ 131,906 ล้านบาท ตามลําดบั จะเห็นได้วา่รายได้ดงักลา่วของ AS ผนัผวนตาม

สภาวะความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งการลงทุนของ AS ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะสั �น และ AS ยงัมี

การปรับระเบียบเกี�ยวกบัการลงทนุโดยเพิ�มการลงทุนในระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม AS มีนโยบายการลงทุนใน

หลกัทรัพย์ที�มีสภาพคล่องสูง มีปัจจัยพื �นฐาน มีฐานะการเงินดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที�ดี ในราคาที�ให้

ผลตอบแทนที�เหมาะสม ภายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และมีการกระจายความเสี�ยงรวมทั �งการป้องกนัการกระจุก

ตวัของการลงทุน โดยเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์ที�อยู่ใน SET 100 หรือหลกัทรัพย์ที�คณะอนุกรรมการการลงทุน

พิจารณาอนุมตัิ ซึ�ง AS ได้แต่งตั �งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื�อควบคมุการลงทุนดงักล่าว และดแูลความเสี�ยง 

โดยจะลงทุนในหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนุมตัิของแต่ละกิจการไม่เกินร้อยละ 45 ของเงินลงทุนทั �งหมด และลงทุนใน

หลกัทรัพย์กลุม่ที�ใช้ในการคํานวณเป็นหลกัทรัพย์กลุม่ SET50 ของแต่ละกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินลงทุน

ทั �งหมด และ AS ยงัมีนโยบายในการตดัขาดทุนอย่างชดัเจน โดยมีการกําหนด stop loss ที�ร้อยละ 10 จึงทําให้

ความเสี�ยงจากการขาดทุนจากเงินลงทุนลดลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน นอกจากนี � AS ได้มีการประชุม

คณะอนกุรรมการการลงทุนประจําปี ปีละ 12 ครั �ง ซึ�งประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั �ง โดยมีการทบทวนนโยบาย

การลงทุนใน Investment Operation Manual เพื�อให้สอดคล้องกับ Investment Policy Guideline ซึ�ง

คณะอนกุรรมการการลงทนุจะเป็นผู้ พิจารณากลุ่มอตุสาหกรรมที�จะลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาพตลาดและโอกาส

ในการลงทนุในแตล่ะปี โดยคํานงึถงึสภาพคลอ่งของธุรกิจ 
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1.10 ความเสี�ยงจากภาวะการณ์แข่งขันในธุรกจิหลักทรัพย์ 

เนื�องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที�มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเป็นนายหน้าซื �อขาย

หลกัทรัพย์ซึ�งเป็นรายได้หลกัของ AS โดยเริ�มตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 มีการเปิดเสรีอตัราค่าธรรมเนียมซื �อขาย

หลกัทรัพย์ ทําให้ธุรกิจหลกัทรัพย์มีการแข่งขนัในด้านค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์เพิ�มสงูขึ �นจากใน

อดีต โดย AS มีมลูค่าการซื �อขายใน ปี 2557 เป็นจํานวนเงิน  397,086 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด

ร้อยละ 1.30 โดย AS ได้ดําเนินกลยุทธ์เพื�อแก้ไขปัญหาดงักล่าวไว้ล่วงหน้า โดยใช้นโยบายในการเพิ�มคณุค่าของ

การลงทุนให้แก่ลกูค้า เพื�อรักษาฐานลกูค้าเดิม และเพิ�มฐานลูกค้าใหม่ โดยการจัดสมัมนาให้ความรู้ในด้านการ

ลงทนุโดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ผู้ลงทนุอย่างสมํ�าเสมอ อีกทั �งพฒันาบุคคลากรด้านค้าหลกัทรัพย์ เจ้าหน้าที�การตลาด

ให้มีความรู้ความสามารถ ให้บริการที�สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและได้เปิดให้การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของ

ธุรกิจหลักทรัพย์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น เพื�อเป็นการสนับสนุนการขยายฐานลกูค้าโดยรวมของระบบตลาดทุนใน

ปัจจบุนัถงึอนาคต นอกจากนี � AS ยงัมีความเสี�ยงในการดําเนินงานหากในอนาคตลกูค้าของ AS เปลี�ยนพฤติกรรม

ไปเป็นการซื �อ-ขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ �น ซึ�งมีอตัราค่าธรรมเนียมที�ตํ�ากว่าการซื �อขายผ่านเจ้าหน้าที�

การตลาด อย่างไรก็ตามหากลูกค้าใช้บริการการซื �อขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ �นก็จะทําให้ฐานลูกค้า 

และปริมาณการซื �อขายเพิ�มขึ �น และยงัทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานลดลงด้วย 

 

1.11 ความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระเงนิของลูกค้า 

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อความเสี�ยงจากการผิดนดัชําระเงินของลกูค้าในธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาด

หลักทรัพย์ แนวโน้มการเก็งกําไรโดยเฉพาะการซื �อขายหุ้ นแบบหักกลบลบหนี �ภายในวันเดียวในช่วงที�ตลาดมี

แนวโน้มของราคาหุ้นที�ลดลง ซึ�ง AS ได้ลดความเสี�ยงในเรื�องดงักล่าวโดยให้ความสําคญัในการพิจารณาคดัเลือก

ลกูค้าเพื�อให้ได้ลกูค้าที�มีคณุภาพ และมีการกําหนดวงเงินซื �อขายหลกัทรัพย์ให้เหมาะสมกบัฐานะการเงินของลกูค้า 

หรือหลกัประกัน กําหนดเกณฑ์ที�เข้มงวดในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที�ให้กู้ ยืม (Credit Balance) และการเรียก

หลกัประกนัเพิ�ม และบงัคบัขายที�เข้มงวด ตลอดจนมีขั �นตอนในการติดตาม และดําเนินการในกรณีที�ลกูค้าผิดนดั

ชําระเงิน  

ในการสั�งซื �อ หรือสั�งขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าในธุรกิจนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าจะต้องชําระเงินค่า

ซื �อหลักทรัพย์ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ที�ขายให้แก่ AS ภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันที�ลูกค้าซื �อ หรือขาย

หลกัทรัพย์ของตน ซึ�งหากลกูค้ามิได้ชําระราคาคา่ซื �อหลกัทรัพย์ หรือมิได้สง่มอบหลกัทรัพย์ที�ขายให้แก่ AS ภายใน

วนัที�กําหนดดงักล่าว AS จะต้องชําระค่าซื �อหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ขายหลกัทรัพย์ หรืออาจต้องหาหลกัทรัพย์เพื�อส่ง

มอบให้แก่ผู้ ที�ซื �อหลกัทรัพย์จากลกูค้าของ AS แทนลกูค้าของ AS ไปก่อนแล้วจงึไลเ่บี �ยจากลกูค้าของ AS อย่างไรก็

ตามการผิดนดัชําระราคาของลกูค้าเป็นเพียงการชําระล่าช้า 1-2 วนัเท่านั �น สําหรับในส่วนของการขายหลกัทรัพย์

ของลูกค้า แม้ AS จะไม่ต้องจัดหาหลักทรัพย์เพื�อส่งมอบให้แก่ผู้ ซื �อหลักทรัพย์เนื�องจากการที�ลูกค้าส่งมอบ

หลกัทรัพย์ลา่ช้า แต ่AS ต้องชําระคา่ปรับให้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ดี หากมีเหตกุารณ์ที�ลกูค้าของ AS 

มีการผิดนัดชําระราคาค่าซื �อหลักทรัพย์ หรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์เป็นจํานวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของ AS ในการดําเนินการแก้ไขดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
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และผลการดําเนินงานของ AS อย่างมีนยัสําคญัได้เพราะฉะนั �น AS จะพิจารณาให้ลกูค้าทํารายการ Short Sell  

ได้ตามความสามารถในการชําระหนี �ของลกูค้าเท่านั �น 

 

1.12 ความเสี�ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพวิเตอร์ 

AS เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ�งการประกอบธุรกิจของ AS ต้องพึ�งพิงระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัสําคญัใน

การดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ดงันั �นหากเกิดการขดัข้อง หรือความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์จะส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงาน และความน่าเชื�อถือของบริษัทหลกัทรัพย์ โดยที�ผ่านมาระบบการซื �อขายของ AS ไม่เคยหยุด

ให้บริการระหว่างชั�วโมงการซื �อขาย ปัจจุบัน AS ได้มีการเปลี�ยนระบบปฏิบตัิการการซื �อขายหลกัทรัพย์ (Back 

Office System-Equity) เพื�อทดแทนระบบเดิม นอกจากนี � AS ยังได้จดัให้มีการสํารองข้อมลูอย่างครบถ้วน โดย

จดัเก็บไว้ที�สํานักงานสาขาสรุวงศ์ และบริษัทแบรมเบิลเซอร์วิส จํากดั (Recall) และมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมลูเป็นประจํา ระบบสํารองที�สํานกังานสรุวงศ์มีลกัษณะเชื�อมต่อกบัระบบหลกัในลกัษณะที�ทําการสมัพนัธ์

ข้อมลูแบบ Real Time สําหรับระบบซื �อขาย และข้อมลู ณ สิ �นวนัสําหรับระบบ Back Office โดยหากเกิดกรณี

ฉุกเฉิน AS จะมีศูนย์สํารองระบบคอมพิวเตอร์ที�สํานักงานสุรวงศ์เป็นศูนย์กลางของระบบการซื �อขายในกรณี

ฉกุเฉิน 

นอกจาก AS จะต้องพึ�งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการซื �อขายหลกัทรัพย์ และสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแล้ว AS 

ยงัต้องอาศยัระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาดอนพุนัธ์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในการทําคําสั�งซื �อ

ขาย รวมทั �งในการให้บริการซื �อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และในการชําระราคา และสง่มอบหลกัทรัพย์ด้วย ดงันั �น

ในกรณีที�ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาดอนพุนัธ์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ มีความขดัข้อง อาจส่งผล

กระทบต่อการส่งคําสั�งซื �อขายหลกัทรัพย์ และสญัญาซื �อขายล่วงหน้าของ AS และอาจจะส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของ AS 

 

1.13 ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที�โดยผิดพลาดหรือโดยมิชอบของพนักงานซึ�งยาก

ต่อการตรวจสอบ และป้องกัน 

ธุรกิจของหลกัทรัพย์ของ AS เป็นธุรกิจการให้บริการที�ต้องอาศยัชื�อเสียง และความไว้วางใจจากลูกค้าใน

การประกอบธุรกิจซึ�งพนกังานของ AS จะต้องมีการติดตอ่กบัลกูค้า หรือเกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินหรือข้อมลูของลกูค้า 

ดงันั �นหากพนกังานของ AS ไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามคําสั�งของลกูค้า หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามระเบียบข้อบงัคบัรวมถึง

คู่มือการปฏิบตัิงาน (Compliance Manual) ของ AS หรือปฏิบัติหน้าที�เกินกว่าอํานาจหน้าที�ที�ตนมีอยู่หรือ

ประพฤติมิชอบโดยการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าโดยมิชอบ หรือ

ดําเนินการอื�นใดที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ลกูค้า AS อาจได้รับผลกระทบในเรื�องชื�อเสียง และความไว้วางใจ

จากลกูค้า และอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลกูค้ารายดงักล่าว นอกจากนี �การกระทําดงักล่าวในบาง

กรณีอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อกําหนดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจทําให้ AS ต้องเสียค่าปรับในจํานวนที�สงู 

หรือถกูยกเลิกใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดี และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงิน 

และผลการดําเนินงานของ AS ได้ ทั �งนี �ในปี 2555 2556 และ2557 ฝ่ายตรวจสอบพบว่ามีการกระทําความผิดตาม
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ระเบียบของ AS เกิดขึ �น อย่างไรก็ตาม AS ไมไ่ด้รับความเสียหายทางด้านการเงินจากความผิดดงักล่าว ทั �งในส่วน

ของคา่ปรับ และคา่ชดใช้อื�นๆ และ AS ได้ทําการลงโทษผู้ ที�กระทําความผิดเรียบร้อยแล้ว 

 

1.14 ความเสี�ยงจากการประกอบธุรกิจซึ�งอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อกําหนดที�เข้มงวด และการกํากับ

ดูแลของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
 

ธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจที�ถูกควบคมุโดยกฎหมาย และข้อกําหนดที�เข้มงวดจากภาครัฐ และหน่วยงานที�

กํากบัดแูลอนัได้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันั �นการกําหนดหรือการปรับเปลี�ยนนโยบาย และ

การกํากบัดแูลของภาครัฐ หรือหน่วยงานที�กํากบัดแูลย่อมมีผลกระทบต่อเป้าหมายความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจ และการแข่งขันของ AS และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจฐานะทาง

การเงิน และผลการดําเนินงานของ AS นอกจากนี � AS อาจจะมีความรับผิดในการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของ 

AS เช่นความผิดพลาดในการปฏิบตัิหน้าที�ของการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือการไม่

ปฏิบตัิตามขั �นตอนในการรับคําสั�งซื �อขายหลกัทรัพย์ของลูกค้า ดงันั �นบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าหากบริษัทฯ 

และ AS ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที�ต่างๆ ดงักล่าวความรับผิดชอบดงักล่าวจะไม่รุนแรง หรือ AS จะไม่ถูก

ยกเลิกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หรือ AS จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ และ

ชื�อเสียงของ AS อย่างไรก็ตาม AS มีฝ่ายกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) ซึ�งคอยติดตามการเปลี�ยนแปลง

ในเรื�องดงักล่าว รวมทั �งควบคมุดูแล และตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายใน AS ให้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ปัจจุบัน 

และคอยแจ้งการเปลี�ยนแปลงของกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที�อาจเกิดขึ �นในอนาคตแก่ผู้ ที�เกี�ยวข้อง โดยในปี 

2555-2557   AS มีการกระทําความผิดบ้างแตไ่มม่ีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัทางธุรกิจ  

 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จาํกัด (มหาชน)  

1.15  ความเสี�ยงทางด้านสนิเชื�อ 

ในการดําเนินธุรกิจแฟคตอริ�ง จะมีผู้ ที�เกี�ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ  

1.15.1. บริษัทในฐานะบริษัทแฟคเตอริ�งซึ�งเป็นผู้ รับซื �อบญัชีลกูหนี � 

1.15.2. ลกูค้า (CLIENT) ซึ�งเป็นผู้ขายบญัชีลกูหนี � และ 

1.15.3  บริษัทลกูหนี � (CUSTOMER) ซึ�งเป็นผู้ซื �อสินค้าเงินเชื�อ  

โดยลกูค้าจะทําการโอนสิทธิการรับชําระเงินในหนี �ให้แก่บริษัทแฟคเตอริ�ง  ดงันั �นในการวิเคราะห์ความ

เสี�ยงทางด้านสินเชื�อของบริษัทจึงต้องพิจารณาทั �งความเสี�ยงด้านของลูกหนี � และลูกค้า ทั �งนี � ความเสี�ยงด้าน

สินเชื�อของธุรกิจแฟคตอริ�ง ประกอบด้วย 

ก. ความสามารถในการชําระหนี �ของลูกค้า/ลูกหนี � บริษัทแฟคเตอริ�งในฐานะผู้ รับโอนสิทธิรับเงินค่า

สินค้าจากลูกค้า (ผู้ ขายสินค้า) เมื�อถึงกําหนดระยะเวลาชําระค่าสินค้า หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี �  

(ผู้ซื �อสินค้า) ได้ บริษัทแฟคเตอริ�งสามารถเรียกร้องให้ลกูค้าชําระหนี �แทนได้ ยกเว้นในบางกรณีที�มีการรับแจ้งโอน

สิทธิเรียกร้องแบบมีเงื�อนไข เช่น การรับโอนสิทธิเรียกร้องแบบไม่มีสิทธิไล่เบี �ยจากลูกค้า (Without Recourse) 

ดงันั �นบริษัท แฟคเตอริ�ง จึงต้องพิจารณาฐานะกิจการของทั �งลูกค้าและลกูหนี �เป็นสําคญั ซึ�งบริษัทมีระบบข้อมูล
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การบริหารสินเชื�อที�มีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถดแูลทบทวนสถานะของลกูค้าและลกูหนี �ได้อย่างรวดเร็ว โดยมี

การติดตามรายงานหนี �คงค้างอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งช่วยให้บริษัทสามารถทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีที�ลกูค้าผิดนดัชําระหนี � นอกจากนี �บริษัทยงัเน้นการให้สินเชื�อแก่ลกูหนี �ที�มีฐานะทางการเงินมั�นคง 

และให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ�งลกูหนี �ในกลุม่ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจค้าปลีก

ที�มีเครดิตดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมลูหนี �ก่อนการรับซื �อได้ ซึ�งสามารถลดความเสี�ยงด้านสินเชื�อลง

ได้อย่างมาก ในอดีตที�ผ่านมาในปี 2555-2556 และในปี 2557 บริษัทมีหนี �สินที�จดัชั �นสงสยัสญู (ค้างชําระมากกว่า 

6 เดือน) จํานวนเพียงร้อยละ 2.17, 1.62 และ 3.17 ของจํานวนลูกหนี �สิทธิเรียกร้องในการชําระหนี �ทั �งหมด

ตามลําดบั 

ข. ความเสี�ยงอนัเกิดจากการหักลดหนี �ระหว่างลูกค้า และลูกหนี � หรือผู้ ขายและผู้ ซื �อสินค้า เนื�องจาก

เป็นไปตามข้อตกลงการค้าระหวา่งกนั ซึ�งอาจเกิดขึ �นได้ในกรณีที�สินค้ามีตําหนิ สินค้าล้าสมยั การหกัค่าใช้จ่ายทาง

การค้า เช่น คา่ขนสง่สินค้า ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เป็นต้น ทําให้ผู้ซื �อสินค้ามีสิทธิจะหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น

ดงักล่าวได้ ก่อนจะชําระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ ขายสินค้า ซึ�งเป็นความเสี�ยงของธุรกิจแฟคตอริ�ง เนื�องจากบริษัท  

แฟคเตอริ�งจะเป็นผู้ ชําระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแทนผู้ซื �อสินค้า (ลกูหนี �) ให้แก่ผู้ขายสินค้า (ลกูค้า) ไปก่อน ทําให้มี

โอกาสที�บริษัทแฟคเตอร์ได้รับชําระหนี �ไม่ครบตามจํานวนในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลกูค้า และลูกหนี �ย้อนหลงัอย่างน้อย  

6 เดือน การพิจารณาประเภทของสินค้า เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าที�ล้าสมัยง่าย หรือมีโอกาสในการคืนสินค้ามาก  

การกําหนดให้มีอตัราส่วนรับซื �อเอกสารทางการค้า (มลูค้ารับซื �อคิดเป็นร้อยละเมื�อเปรียบเทียบกับมลูค่าเอกสาร

ทางการค้า) ที�เหมาะสมเพื�อไมใ่ห้มีสว่นเหลื�อม กรณีที�อาจมีการจ่ายคา่สินค้าไมค่รบตามมลูค่าเอกสาร รวมทั �งการ

กําหนดให้มีเงินประกนัวงเงินสินเชื�อด้วยในบางกรณี  

1.16 ความเสี�ยงจากการจัดหาแหล่งเงนิทุนเพื�อการขยายสินเชื�อ 

เนื�องจากธุรกิจแฟคตอริ�งเป็นการให้สินเชื�อระยะสั �นโดยเฉลี�ยระหว่างไม่เกิน 180 วนั ดงันั �นแหล่งเงินทุน

สําหรับธุรกิจจงึควรเป็นแหลง่เงินทนุระยะสั �น ปัจจบุนับริษัทมีสถาบนัการเงินที�ให้ความสนบัสนุนในด้านการเงินหลาย

แห่ง โดยมีวงเงินรวมทั �งสิ �นกว่า 2,000 ล้านบาท ทั �งนี �วงเงินดงักล่าวประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงิน

กู้ ยืมระยะสั �น ซึ�งอาจมีความเสี�ยงในการถูกเรียกให้ชําระคืนเงินก่อนการได้รับชําระหนี �คืนได้ อย่างไรก็ตามบริษัท

ได้มีการบริหารสภาพคล่องเพื�อป้องกนัความเสี �ยงดงักล่าวโดยการกู้ยืมเงินให้มีระยะเวลาที�สอดคล้องกบั

ระยะเวลาในการรับซื �อลกูหนี � เนื�องจากลกูหนี �เกือบทั �งหมดเป็นกลุ่ม Modern Trade และกลุ่มธุรกิจชิ �นส่วนยาน

ยนต์ขนาดใหญ่ซึ�งมีวนักําหนดชําระเงินที�แน่นอน ทําให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความยืดหยุ่นมากขึ �นในเรื�องของแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื�อในอนาคต ณ สิ �นปี 2555-2556 และ 

2557   บริษัทมีสดัส่วนหนี �สินต่อผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 6.64, 7.13 และ 6.43 เท่า ตามลําดบั 

 

1.17 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิกลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิ 

เนื�องจากเมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ได้เข้าทําคําเสนอซื �อ

หลกัทรัพย์ของบริษัท จากผู้ ขายซึ�งเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท อนัได้แก่ กลุ่มจิราธิวฒัน์ โดยมีเงื�อนไข   
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ในบนัทกึความเข้าใจระหวา่งบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และผู้ขายว่า ผู้ขายจะให้การสนบัสนุนทางธุรกิจ

ในการดําเนินกิจการระหว่างบริษัท กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทตามรายชื�อที�ปรากฎในสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

นบัตั �งแตว่นัที�ทําการซื �อขายหุ้นตามสญัญา ดงันั �นหลงัจากวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป บริษัทจึงมีความเสี�ยง

ในการรักษาลกูค้าจากการไมไ่ด้รับการสนบัสนนุดงักลา่วจากผู้ ถือหุ้นเดิม และอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัท 

อย่างไรก็ตามความเสี�ยงดงักลา่วไมน่่าจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทมากนกั เนื�องจากสดัส่วน

ของลูกหนี �ในกลุ่มดงักล่าว (ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มจิราธิวฒัน์) มีเพียงร้อยละ 12 และส่วนใหญ่เป็นลกูค้าที�มีการ

ติดต่อกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทก็ยังมี

ความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้า และมีความเข้าใจธุรกิจและความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นได้เป็นอย่างด ี

 

1.18 ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลูกค้า และลูกหนี �รายใหญ่ 

 สําหรับการพึ�งพิงลกูค้ารายใหญ่ ในปี 2556 และในปี 2557 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากลกูค้า 10 รายแรก   

คิดเป็นร้อยละ 31.95 และ 30.17 ของรายได้รวมของบริษัทตามลําดับ ซึ�งบริษัทมีการพึ�งพิงกลุ่มลูกค้าใน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ชิ �นส่วนยานยนต์ และชิ �นส่วนโลหะเป็นหลัก ซึ�งเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้า  

เพื�อกระจายความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกค้าเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง โดย ณ สิ �นปี 2556 บริษัทมี

มลูค่ายอดคงค้างของลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าว (4 รายจากลกูค้า 10 รายแรก) ทั �งสิ �น 482.97 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 15.31 ของสดัส่วนยอดลูกค้าคงค้าง และมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

ดงักล่าว (4 รายจากลูกค้า 10 รายแรก) ทั �งสิ �น 486.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.68 ของสดัส่วนลูกค้า 

คงค้างสําหรับสิ �นสดุ 31 ธนัวาคม 2557 

สําหรับการพึ�งพิงลูกหนี �รายใหญ่ ในปี 2556 และในปี 2557 บริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี � 10  

รายแรกคิดเป็นร้อยละ 65.24 และ 55.20 ของยอดคงค้างของลกูหนี �รวม ตามลําดบั ซึ�งลกูหนี �ดงักล่าวส่วนใหญ่มา

จากกลุ่มลูกหนี �ในอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยบริษัทมีมูลค่ายอดคงค้างของลูกหนี �กลุ่มดงักล่าว (6 รายจากลูกหนี �  

10 รายแรก) ทั �งสิ �น 1,682.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.32 ของสดัส่วนลกูหนี �คงค้างสําหรับสิ �นสดุปี 2556 

และมีมูลค่า (5 รายจากลูกหนี � 10 รายแรก) 1,196.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.0 ของสดัส่วนยอดหนี � 

คงค้างสําหรับสิ �นสดุปี 2557 และบริษัทมีการพึ�งพิงลกูหนี �รายใหญ่รายหนึ�งซึ�งอยู่ในธุรกิจค้าปลีก ซึ�งมียอดคงค้าง

คิดเป็นร้อยละ 39.48 และ 26.87 ของยอดคงค้างของลกูหนี �  ณ สิ �นสดุปี 2556 และสิ �นสดุปี 2557 ตามลําดบั 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที�มีขนาดกลาง 

และขนาดเล็กให้เพิ�มมากขึ �น สําหรับกลุ่มลูกหนี �บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญักับกลุ่ม

ลกูหนี �ที�มีฐานะการเงินที�มั�งคง หรือมีประวตัิการชําระหนี �ที�ดี ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิ

เรียกร้อง ซึ�งเป็นฐานธุรกิจที�สําคญั ทําให้ยงัคงมีการกระจกุตวัของลกูหนี �อยู่ในอนาคต 

 
1.19 ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี �ย 

เนื�องจากอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ซึ�งเป็นต้นทุนหลกัของบริษัทแปรผนัตามภาวะอตัราดอกเบี �ยในตลาด และมี

ผลต่อการกําหนดอัตราดอกเบี �ยที�คิดกับลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาด การ
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เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มี

มาตรการในการลดความเสี�ยงดงักลา่วโดยการจดัหาแหลง่เงินกู้ ยืมกบัเงินให้กู้จากการโอนสิทธิเรียกร้องให้มีความ

สอดคล้องกนั เพื�อให้บริษัทสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) เฉลี�ยสะสมของอตัราดอกเบี �ยไว้ได้ตามนโยบายของ

บริษัท รวมถงึวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยของลกูหนี �สิทธิเรียกร้องในการรับชําระหนี �และเงิน

กู้ ยืมประเภทเผื�อเรียก และประเภทมีระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน และบริษัทยงัสามารถปรับอตัราดอกเบี �ยที�เรียกเก็บ

จากลูกหนี �ได้ในกรณีที�อตัราดอกเบี �ยเปลี�ยนแปลง ซึ�งทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับตวัในภาวะที�อตัรา

ดอกเบี �ยมีความผนัผวน ดงันั �นความเสี�ยงทางด้านอตัราดอกเบี �ยจึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท

อย่างเป็นสาระสําคญั 

 

1.20 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขัน 

ปัจจบุนัมีบริษัทที�ประกอบธุรกิจแฟคตอริ�งและธุรกิจใกล้เคียงในประเทศไทยประมาณ 15 ราย โดยแต่ละ

บริษัทตา่งมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าที�แตกตา่งกนั ซึ�งการแข่งขนัมีผลต่อส่วนต่าง (Spread) ของอตัราดอกเบี �ยบ้างแต่ส่งผล

ให้อตัราการขยายตวัของสินเชื�อเพิ�มขึ �น เนื�องจากทําให้ผู้ประกอบการรู้จกัและเข้าใจธุรกิจแฟคเตอริ�งและสนใจเข้า

มาใช้บริการมากขึ �น สําหรับบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการแฟคตอริ�งภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่ม

ลกูค้าอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที�เป็น Supplier ของกลุ่มลกูหนี �ในระบบค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern 

Trade) และกลุม่บริษัทชิ �นสว่นยานยนต์ ซึ�งบริษัทมีความชํานาญเป็นหลกั ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่      

ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั �งร้านสะดวกซื �อต่าง ๆ และกลุ่มลกูค้าธุรกิจผลิตชิ �นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ�งส่วนใหญ่เป็น

ลูกหนี �ที�ให้ความร่วมมือในการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิการรับเงินและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี � 

ก่อนที�บริษัทจะรับซื �อ อนัเป็นการช่วยลดความเสี�ยงให้แก่บริษัท ปัจจยัดงักล่าวข้างต้นทําให้บริษัทมีจุดเด่นในการ

ให้บริการ ประกอบกบับริษัทมีความใกล้ชิดกบัลกูค้า มีสมัพันธ์ภาพที�ดี มีข้อมูลที�เพียงพอที�จะให้คําปรึกษาหรือ

ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้า มีระบบข้อมูลการบริหารสินเชื�อที�มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการ

ดําเนินงานที�ตํ�า ทําให้บริษัทมีความโดดเดน่ในด้านความสามารถในการแข่งขนั 

 

1.21 ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน 

เนื�องจากบริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ซึ�งถือหุ้นในบริษัท จํานวน 

29,607,617 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.019 ของทุนชําระแล้วของบริษัท และ บริษัท ซมัมิท คอร์ปอร์ปอเรชั�น 

จํากดั  ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกบั บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) คือ ตระกูลจุฬางกูร ซึ�งถือหุ้นในบริษัท

จํานวน 1,166,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.917 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ทําให้สามารถที�จะควบคมุการลงมต ิ

ผู้ ถือหุ้นเกือบทั �งหมดในเรื�องสําคญัต่างๆ ได้ เช่น การแต่งตั �งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�ต้องใช้เสียงส่วน

ใหญ่ของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื�องที�กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที�ประชมุ

ผู้ ถือหุ้น  ดงันั �น ผู้ ถือหุ้นรายอื�นๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื�อถ่วงดุลกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ (ข้อมูล

รายชื�อผู้ ถือหุ้นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั �งกรรมการที�เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ�งทั �ง 3 ท่านเป็นกรรมการ

ตรวจสอบด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�ตรวจสอบ และพิจารณาเพื�อให้รายการที�อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท อีกทั �งยงัทําให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1 มูลค่าของทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) 

และบริษัทย่อย ซึ�งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จํากัด (“AD”) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) 

(ซึ�งเรียกรวมกนัวา่ “กลุม่บริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) มีรายละเอียดที�สําคญัดงันี � 

 
(1) อุปกรณ์ 

สินทรัพย์ถาวรหลกัที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจที�แสดงในงบการเงินรวม เป็นกรรมสิทธิ�ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 รวมทั �งสิ �น 97.19 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม 2556 : 91.51 ล้านบาท และ 31 ธนัวาคม 2555: 43.70ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี � 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2556 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2555 

สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 39.73 37.86 18.15 

เครื�องใช้สาํนกังาน 15.66 18.02 10.50 

เครื�องตกแตง่และติดตั �ง 17.88 21.41 5.99 

ยานพาหนะ 22.94 13.96 9.06 

งานระหวา่งติดตั �ง 0.98 0.26 - 

รวม 97.19 91.51 43.70 

หมายเหตุ :  อปุกรณ์แสดงมูลค่าสุทธิตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้ามี) ค่าเสื�อมราคาของอปุกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี � 
 

 สว่นปรับปรุงอาคารเช่า  10 ปี 

 เครื�องใช้สํานกังาน  3 และ 5 ปี 

 เครื�องตกแตง่และติดตั �ง  3, 5 และ 10 ปี 

 ยานพาหนะ  4 และ 5 ปี 

ไมม่ีการคิดคา่เสื�อมราคาสําหรับงานระหวา่งติดตั �ง 
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(2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจที�แสดงในงบการเงินรวม เป็นกรรมสิทธิ�ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 รวมทั �งสิ �น 106.57 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม 2556 : 103.37 ล้านบาท และ 31 ธนัวาคม 2555: 97.39 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี � 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2556 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2555 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16.20 13.00 7.02 

คา่ใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 51.54 51.54 51.54 

คา่ธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 22.63 22.63 22.63 

คา่ธรรมเนียมสมาชิกตราสารอนพุนัธ์ 15.00 15.00 15.00 

คา่ธรรมเนียมสมาชิกตราสารหนี �ไทย 1.20 1.20 1.20 

รวม 106.57 103.37 97.39 

 

หมายเหตุ :  สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี � 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3, 5 และ 10 ปี 

 
การด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน 

ทุกวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ 

ที�ไมม่ีตวัตนอื�นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี �วา่สินทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ และจะทําการประเมินการ

ด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัชี

ของสินทรัพย์นั �น ทั �งนี �มูลค่า  ที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ

มลูคา่จากการใช้สินทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่  

 

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการ

คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการ

ประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพย์ที�กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้

แบบจําลองการประเมินมลูคา่ที�ดีที�สดุซึ�งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ�งสะท้อนถึงจํานวนเงินที�กิจการสามารถจะได้มา

จากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั �นผู้ซื �อกบัผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ

ในการแลกเปลี�ยนและสามารถตอ่รองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ที�ไมม่ีความเกี�ยวข้องกนั 

 จากการประเมินมลูค่าอปุกรณ์และสินทรัพย์ที�ไม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยไมจํ่าเป็นต้องตั �งสํารองเผื�อการด้อยคา่ของสินทรัพย์ของอปุกรณ์และสินทรัพย์ที�ไมม่ีตวัตนแตอ่ย่างใด 
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(3) สัญญาเช่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัการเช่าพื �นที�ในอาคารและอปุกรณ์ อายุของ

สญัญามีระยะเวลาตั �งแต ่1 ถงึ 9 ปี  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั �งสิ �นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญา

บริการ ดงันี � 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลาที�ต้องจ่ายชาํระ 
งบการเงนิรวม                                                      

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
งบการเงนิรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

ภายใน 1 ปี 34 34 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 110 116 

มากกวา่ 5 ปี 69 97 

 

ในสว่นของสญัญาเช่าพื �นที�อาคาร สรุปสาระสําคญัได้ดงันี � 

อาคารสถานที�เช่า 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาการเช่า/

ปีที�สิ �นสุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที�เหลือ 

(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา

เช่าที�เหลือ 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด 

(มหาชน) 

สญัญาเช่าพื �นที� อาคารสํานกังาน

โครงการจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 12 

(พื �นที�เช่า 320 ตรม.) 

 

 

เช่า 

 

 

 

ระยะเวลาการเช่า 

9  ปีตั �งแต่วันที�  1 

พฤษภาคม 2556 

ถึ ง วั น ที�  3 0 

เมษายน 2565 

 

 

 

193,395.20 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 

222,404.48 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562) 

255,765.11 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565) 

 

 

1 ปี 4 เดือน 

3 ปี 

3 ปี 

บริษัทหลักทรัพย์  ไอ ร่า จํากัด 

(มหาชน) 

สั ญ ญ า เ ช่ า พื �น ที�  อ า ค า ร

สํานักงาน โครงการจัตรัุสจามจุรี 

ชั �น 17 

(พื �นที�เช่า 1,727 ตรม.)   

 

 

สั ญ ญ า เ ช่ า พื �น ที�  อ า ค า ร

สํานักงาน โครงการจัตรัุสจามจุรี 

ชั �น 20 

(พื �นที�เช่า 400 ตรม.) 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการเช่า 

9  ปีตั �งแต่วันที�  1 

พฤษภาคม 2556 

ถึ ง วั น ที�  3 0 

เมษายน 2565 

 

ระยะเวลาการเช่า 

9 ปี  ตั �งแต่วันที�  1 

กันยายน 2556 ถึง

วันที�  31 สิงหาคม 

2565 

 

 

1,001,660.00 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 

1,151,909.00 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562) 

1,324,695.35 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565) 

 

 

 

260,000.00 บาท (มกราคม 2558 - สิงหาคม 2559) 

299,000.00 บาท (กนัยายน 2559 - สิงหาคม 2562) 

343,852.00 บาท (กนัยายน 2562 - สิงหาคม 2565) 

 

 

 

 

1 ปี 4 เดือน 

3 ปี 

3 ปี 

 

 

 

1 ปี 8 เดือน 

3 ปี 

3 ปี 

 

สัญญาเช่าห้องชุด สํานักงาน เช่า ระยะเวลาการเช่า 382,522.50 บาท (มกราคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 1 ปี 7 เดือน 



- 54 - 

 

อาคารสถานที�เช่า 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาการเช่า/

ปีที�สิ �นสุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที�เหลือ 

(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา

เช่าที�เหลือ 

วอลล์สตรีททาวเวอ ร์ออฟฟิศ 

คอนโดมิเนียม(สาขาสรุวงศ์) 

(พื �นที�เช่า 510.03 ตรม.) 

 

 

สัญญาเช่าพื �นที�  อาคารสโมสร

สนามกอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิล ล์ 

กอล์ฟคลับ(สาขา ซัมมิท วินด์

มิลล์ กอล์ฟคลบั) 

(พื �นที�เช่า 40 ตรม.) 

 

สั ญ ญ า เ ช่ า  อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์ 

โครงการสโุขทยั 99 อเวนิว (สาขา

เมืองทองธานี) 

(พื �นที�เช่า 179.62 ตรม.) 

 

 

สญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ จงัหวดั

นครสวรรค์ (สาขานครสวรรค)์ 

 

 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

 

 

เช่า 

1 ปี 4 เดือนตั �งแต่

วันที�  1  สิ งหาคม 

25 5 6  ถึ ง วัน ที�  3 

กรกฎาคม 2559 

 

ระยะเวลาการเช่า 

2 ปี  ตั �งแต่วันที�  1 

มกราคม 2558 ถึง

วันที�  31 ธันวาคม 

2559 

 

ระยะเวลาการเช่า 

3 ปี ตั �งแต่วันที� 1 

สิงหาคม 2555 ถึง

วนัที� 31 กรกฎาคม 

2558 

 

ระยะเวลาการเช่า 

3 ปี  ตั �งแต่วันที�  1 

มกราคม 2557 ถึง

วันที�  31 ธันวาคม 

2559 

 

 

 

 

 

 

38,587.50 บาท (มกราคม 2558 - ธนัวาคม 2558) 

40,516.87 บาท (มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2559) 

 

 

 

 

55,000 บาท (มกราคม 2558 - กรกฎาคม 2558) 

 

 

 

 

 

18,000 บาท (มกราคม 2558 - ธนัวาคม 2559) 

 

 

 

 

 

1 ปี 

1 ปี 

 

 

 

 

7 เดือน 

 

 

 

 

 

2 ปี 

บริษทั ไอร่า แอดไวเซอรี� จํากดั 

สัญญาเช่าพื �นที�อาคารสํานักงาน 

โครงการจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 12 

(พื �นที�เช่า 220 ตรม.) 

 

เช่า 

 

ระยะเวลาการเช่า 

9  ปี ตั �ง แ ต่ วัน ที� 1 

พฤษภาคม 2556 

ถึ ง วั น ที�  3 0  

เมษายน 2565 

 

 

127,600.00 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 

146,740.00 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562) 

168,751.00 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565) 

 

1 ปี 4 เดือน 

3 ปี 

3 ปี 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ� ง จํากัด 

(มหาชน) 

สัญญาเช่าพื �นที�อาคารสํานักงาน 

โครงการจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 20 

(พื �นที�เช่า 540 ตรม.) 

 

 

     เช่า 

 

 

ระยะเวลาการเช่า 

9  ปีตั �งแต่วันที�  1 

พฤษภาคม 2556 

ถึ ง วั น ที�  3 0 

เมษายน 2565 

 

 

326,354.40 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 

375,307.56 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562) 

431,603.69 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565) 

 

 

1 ปี 4 เดือน 

3 ปี 

3 ปี 
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อาคารสถานที�เช่า 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 

ระยะเวลาการเช่า/

ปีที�สิ �นสุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที�เหลือ 

(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา

เช่าที�เหลือ 

AIRA International Advisory 

(Singapore) Pte. LTd.  

Unit No: 14-06, Suntec Office 

Tower 3  

(พื �นที�เช่า 120 ตรม.) 

 

 

เช่า 

 

 

ระยะเวลาการเช่า 

36 เ ดื อ น  ตั �ง แ ต่

วันที� 1 เมษายน

2556 ถึงวันที� 31 

มีนาคม 2559 

 

 

12,438.10 เหรียญสิงค์โปร์ หรือประมาณ 309,658 

บาท (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 31 ธ.ค.57: 24.8959 

บาท ตอ่ 1 เหรียญสิงค์โปร์)  

 

 

1 ปี 3 เดือน 

 
 

(4) ลูกหนี �ธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า 

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทย่อย

แห่งหนึ�งของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพย์ที�มีสดัส่วนที�ค่อนข้างสงูเมื�อเทียบกบัสินทรัพย์รวมตามที�แสดงในงบการเงิน

รวม ซึ�งมีรายละเอียดดงันี � 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2557 2556 2555 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 1,384.20 24.68 1,239.50 23.38 1,031.36 22.47 

สินทรัพย์รายการอื�นๆ  4,223.29 75.32 4,062.11 76.62 3,558.16 77.53 

สินทรัพย์รวม 5,607.49 100.00 5,301.61 100.00 4,589.52 100.00 

 

งบการเงินรวมแสดงยอดลูกหนี �จากธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้ารวมทั �งสิ �น 1,384.20 ล้านบาท 

1,239.50 ล้านบาท และ 1,031.36ล้านบาท ตามลําดบัโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2557 2556 2555 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์       

ลกูหนี �ซื �อหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 519.25 37.51 588.94 47.51 436.85 42.35 

เงินให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ 860.47 62.17 646.27 52.14 591.57 57.36 

ลกูหนี �อื�น - - - - 0.07 0.01 

รวม 1,379.72 99.68 1,235.21 99.65 1,028.49 99.72 

ดอกเบี �ยค้างรับ 4.48 0.32 4.29 0.35 2.87 0.28 

รวมลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ 1,384.20 100.00 1,239.50 100.00 1,031.36 100.00 

ลูกหนี �ธุรกิจสัญญาซื �อขายล่วงหน้า       

ลกูหนี �ธุรกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 0.82 0.06 - - - - 
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รายการ 
2557 2556 2555 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หกั : คา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู (0.82) (0.06) - - - - 

รวมลกูหนี �ธุรกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้า - - - - - - 

รวมลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญาซื �อขายล่วงหน้า 

 
1,384.20 

 
100.00 

 
1,239.50 

 
100.00 

 
1,031.36 

 
100.00 

หมายเหตุ :  ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายลว่งหน้า หมายถงึ ยอดดลุสทุธิลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และ

ลูกหนี �ธุรกิจสัญญาซื �อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญโดยลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์จะ

รวมถึงยอดดลุสทุธิลกูหนี �ที�ซื �อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ลกูหนี �เงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์โดยใช้

ทรัพย์สินที�ซื �อนั �นมาวางเป็นประกนั ลกูหนี �ยืมหลกัทรัพย์ ลกูหนี �ทรัพย์สินวางประกนั อนัได้แก่ เงินที�

นําไปวางเป็นประกนักบัเจ้าหนี �หุ้นยืม และลกูหนี �อื�น  

 
(5) ลูกหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง 

ลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้องของบริษัทไอร่า แฟคตอริ�งจํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ�งของบริษัทฯ 

ถือเป็นสินทรัพย์ที�มีสัดส่วนสูงเมื�อเทียบกับสินทรัพย์รวม โดยงบการเงินรวมแสดงยอดลูกหนี �จากการซื �อสิทธิ

เรียกร้อง - สุทธิ(รวมรายได้ดอกเบี �ยค้างรับ และหักเจ้าหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสูญและ

ดอกเบี �ยที�ยงัไมถื่อเป็นรายได้)ดงันี � 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2557 2556 2555 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง - สทุธิ 2,419.33 43.14 2,662.28 50.22 2,409.20 52.49 

สินทรัพย์รายการอื�นๆ  3,188.16 56.86 2,639.33 49.78 2,180.32 47.51 

สินทรัพย์รวม 5,607.49 100.00 5,301.61 100.00 4,589.52 100.00 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ลูกค้ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกตามยอดหนี �คงค้างมีจํานวน 998.02 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 34.19 จากยอดลูกหนี �ทั �งหมดโดยสดัส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกตามยอดหนี �คงค้าง  

ในระหวา่งปี 2555 - 2557 มีรายละเอียดดงันี � 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

ลูกค้า 

2557 2556 2555 

ยอดหนี �คง
ค้าง 

ร้อยละ ยอดหนี �คงค้าง ร้อยละ 
ยอดหนี �คง

ค้าง 
ร้อยละ 

ลกูค้า 10 อนัดบัแรก 998.02 34.19 1,086.41 34.43 942.44 32.34 

ลกูค้าส่วนที�เหลือจาก 10 อนัดบัแรก 1,920.69 65.81 2,068.64 65.57 1,972.01 67.66 

ลูกหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง - สิ �นงวด 2,918.71 100.00 3,155.05 100.00 2,914.45 100.00 
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ลูกค้า 

2557 2556 2555 

ยอดหนี �คง
ค้าง 

ร้อยละ ยอดหนี �คงค้าง ร้อยละ 
ยอดหนี �คง

ค้าง 
ร้อยละ 

จํานวนราย 387  387  410  

 

ลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้องสามารถจําแนกตามอายหุนี �ได้ดงันี � 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

อายุหนี �ค้างชาํระ 

2557 2556 2555 

ยอดหนี � 
คงค้าง 

ร้อยละ 
ยอดหนี � 
คงค้าง 

ร้อยละ 
ยอดหนี � 
คงค้าง 

ร้อยละ 

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 2,773.06 95.01 3,016.12 95.60 2,818.08 96.69 

ค้างชําระ       

น้อยกวา่ 3 เดือน 51.50 1.76 62.55 1.98 31.83 1.09 

3 -6 เดือน 1.71 0.06 25.27 0.80 1.44 0.05 

มากกวา่ 6 เดือน 92.44 3.17 51.11 1.62 63.10 2.17 

รวมลูกหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง 2,918.71 100.00 3,155.05 100.00 2,914.45 100.00 

 
(6) ค่าความนิยม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2557 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2556 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2555 

คา่ความนิยม 134.90 134.90 134.90 

รวม 134.90 134.90 134.90 

 

(7) ใบอนุญาตที�สําคัญในการประกอบธุรกจิ 

ใบอนุญาต 
หน่วยงานที�เป็น 

ผู้อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื�อนไข 

ใบอนญุาตที�สําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)                         

ไมม่ี    

ใบอนญุาตที�สําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลกัทรพัย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ

หลกัทรัพย์ 

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 

(มหาชน) 

ไมม่ี 

ใบอนญุาตที�สําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทไอร่า แฟคตอริ� ง จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

ไมม่ี    

ใบอนญุาตที�สําคญับริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี� จํากดั 
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ใบอนุญาต 
หน่วยงานที�เป็น 

ผู้อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื�อนไข 

ใบอนุญาตในการเป็นที�ปรึกษา

ทางการเงิน / ที�ปรึกษาสาขา

การเงินและสาขาเบ็ดเตล็ด ด้าน

วางแผนธุรกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

ห ลั ก ท รั พ ย์  / 

กระทรวงการคลงั 

บ ริ ษัท  ไอ ร่า  แอดไว เซอ รี� 

จํากดั 

ได้รับความเห็นชอบในการ

เป็นที�ป รึกษาทางการเ งิน

ตั �งแต่วนัที� 8 ธันวาคม 2557 

ถึงวนัที� 7 ธนัวาคม 2562  

ใบอนญุาต AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. 

  The commencement of  

business as a person 

exempted from the 

requirement to hold a capital 

markets services licence to 

carry on business in advising 

on corporate finance 

activities. 

Monetary Authority of 

Singapore (“MAS”) 

AIRA International 

Advisory (Singapore) Pte. 

Ltd. 

ได้ รับความเห็นชอบตั �งแต่

วนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
(8) เครื�องหมายการค้า 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากสํานกัเครื�องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

 สําหรับบริการ การจดัการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการเงิน จดทะเบียน ณ วนัที� 14 กนัยายน 2550  

 สําหรับบริการ นายหน้าหลักทรัพย์ บริการด้านกองทุนรวม บริการด้านการลงทุน เสนอราคาในตลาด

หลกัทรัพย์ ให้คําปรึกษาด้านการเงินการคลงั จดทะเบียน ณ วนัที� 3 เมษายน 2551 

 สําหรับบริการ การจัดฝึกอบรมสําหรับบริการ นายหน้าค้าหุ้ นและพันธบัตร จดทะเบียน ณ วันที� 14 

กนัยายน 2550 

 สําหรับบริการ ให้คําปรึกษาเกี�ยวกับการจัดการธุรกิจ ให้คําปรึกษาเกี�ยวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ  

ให้คําปรึกษาด้านการจดัการบคุลากร ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ จดทะเบียน ณ วนัที� 3 กรกฎาคม 2551 

โดยเครื�องหมายสําหรับบริการมีอาย ุ10 ปี นบัตั �งแตว่นัที�จดทะเบียน และอาจตอ่อายไุด้ทกุๆ 10 ปี 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษัทอื�น (Holding Company) โดย  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทนุและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงัตอ่ไปนี � 
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ชื�อบริษัท 
ทุนเรียก
ชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน         
การถอื

หุ้น  
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบัญช ี
ตามวิธีราคาทุน-

สุทธ ิ
(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน
ต่อสนิทรัพย์รวม 

(ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง (มหาชน) 

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. LTd. 

 

870 

200 

12 

 

99.99 

74.02 

90.00 

 

901 

428 

11 

 

50.99 

24.22 

0.62 

บริษัทร่วม 

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

 

1,000 

 

30.00 

 

300 

 

16.98 

 

หมายเหตุ : บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จํากดั เป็นบริษัทย่อย ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 

(มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในสว่นของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ�งถกูฟ้องร้องในคดีแพ่ง 

โดยมีทนุทรัพย์จํานวน 3 ล้านบาท ขณะนี �คดีอยู่ในระหวา่งการให้การและสบืพยาน ซึ�งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย

เชื�อวา่เมื�อคดีถงึที�สดุจะไมม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

โดยนอกเหนือจากนี �แล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายซึ�งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบ

ตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที�มีจํานวนทนุทรัพย์สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงิน  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอย่างมี

นยัสําคญั 

 
6.   ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

6.1 ข้อมูลทั�วไป 

 ชื�อบริษัท บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 ชื�อย่อ AIRA 

 เลขทะเบียนบริษัท 0107554000216 

 ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการลงทนุในบริษัทอื�น (Holding Company)  

 ทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท 

 ประกอบด้วยหุ้นสามญั หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 

 ทนุที�ออกและชําระเตม็มลูคา่ 973,398,815.00 บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,893,595,260 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 0.25 บาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) 

 ที�ตั �งสํานกังานใหญ่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �นที� 12 ถนนพญาไท ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 
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 เวบ็ไซต์    www.aira.co.th 

 โทรศพัท์    0-2684- 8991 - 5 

 โทรสาร   0-2684- 8980 

  สํานกัเลขานกุารบริษัท    โทรศพัท์  0-2684- 8991 โทรสาร 0-2684- 8980 

 E-mail   corporate@aira.co.th 

  

6.2 ข้อมูลสําคัญอื�น  

ข้อมลูบคุคลอ้างอิงอื�น มดีงันี � 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ชั �น 4 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์ 0-2229- 2800 

 โทรสาร  0-2229- 2000 

 เวบ็ไซต์ www.tsd.co.th 

 ผู้สอบบัญชี   

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

  ชั �น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  

  ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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 เวบ็ไซต์ www.ey.com 
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ประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษทัที�แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของ 

 บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) www.aira.co.th 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 
 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ 

มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 4,000,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 

บาท ทุนที�ออกและชําระเต็มมลูค่า 973,398,815.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,893,595,260 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

(1) รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่   

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีข้อมลูรายชื�อและสดัส่วน

การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก รายละเอียดดงันี � 

 

ลําดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
คดิเป็นสัดส่วน

ร้อยละ (%)  

1 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ �งส์ จํากดั 1,447,810,800  37.18 
 

2 นางนลินี งามเศรษฐมาศ 262,086,700  6.73 
 

3 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 241,049,000  6.19 
 

4 บริษัท ซมัมิท ฟตุแวร์ จํากดั 137,429,500  3.53 
 

5 นางนิชา สมิทธิวาสน์ 135,250,000  3.47 
 

6 นางสาวอรณิชา งามเศรษฐมาศ 129,655,900  3.33 
 

7 นายศภุเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์ 124,520,900  3.20 
 

8 นางสาวนิดา แซล่ี � 106,713,500  2.74 
 

9 นายณฐัพล จฬุางกรู 101,562,100  2.61 
 

10 นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 90,560,280  2.33 
 

 

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement)  

- ไมม่ี - 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื�น 

 บริษัทฯ มีการออกหลกัทรัพย์อื�น คือ ใบแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (ESOP Warrant) โดยมี

สาระสําคญัเกี�ยวกบั ESOP ดงักลา่ว ดงันี �   
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจาก

การหักภาษีเงินได้ และหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ �นอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื�อนไข 

และข้อกําหนดต่างๆ ที�บริษัทฯ ผูกพนัอยู่ รวมทั �งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสม

อื�นๆ ในอนาคตด้วย ทั �งนี � มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที�อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื�อ

ขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ โดยจะรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ประกอบด้วย AS, AF, AD และ AI) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกั

สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ �นอยู่กับ

กระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื�อนไขและข้อกําหนดในสญัญาตา่งๆ ที�บริษัทย่อยทั �งสามผูกพนัอยู่ รวมทั �ง

ข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคตด้วย 

 
8.  โครงสร้างการจัดการ    
8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย  

ลําดับ กรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 

1 ศาสตราจารย์ศภุชยั พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2 นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)  / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

3 หมอ่มราชวงศ์ เกษมวิสทุธิ� วิสทุธิ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)   

4 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)   

5 นางกองแก้ว  เปี� ยมด้วยธรรม กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)   

6 นายวฒิุภมูิ  จฬุางกรู กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

7 นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการอิสระ 

8 รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ กรรมการ 

9 นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ   กรรมการ 

10 นายนพพร พิชา กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

11 นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

12 รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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ทั �งนี � นางสาวเนตรทราย นาคสขุ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท   

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งใน

สามโดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วน

หนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั �น   

ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ ออกจาก

ตําแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งไปนั �น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื�อประโยชน์ 

ที�ดีที�สดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึแนวปฏิบตัิสําคญั 4 ประการ คือ 

1. การปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

2. การปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต (Duty of Loyalty) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น (Duty of 

Obedience) 

4. การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure) 

 
ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี � 

1.  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที�จัดการกิจการภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย 

1.1   ปฎิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมต ิ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัการที�ดี มีประสิทธิภาพ เพื�อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

1.2   กําหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ 

ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย 

ที�ได้รับมอบหมาย  เว้นแตเ่รื�องดงัตอ่ไปนี � คณะกรรมการต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

ก่อนดําเนินการ ได้แก่ เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน เช่น  

การเพิ�มทนุ ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การซื �อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการรับโอนกิจการ

หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคบั และการจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการ เป็นต้น 
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2.    คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัการลงทนุ ดงันี � 

2.1 มีอํานาจหน้าที�ในการกําหนดคณุสมบตัิและแตง่ตั �งคณะกรรมการลงทนุ และให้ความเห็นชอบ 

เกี�ยวกบัอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการลงทนุ 

2.2 พิจารณาอนมุตัิแผนการลงทุนของบริษัทฯ และมีอํานาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนไป

ดําเนินการ 

2.3 กํากบัดแูลการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที�วางไว้ 

2.4   กําหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงาน 

2.5 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการจําหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั �งหมดตามหลักเกณฑ์ 

ของหน่วยงานที�กํากบัดแูล 

2.6 อนมุตัิจดัหาแหลง่เงินทนุที�เหมาะสม 

3.    คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าที�กํากับดแูลและติดตามการวดัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยเพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว้ โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน

อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งให้นโยบายเพื�อการพฒันาและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน

การพฒันาบคุคลของบริษัทฯ รวมถงึกําหนดแนวทางแก้ไขกรณีที�มีปัญหาอปุสรรคในการดําเนินการ 

ดงันี � 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแต่งตั �งตัวแทนของบริษัทฯ เพื�อเป็นกรรมการ หรือ

ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที�ได้รับการแต่งตั �งเป็น

ตวัแทนของบริษัทฯ มีหน้าที�ปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบซึ�งได้กําหนดไว้ใน

นโยบายการควบคมุการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(2) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและ

งบประมาณอย่างตอ่เนื�อง 

(3) ติดตามดแูลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการทํารายการระหว่างกนัและการได้มาและ

จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินที�มีนยัสําคญัแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

(4)  หากเป็นกรณีที�บริษัทย่อยทํารายการกับบุคคลเกี�ยวโยง มีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง

ทรัพย์สิน หรือทํารายการสําคญัอื�นใดนั �น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรรมการ

หรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที�กํากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล

เกี�ยวกับรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน รายการได้มาจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน โดยอนุโลม 

รวมทั �งรายการที�สําคญัที�บริษัทฯ กําหนด ทั �งนี � ให้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวของบริษัท

ย่อยทํานองเดียวกับการทํารายการในหลกัเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที�บริษัทฯ  

ต้องได้รับมติจากที�ประชมุคณะกรรมการ หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

4.  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที�จดัให้มีรายงานข้อมลูทั�วไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ 

เพื�อรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั�วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที�
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กฎหมายกําหนด  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที�รับทราบรายงานการตรวจสอบที�สําคญัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั �งผู้ตรวจสอบบัญชี และที�ปรึกษาฝ่าย

ต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที�กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที�พบข้อบกพร่องที�เป็น

สาระสําคญั 

5.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที�สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 

6.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที�ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทฯ เพื�อให้มีขึ �นมาทดแทนอย่างตอ่เนื�อง (Succession Plan)  

7.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที�ในการกําหนดคุณสมบัติ และแต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อย 

และให้ความเห็นชอบเกี�ยวกบัอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการชดุย่อยที�แตง่ตั �งขึ �น 

8.  ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self Assessment) เพื�อนําผลการประเมินมา

พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม 

ผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่ในกรณีที�มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้

ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

9.  คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรือคณะบุคคลมี

อํานาจดําเนินการหรือกระทําเรื�องต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการในเรื�อง

ดงัต่อไปนี �จะกระทําได้ต่อเมื�อได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านั �น เช่น  เรื�องที�กฎหมาย

กําหนดให้ต้องได้มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น การทํารายการที�กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที�

กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

การมอบอํานาจดงักลา่ว ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) การแตง่ตั �งหรือมอบอํานาจในเรื�องใด ผู้ ได้รับการแตง่ตั �งหรือผู้ รับมอบอํานาจจะต้องไม่เป็นผู้ ที�

มีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื�องนั �น 

(2) การแต่งตั �งหรือมอบอํานาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั �งหรือการมอบอํานาจที�ทําให้ผู้

ได้รับการแต่งตั �งหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย 

(3) การแต่งตั �งหรือมอบอํานาจ ต้องกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้

ได้รับการแต่งตั �งหรือผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที�มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที�

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอํานาจนั �น ต้องบันทึกความเห็นของ

กรรมการที�คดัค้านในรายการประชมุให้ชดัเจนด้วย 
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อนึ�ง กรรมการซึ�งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที�กรรมการหรือบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องกับ

กรรมการ ที�อาจมีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ไม่มีสิทธิที�จะ

พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น 

ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากที�ปรึกษาอิสระ

ภายนอกหรือผู้ เชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2557 

รายชื�อกรรมการ 
คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การลงทุน 

คณะกรรม 
การ

บรรษัท 
ภิบาล 

คณะกรรม 
การสรรหา/

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี�ยง 

1. นายศภุชยั  พิศิษฐวานิช 6/9 - - - - - 

2. นายอนนัต์ ศิริแสงทกัษิณ * 3/9 - - - - 1/3 

3. นายนพพร  พิชา 7/9 4/4 - - - - 

4. นางจิราพร  เชมนะสริิ 9/9 4/4 - 3/3 - - 

5. ร.ศ.อญัชล ี พิพฒันเสริญ 9/9 4/4 - - - - 

6. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ�  วิสทุธิ 8/9 - - - 4/4 - 

7. นายปริญญา  ไววฒันา 9/9 - 8/8 - 4/4 3/3 

8. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 7/9 - - - 2/4 3/3 

9. นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม ** 7/9 - - 2/3 - - 

10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 9/9 - 8/8 3/3 - - 

11. นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ 8/9 - 8/8 - - - 

12. นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู 5/9 - - - - - 

หมายเหต ุ  

* นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ ได้รับการแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายดําริ ตนัชีวะ

วงศ์  ที�ขอลาออก ทั �งนี �ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 

2557 

** 

 

 

 

 

 

นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

ตามมติ ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2557 
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8.2 ผู้บริหาร  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 

 ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
 

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

3. นายอรรถพร ตระกลูมาล ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

4. นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 

5. นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย์ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารความเสี�ยง 

6. นางสาวนบัทอง  วนวฒันาวงศ์ รองผู้อํานวยการ สายกฎหมาย 

 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. ร่วมพิจารณากําหนดนโยบายบริษัทฯ และนโยบายการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดทํา 

แผนกลยทุธ์ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื�อเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามและวางแผนการลงทนุตามที�กําหนดในนโยบายการลงทนุ 

3. กลั�นกรองงบประมาณประจําปี ซึ�งฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือจัดทําและนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ

4. สั�งการและมอบหมายงานตามแผนกลยทุธ์ธุรกิจที�ได้รับการอนุมตัิแล้ว ให้ผู้บริหารของบริษัทใน

เครือไปปฏิบตัิตามขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าที�ความรับผิดชอบ 

5. กําหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคมุกํากบักิจการ การบริหารความเสี�ยง และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพฒันาปรับปรุงระบบ

การทํางานใดๆ ของบริษัทในเครือ 

7. ร่วมพิจารณา และให้คําแนะนําในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที�

สําคญั และมีผลกระทบตอ่การทํางานของบริษัทในเครือทั �งกลุม่ 

8. พิจารณาแตง่ตั �งโยกย้ายบคุลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้ความดีความชอบ และ

คา่ตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทในเครือ 

9. ปฏิบตัิงานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 



 - 70 -  

 
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) 

 

  
 
8.3 เลขานุการบริษัท  

  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที�ประชุม ครั �งที� 1/2554 เมื�อวันที� 21 กันยายน 2554 แต่งตั �ง 

นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการบริษัท โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงปี 

2557 ได้กําหนดให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท เพื�อให้การบริหารงานของบริษัท ดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบหลกั ดงันี � 

1. ทําหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทั �งนี � เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วย

หรือไมก่็ได้ 

2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิตา่ง ๆ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั �ง

ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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4. ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท  เกี�ยวกับข้อกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 

5. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี  รวมทั �งติดตามให้นโยบาย

และข้อแนะนําของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตัAิ 

6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่งๆ  

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที�กํากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ

รายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที�เกี�ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่สื�อสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูล

ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที�กําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในระดับที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และ

สอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที�และความรับผิดชอบของ

กรรมการ และผู้บริหารแตล่ะท่าน โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะอยูใ่นรูปของเบี �ยประชมุกรรมการ 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี �ยประชุม รวมทั �งสิ �น 1,549,500 บาท โดยแยกเป็น  

6 คณะ ดงันี � 

คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย 

จาํนวนครั�ง 
ที�ประชุม (ครั�ง) 

ค่าเบี �ยประชุม 
(บาท) 

- คณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการลงทนุ 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

9 

4 

8 

4 

3 

3 

1,053,000.00 

115,000.00 

158,000.00 

77,000.00 

68,000.00 

78,000.00 

 

8.5 บุคลากร  
8.5.1 ให้แสดงจาํนวนพนักงานทั �งหมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนกังาน รวมทั �งสิ �น 15 คน ประกอบไปด้วย 

ลําดับ ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง ส่วนงาน 

1.  นางนลินี  งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - 

2.  นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ รักษาการ กรรมการผู้จดัการ - 
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ลําดับ ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง ส่วนงาน 

3.  นางสาวเนตรทราย  นาคสขุ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ - 

4.  นายอรรถพร ตระกลูมาล ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเสี�ยง  

(สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5.  นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย์ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารความเสี�ยง  

(สว่นการลงทนุ) 

6.  นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ  

(สว่นกฎหมาย) 

7.  นางสาวศศิวิมล วจะรักษ์เลิศ ผู้จดัการ สํานกัเลขานกุารบริษัท 

8.  นายเจนวิทย์  รุ่งกิจวรเสถียร ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ  

9.  นางสาวกมลชนก พดูเพราะ ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ  

(สว่นธุรการ) 

10.  นางสาววริญรัตน์ เจริญพรสวสัดิ� ผู้ช่วยผู้จดัการ เลขานกุารผู้บริหาร 

11.  นางสาวกลัยา ทองเจิม ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ  

(สว่นบญัชีและการเงิน) 

12.  นายพนัฤทธิ� เตชะธาดา ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ  

13.  นางสาวฉตัรวิไล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ  

(สว่นบญัชีและการเงิน) 

14.  นางสาวสาวิตรี บนุนาค ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ  

(สว่นทรัพยากรบคุคล 

15.  นายสชุาติ พุ่มเพ็ชร์ล้วน เจ้าหน้าที� ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ  

(สว่นธุรการ) 

 

8.5.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ

ให้แก่บุคลากรอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั �งภายใน

องค์กรและภายนอก เพื�อเสริมทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั 
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9.  การกาํกับดูแลกจิการ :   

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที�ประชุม ครั �งที� 9/2557 เมื�อวันพฤหัสบดีที� 18 ธันวาคม 2557 

อนมุตัินโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบัปรับปรุง ปี 2557) โดยมีรายละเอียดดงันี � 

วิสัยทศัน์ 

 มุ่งมั�นที�จะเป็นบริษัทชั �นนําของกลุ่มบริษัทด้านการเงิน มีเครือข่ายกบับริษัทระหว่างประเทศที�

ให้บริการเกี�ยวกบัสินค้าด้านการเงิน 

 

พันธกจิ   

 สร้างคณุคา่สงูสดุภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีสว่นได้เสีย ซึ�งได้แก่  

 ผู้ ถือหุ้น  :   สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ลกูค้า  :    สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

 บคุลากร  :  พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวติให้แก่บคุลากร 

 คูค้่า  :   ดําเนินธุรกรรมด้วยความซื�อสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส และมีเครือข่ายเทคโนโลยี 

ที�ก้าวหน้าทนัสมยั 

 สงัคม  :    ร่วมช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิ�งแวดล้อม 

 
หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น   

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพื �นฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทุกรายอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั �งในฐานะของ

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื �อ ขาย หรือ โอนหลกัทรัพย์ที�ตนถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการรับซื �อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการที�จะได้รับส่วนแบ่ง 

ผลกําไรและเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมลูสารสนเทศของบริษัทอย่าง

เพียงพอและทนัเวลา สิทธิในการเสนอเพิ�มวาระการประชุม  สิทธิในการเสนอรายชื�อบุคคลเป็นกรรมการ

ลว่งหน้า สิทธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  

สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื�องสําคญัของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั �งหรือถอดถอน

กรรมการ การแต่งตั �งผู้สอบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมที�สําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น   

นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัได้ดําเนินการในเรื�องต่างๆ 

ที�เป็นการสง่เสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บริษัทจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจําปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ปิดบญัชีงบดลุประจําปี บริษัทจะกําหนดวนั เวลาและสถานที�ที�จะจดัประชมุ ซึ�งมีความพร้อมที�จะอํานวย
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ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสถาบัน ทั �งนี � บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นได้  

หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจําเป็นหรือสมควร  

1.2 บริษัทจะดําเนินการจัดส่งหนงัสือนัดประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วนัล่วงหน้า

ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี�ยวกบัวาระการประชุม และเรื�องที�

จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดที�เพียงพอที�จะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทั �งนี � แต่ละเรื�องมีการ

ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา โดยมีวตัถุประสงค์และ

เหตผุลของแตล่ะวาระแล้วแต่กรณี รวมทั �งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื�องดงักลา่วด้วย  

1.3 บริษัทจะประกาศการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบั

หนึ�ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วนั และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.aira.co.th หัวข้อนักลงทุน

สมัพนัธ์ โดยแจ้งข้อมลูวนั เวลา สถานที� และวาระการประชมุไว้โดยชดัแจ้ง 

1.4 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ 

ที�บริษัทได้จดัสง่ไป พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุและคําแนะนําขั �นตอนในการมอบฉนัทะ 

1.5 ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุนสถาบนัสามารถส่งความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาที�เว็บไซต์

ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือสง่โทรสาร 0 2684 8980  

 

2. การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันั �นคณะกรรมการบริษัท

ทั �งคณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชดุย่อยจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัท

ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม นอกจากนี � ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  ผู้บริหารที�เกี�ยวข้อง และผู้แทน

จากผู้สอบบญัชีจะเข้าร่วมประชุม เพื�อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ฝ่ ายจัดการ 

และนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดําเนินการจดัเตรียมการประชุมผู้ ถือหุ้น การจดัส่งจดหมายนดัประชุม 

จดัเตรียมสถานที� การให้ข่าวสารการประชมุ และการให้ความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 ประธานที�ประชมุจดัสรรเวลาที�เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุนสถาบนั

สามารถซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที�ประชุมในประเด็นต่างๆ ต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับ

บริษัทได้อย่างเท่าเทียมกนั  

2.3 บริษัทจะชี �แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชมุ และระหวา่งการ

ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น และซกัถาม 

โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ�งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้าง

มากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ ชี �ขาดอีกเสียงหนึ�งตา่งหาก  
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3. การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีการบนัทึกการชี �แจงขั �นตอนการลงคะแนน 

และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที�ประชุมทราบก่อนการดําเนินการประชุม และให้มีการบันทึกคําถาม

คําตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบนัทึก

รายชื�อกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที�ลาประชมุ 

3.2 ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัทํารายงานการประชุม  ให้เสร็จสิ �น

ภายใน 14 วนั โดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น

ตรวจสอบได้ 

3.3 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและ

วิสามญัผู้ ถือหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที� 2   การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําหน้าที�กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยไมเ่ลือกวา่จะเป็น

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย หรือสญัชาติต่างด้าว ให้ได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขั �นพื �นฐานอย่างเป็นธรรม 

และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทั �งรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผล การรับทราบข้อมลูข่าวสาร ผลการ

ดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท 

ได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี � 

 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บริษัทจัดให้มีการแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ

คณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 ประธานที�ประชุมจะแจ้งข้อมูลสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะเริ�มดําเนินการประชุม 

ได้แก่ การแนะนํากรรมการ ผู้บริหารและผู้ เกี�ยวข้องที�เข้าร่วมประชุม  แจ้งจํานวน / สดัส่วนผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมประชมุ กฎเกณฑ์ตา่งๆที�ใช้ในการประชมุ และขั �นตอนการออกเสียงลงมต ิ

1.3 การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุม มีการ

เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มี

การเพิ�มวาระการประชมุนอกเหนือจากที�ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือแจกเอกสารเพิ�มเติมในที�ประชุม 

ซึ�งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้  

1.4 กรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ

ที�บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ  
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหน้า  

3 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทั �งนี � เพื�อพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรเพิ�มวาระที�ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอหรือไม ่

2.2 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการได้ โดยเสนอชื�อพร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของ 

ผู้ ได้รับการเสนอชื�อ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชุม 

ผู้ ถือหุ้น  

 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

3.1 บริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูล เพื�อป้องกนักรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายใน

ของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื�อประโยชน์แก่ผู้ อื�นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

โดยกําหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�เกี�ยวข้องกับข้อมลู รวมถึงคู่สมรส และ

บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ�งยังมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน  

เพื�อทําการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ให้แก่สาธารณชนทราบ 

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิหลกัการในการเข้าทําธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัท

ย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องของบริษัท หรือบริษัทย่อย สําหรับธุรกรรมที�เป็นธุรกิจ

ปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ�งมีเงื�อนไขการค้าทั�วไป โดยมีราคาและเงื�อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ

รายการที�ทํากับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื�นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 

4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิเพื�อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เปิดเผยข้อมลูรายการการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวข้องให้บริษัททราบ เพื�อใช้เป็นข้อมลู

ในการติดตามดแูลการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการและผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลกัการที�ต้องทําด้วยความ

ระมัดระวัง และซื�อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที�อาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้  

4.2 กรรมการและผู้บริหารที�มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมที�ทํากบับริษัทอย่างมีนยัสําคญั จะไม่มี

สว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระดงักลา่ว 
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หมวดที� 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีส่วนได้

เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น 

โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั �นคณะกรรมการบริษัทจึงกําหนด

นโยบายให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าว

ได้รับการดแูลเป็นอย่างดี ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล นอกจากนี � ยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง

บริษัทและกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ เพื�อสร้างความมั�นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี � 

 

ผู้ ถือหุ้น :   บริษัทมุ่งมั�นเป็นตัวแทนที�ดีของผู้ ถือหุ้ นในการดําเนินธุรกิจ เพื�อสร้างความพึง

พอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาว 

รวมทั �งการดําเนินการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และเชื�อถือได้ 

พนกังาน : บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานบริษัท ซึ�งเป็นทรัพยากรที�มีค่ายิ�งของ

บริษัท โดยการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที�ชดัเจนและเป็นรูปธรรม เกี�ยวกบั

การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของ

ทรัพยากรบคุคลเพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท อีกทั �งยงัส่งเสริมให้พนกังาน

มีสว่นร่วมในการสร้างวฒันธรรมองค์กรที�ดี มีการทํางานเป็นทีม และบริษัทได้จดั

ให้มีสถานที�ปลอดภยั และถกูสขุอนามยัในการทํางาน  

คูแ่ข่ง :      บริษัทปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัที�เป็นธรรมโดยรักษาบรรทดั

ฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการแข่งขนั  

ลกูค้า :     บริษัทมีความมุง่มั�นที�จะตอบสนองและให้บริการที�ดี เพื�อสร้างความพึงพอใจและ

ความเชื�อมั�นให้กบัลกูค้า บริษัทมีนโยบายในการดแูลลกูค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกัน โดยรักษาความลับของลูกค้า และจัดให้มีระบบในการรับข้อ

ร้องเรียนของลกูค้า 

 

        ทั �งนี � บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และจะ

เปิดเผยถงึการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที�ทราบโดยทั�วกนัเพื�อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี �ได้รับการดแูลอย่าง

ด ีรวมถงึเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

 

1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ลกูค้าและประชาชนทั�วไป สามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท ตามระเบียบว่า

ด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางตา่งๆ  ดงันี � 
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จดหมาย : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

   319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 12  ถนนพญาไท  

   แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

   เวบ็ไซต์ : http://www.aira.co.th 

  โทรศพัท์    :     0-2684-8981 

  โทรสาร      :     0-2684-8980 

          สําหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ได้โดยตรงทางอีเมล์ภายในของบริษัท 

 

2. การตดิตามดูแลให้มีการปฏบัิต ิ

  สําหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าที�และความรับผิดชอบผู้บริหาร และ

พนกังานทกุคนที�จะต้องรับทราบ และปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท อีกทั �งผู้บริหาร

ทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื�องสําคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชา

มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด  

บริษัทจะไม่ดําเนินการใดๆ ที�ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หาก

ผู้บริหาร หรือพนกังานกระทําผิดตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด 

และหากมีการกระทําที�เชื�อได้วา่ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะส่ง

เรื�องให้เจ้าหน้าที�รัฐดําเนินการตอ่ไป 

ทั �งนี � หากพนกังานพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ให้แจ้ง

ข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาไปยงัสํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื�อ

ผู้ แจ้งเบาะแส เพื�อคุ้ มครองผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นกับผู้ แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว 

(รายละเอียดตามมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส)  

 

3.  มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  เพื�อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม ตาม

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะใดที�แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี�ยงที�จะได้รับผลกระทบอนัจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิ

ของพนกังานของบริษัท เกี�ยวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึง

การทจุริต การปฏิบตัิอย่างไมเ่ท่าเทียมกนั การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที�ขาดความระมดัระวงัและขาด

ความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสเป็นหนงัสือถงึบริษัทโดยตรง 
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ที�อยู่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 12  ถนนพญาไท  

    แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

เวบ็ไซต์  : http://www.aira.co.th 

โทรศพัท์  :   0-2684-8981 

โทรสาร   :     0-2684-8980 

 ทั �งนี � บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบตามขั �นตอนและบนัทกึการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

โดยไม่เปิดเผยชื�อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั �งดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อคุ้มครอง

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นกบัผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว 

 

หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที�มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

ทั �งรายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทั�วไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื�นที�สําคญัที�มีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี

สว่นได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทตระหนกัดีวา่ ในปัจจบุนัการเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทาง

ที�สะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นและผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบ

ข้อมลู ดงันั �น บริษัทจึงได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี�ยวกับบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั �งนี � 

บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี �  

 

1.   การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมการได้แตง่ตั �งหนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื�อ

ทําหน้าที�ในการติดต่อสื�อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั�วไป 

นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้ข้อมลูที�ถูกต้องและเป็นข้อมลูที�ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

ทั �งนี �ข้อมลูการติดตอ่สื�อสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก ่

ที�อยู่ :  สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์  สํานกัเลขานกุารบริษัท  

    บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 12  

    ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

E-mail :     ir@aira.co.th    

เวบ็ไซต์ :  http://www.aira.co.th 

โทรศพัท์  :    0-2684-8981 

โทรสาร   :    0-2684-8980 
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1.2  คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ

บริหารความเสี�ยง ที�ได้รับความเห็นชอบผ่านทางรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และ

สารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชี

ที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �ง

มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงิน ทั �งนี �คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงิน  

1.4  คณะกรรมการให้มีการ เปิดเผยบทบาทและหน้าที� ของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจํานวนครั �งของการประชุมและจํานวนครั �งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชมุในปีที�ผ่านมา ไว้ในรายงานประจําปี  

1.5 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู รวมทั �งรูปแบบของค่าตอบแทน เพื�อสะท้อนถงึภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ 

 
2.  ข้อมูลขั�นตํ�าที�เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.1 บริษัทได้จัดทําข้อมูลที�เป็นสาระสําคัญที�พึงเปิดเผยทั �งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท พร้อมทั �งนําเสนอข้อมลูที�เป็นปัจจบุนั 

2.2  ข้อมลูของบริษัทที�เปิดเผยบน เวบ็ไซต์ของบริษัท ได้แก ่

- วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 

- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

- รายชื�อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

- งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั �งฉบบัปัจจุบัน

และของปีก่อนหน้า 

- แบบ 56-1 และรายงานประจําปี  

- ข้อมลูหรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทนําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสื�อตา่งๆ 

- โครงสร้างกลุม่บริษัท  

- กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทั �งทางตรงและทางอ้อมที�ถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวน

หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

- การถือหุ้ นทั �งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผุ้ บริหาร

ระดบัสงู 

- หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

- ข้อบงัคบับริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ 

- นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท 
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- นโยบายด้านบริหารความเสี�ยง 

- กฎบัตร หน้าที�ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหน่งของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงเรื�องที�

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

- ข้อมลูติดตอ่หน่วยงานหรือบคุคลที�รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
หมวดที� 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาท

สําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย

จัดการ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน  อย่างมากไม่เกิน 12 คน 

ซึ�งมีสดัส่วนและจํานวนที�เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จํานวนกรรมการ ทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าที�ของกรรมการ

บริษัทไว้อย่างชดัเจน ดงัรายละเอียดปรากฎในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบตัิที�ดีที�กําหนดโดย

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนิยามที�

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และที�บริษัทกําหนด ดงัมีรายละเอียดปรากฎใน

คณุสมบัติของกรรมการอิสระ  ซึ�งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการที�มีความเป็นอิสระ ปราศจาก

ความสมัพนัธ์อื�นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที�จะสามารถสร้าง

กลไกเพื�อถ่วงดลุอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอํานาจเหนือการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทกุคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

1.4 ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �งให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็

ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 

อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได้   

1.5 คณะกรรมการกําหนดอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั �งได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่าง
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คณะกรรมการบริษัท กบัผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากับ

ดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะที�ผู้บริหารทําหน้าที�บริหารงานของบริษัทในด้าน

ตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนด  

1.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั �ง

สองตําแหน่งต้องผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้ได้บคุคลที�มีความเหมาะสมที�สดุ 

1.7 บริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื�อทําหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมี

หน้าที�ให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที�ในการดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั �งประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตาม

หวัข้อเลขานกุารบริษัท) 

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน เพื�อปฏิบตัิหน้าที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ�ง

คณะกรรมการแตล่ะชดุมีสิทธิหน้าที�ตามที�ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

2.2  ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ

ชดุย่อย ทั �งนี � เพื�อให้คณะกรรมการชดุย่อยได้ปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระ 

2.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 

2 ครั �งตอ่ปี ทั �งนี �เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตอ่หน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 

3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู้ ทกัษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย 

และมีภาวะผู้ นําซึ�งเป็นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 

นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน และแนวทางในการประกอบธุรกิจ  

3.2 คณะกรรมการดแูลและกํากบัให้บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั �งติดตามและดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนที�กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 เ พื� อใ ห้การปฏิบัติหน้าที� ของคณะกรรมการมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล 

คณะกรรมการจงึจดัให้มีคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ เพื�อติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดําเนินการจดัทํานโยบายต่างๆ เพื�อให้การบริหารจัดการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.4 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดให้มีการ

ทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและแนวทางการดําเนินการในเรื�องต่างๆ ให้มีความเหมาะสมอยู่

อย่างต่อเนื�อง รวมทั �งประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดูแลกิจการเป็นประจําทุกปี เพื�อรายงาน

ตอ่ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

3.5 คณะกรรมการให้ความสําคญัของการจดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

ซึ�งเป็นเครื�องมือที�สําคญัในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท และเพื�อให้บริษัทมี

การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั �งเพื�อเป็นแนวทางให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนประพฤติปฎิบตัิหน้าที�และภารกิจที�พึงได้รับมอบหมายด้วยความ

ซื�อสตัย์ สจุริตและเที�ยงธรรม ทั �งการปฏิบตัิตอ่บริษัทและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

3.6 คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั �งในระดบับริหาร และระดับ

ปฏิบัติงานเพื�อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดภาระหน้าที� อํานาจการดําเนินการของผู้ ปฏิบัติงาน 

ผู้ บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด

ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัท

ได้มีการแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการ

ตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

3.7 คณะกรรมการตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุความ

เสี�ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้การบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  และได้กําหนดแนวนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงรวมของบริษัทโดย

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�ประเมินและควบคุมติดตามการบริหารความ

เสี�ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงในภาพรวมที�ได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท เพื�อให้การดําเนินธุรกิจสามารถเพิ�มมลูคา่และผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน

ระยะยาว 

3.8 บริษัทให้ความสําคญัเรื�องความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที�ว่าการตดัสินใจ

ใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั �น และควร

หลีกเลี�ยงการกระทําที�ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องหรือเกี�ยว

โยงกับรายการที�พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพันธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการ

ดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั �นๆ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัและรายการที�มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ซึ�งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  

3.9 บริษัทกําหนดหลักการในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยคํานึงถึงความ

สมเหตุสมผลและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการที�เกิดขึ �นเป็นปกติและต่อเนื�อง บริษัทจะ

กําหนดหลักเกณฑ์เงื�อนไขการทํารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และเป็นไปตาม
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ราคาที�ยตุิธรรมตามที�คิดกบัลกูค้าทั�วไปและสามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที�

เกิดขึ �น  สําหรับรายการที�เกิดขึ �นเป็นครั �งคราวจะให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี�ยวกบัความ

เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันที�เกิดขึ �น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที�มีความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือผู้

ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป็นต้น ที� เป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว รวมทั �งต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด และเงื�อนไขอื�นที�สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กําหนด 

3.10 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีเข้าร่วม

ประชุม และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั �งสารสนเทศทางการเงิน (รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน

ดงักล่าวจัดทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท การเปิดเผย

ข้อมลูสารสนเทศที�สําคญั ทั �งข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  ดําเนินการบนพื �นฐานของข้อเท็จจริง

อย่างครบถ้วน  และสมํ�าเสมอด้วย 

 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการกําหนดการประชมุไว้อย่างน้อย  6 ครั �งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ�มเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทั �งปี และกําหนดวาระหลกัในการ

ประชมุไว้ลว่งหน้าอย่างชดัเจน และนําสง่เอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการ

ประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที�รับรองแล้วเพื�อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  

4.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเรื�องเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ

เสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

4.3 ประธานกรรมการซึ�งทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ และ 

เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยในบางวาระอาจมี

ผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที�เป็นประโยชน์เพิ�มเติมใน

ฐานะผู้ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื�อให้สามารถนําไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั �งนี � ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียง

หนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื�องนั �น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในที�ประชมุจะออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี �ขาด 
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4.4 บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื�อให้

กรรมการบริษัทมีเวลาที�จะศกึษาข้อมลูในเรื�องตา่งๆ อย่างเพียงพอ 

4.5 เลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั �ง โดยทําหน้าที�ในการจด

บนัทึก จัดทํารายงานการประชุม เสนอให้ที�ประชุมรับรองในการประชุมครั �งถดัไป และเสนอให้ประธาน

กรรมการพิจารณาลงลายมือชื�อรับรองความถูกต้อง รวมทั �งเป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเกี�ยวกบัการ

ประชมุตา่งๆ เพื�อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

 

5. การประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความ

จําเป็น เพื�อให้กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยู่ในความสนใจ

โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย เพื�อให้หารือได้อย่างอิสระ โดยมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง  

 

6. การประชุมกรรมการอสิระ 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกนัเอง  เพื�อให้มีการอภิปรายเรื�อง

ตา่งๆ ได้อย่างอิสระ โดยจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง  

 

7. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที�

กําหนดนโยบายสรรหาผู้ ทรงคุณวฒิุเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง รวมทั �งกําหนด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ในระดบัที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที�และ

ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี �ย

ประชมุและคา่บําเหน็จกรรมการ ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบให้

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจําทกุปี 

 

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน ก่อนการทําหน้าที�กรรมการ 

เพื�อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัที�บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที� ความรับผิดชอบของกรรมการ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

ธุรกิจและการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัท เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ   

 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

เป็นประจําทุกปี ทั �งนี � เพื�อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
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การดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีอย่างตอ่เนื�อง ซึ�งผลการประเมินนั �น คณะกรรมการบริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุป

เพื�อกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป และบริษัทได้

กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) ซึ�งเป็นผู้บริหารสงูสุด 

ขององค์กร เป็นประจําทกุปี เพื�อนําผลประเมินที�ได้ไปใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุ 

 

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

10.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้

แก่กรรมการผู้ เกี�ยวข้องในระบบการกํากับดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื�อง 

10.2 กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและ

ข้อมลูที�เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่

10.3 คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทําแผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทาง

ธุรกิจ ในกรณีที�ผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

 
11. การตดิต่อสื�อสารกับฝ่ายบริหาร 

          คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ

บริษัท โดยเป็นผู้ นําเสนอสารสนเทศที�เกี�ยวกับวาระที�ตนรับผิดชอบต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ บริหารที� รับผิดชอบงานโดยตรง 

ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื�นๆ นอกเหนือ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้กรรมการได้มี

โอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดตอ่สื�อสารกบัผู้บริหาร

ของบริษัทฯ แตล่ะคนได้โดยตรง โดยไมเ่ป็นการสอดแทรกการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

 
เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื�อให้การบริหารงานของบริษัท ดําเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบหลกั ดงันี � 

1. ทําหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทั �งนี � เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วย

หรือไมก่็ได้  

2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิตา่ง ๆ 
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3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั �ง

ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท  เกี�ยวกับข้อกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 

5. ดแูลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมทั �งติดตามให้นโยบายและ

ข้อแนะนําของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตั ิ

6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่งๆ  

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที�กํากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ

รายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที�เกี�ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่สื�อสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูล

ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ

ทั �งสิ �น 5 คณะ ดงันี � 

 

9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั เว้นแต่กรรมการ

คนใดมีความเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั �น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระ

และประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมาดํารงตําแหน่งมากกว่า  

2 วาระติดตอ่กนัได้ และการตอ่วาระทกุครั �งต้องไมใ่ช่การตอ่วาระโดยอตัโนมตั ิ

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 มีอํานาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องใน

วาระการประชมุนั �นๆ เข้าร่วมประชมุ และขอข้อมลูตามความจําเป็นและเหมาะสม 

1.2 ให้มีอํานาจว่าจ้างที�ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทฯ มาให้ความเห็นที�เป็นอิสระ หรือ

คําปรึกษาในกรณีจําเป็น โดยการดําเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

และบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามที�จําเป็นในเรื�องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ 

ตามที�จําเป็น เพื�อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้สําเร็จลลุว่งด้วยดี 
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1.4 ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพื�อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั �ง 

1.5 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความ

เห็นชอบในการกําหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที�บริษัทฯ กําหนด รวมทั �งให้ความเห็นชอบการแต่งตั �ง โยกย้าย พนักงานฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

2. หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบ

จดัทํารายงานทาง การเงิน ทั �งรายไตรมาสและรายประจําปี 

2.2  สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีและผู้ ตรวจสอบ

ภายใน  (ถ้ามี) 

2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

2.4 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน

ของผู้สอบบญัชีโดยคํานงึถงึความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงาน

ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีนั �น และประสบการณ์ของบุคลากรที�ได้รับมอบหมายให้ทําการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2.5 พิจารณารายการเกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

2.6 ปฏิบัติงานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทั �งนี �ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที�

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.7 จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวควร

ประกอบด้วย 

 ความเห็นเกี�ยวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ ถงึความถกูต้องครบถ้วนเป็นที�เชื�อถือได้ 

 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 เหตผุลที�เชื�อวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตั �งต่อปีอีกวาระ

หนึ�ง 
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 ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 รายงานอื�นใดที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไป ควรทราบ

และภายใ ต้ขอบเขตหน้า ที� และความรับ ผิดชอบที� ไ ด้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที�ตามกฎบตัร 

 

9.2.2) คณะกรรมการลงทุน 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการลงทุน 

กรรมการลงทนุมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทั �งนี �เมื�อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 

 

อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน  

1) พิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบ

นโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที�ควรเข้าร่วมลงทุนตาม

กรอบนโยบายของบริษัทฯ 

2) พิจารณาจดัทําแผนการลงทนุประจําปี 

3) พิจารณาศกึษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที�ควรเข้าร่วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ 

เพื�อให้ได้มาซึ�งผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ 

4) นําเสนอข้อมูลการตดัสินใจในการลงทุนภายหลงัการศึกษา เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตั ิ

5) กํากบั ดแูล และควบคมุการบริหารการลงทนุให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุและรายงาน

ผลการลงทนุตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6) พิจารณาการทํานิติกรรมใดๆ ได้แก่ การทําสญัญา การแก้ไขสญัญา และการยกเลิกสญัญากบั

บริษัทฯ ที�สนใจจะเข้าร่วมลงทนุ 

7) มีอํานาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ เป็นที�ปรึกษา

เพื�อให้คําปรึกษาในการเข้าร่วมลงทนุด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

8) พิจารณาเสนอตวัแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที�จะเข้าร่วมลงทุน

และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อให้ความเห็นชอบ 
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9) กํากบัดแูลผลประกอบการของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมลงทนุ 

10) พิจารณาการเพิ�มเงินลงทนุ การลดเงินลงทนุ การยกเลิก การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ ที�เข้า

ร่วมลงทนุ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ  

11) พิจารณาและนําเสนอการจดัสรรหุ้นของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทที�เข้าร่วมลงทุน ให้กบั

บริษัทพนัธมิตรหรือคูค้่า พนกังาน เพื�อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตั ิ

12) พิจารณาผลกําไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจําปีของ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตั ิ

13) ดําเนินการใดๆ เพื�อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราวไป 

14) จดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครั �ง 

 

9.2.3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภบิาล 

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนั

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทั �งนี �เมื�อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่ง

ตอ่ไปอีกได้ 

 

อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

1)  กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท พร้อมเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื�องเกี�ยวกบับรรษัทภิบาล 

2) ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน

บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 

3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทชั �นนําใน

ระดับสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย

อย่างตอ่เนื�อง 

4) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั �งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที�

อาจเกิดขึ �นในการปฏิบตัิหน้าที� 

5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที�มีเหตกุารณ์การ

เปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบัคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ รวมทั �งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื�อนําข้อมูลมา

พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
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7) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชดุย่อยต่างๆ เป็นประจําทกุปี 

 
9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนด

ออกตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทั �งนี �เมื�อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั �ง

ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 

 

อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

1. กําหนดหลกัเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทกรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 

2. สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบคุคลที�สมควรได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชดุ

ย่อย และประธานเจ้าหน้าที�บริหารตามกระบวนการสรรหาที�ได้กําหนดไว้ และเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาอนมุตัิหรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทฯ เสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนนมุตัิหรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

4. กําหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมทั �งที�เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื�นของประธานกรรมการ

บริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทฯ โดย

พิจารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที� ความรับผิดชอบ เพื�อดงึดดู รักษาและจงูใจบคุคลที�มี

คณุภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

เพื�ออนมุตั ิ

5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจําปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื�น รวมทั �งการปรับอตัราค่าตอบแทน

ประจําปีแก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

6. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนื�องในการบริหารที�เหมาะสมสําหรับตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้ จัดการและผู้มีอํานาจในการ

จดัการ และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

7. จดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครั �ง 

 



 - 92 -  

 
9.2.5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนด

ออกตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทั �งนี �เมื�อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั �ง

ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 

 
อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

1. พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ�ง

ครอบคลมุถงึความเสี�ยงด้านตา่งๆ ที�สําคญั ได้แก่ ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี�ยงด้านเครดิต 

ความเสี�ยงด้านการตลาด ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง และความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ 

2. กําหนดแนวทางในการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเสี�ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลควบคุมความเสี�ยงของ

บริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม 

3. ดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงทั �งในสถานการณ์

ปกติและการจําลองสถานการณ์ที�ไม่ปกติ ภายใต้แนวทางและนโยบายที�ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยง โดยรวมถึงความมี

ประสิทธิผลของระบบการปฏิบตัิตามนโยบายที�กําหนด 

5. ประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นสําหรับ

ธุรกรรมที�จะจัดตั �งขึ �นใหม่ รวมถึงกําหนดแนวทางการป้องกันความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นกับ

ธุรกรรม 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะ

กรรมการบริหารความเสี�ยง หรือหน้าที�อื�นใดที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระ  

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� ทจ.28/2551 เรื�อง การขออนุญาตและ

การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิการจดัตั �งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี  

โดยกรรมการตรวจสอบแตล่ะรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี � 
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1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั �งนี � ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ ด้วย 

2)     ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือน

ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงานทั �งนี � ลักษณะ

ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วน

ราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3)      ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�

เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตนรวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มี

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถงึพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญา

มีภาระหนี �ที�ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแตร้่อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัท

หรือตั �งแตยี่�สิบล้านบาทขึ �นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากว่าทั �งนี � การคํานวณภาระหนี �ดงักล่าว

ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนี �ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี �ที� เกิดขึ �นในระหว่างหนึ�งปีก่อนวันที�มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6)      ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย

หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มี

นยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

7)     ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8)  ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของ

บริษัทฯ 

9) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกบักิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของ

จํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

10) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (1) ถึง (9) แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดย

มีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที�กําหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ในช่วงสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใช้บังคับกับคําขออนุญาตที�ยื�นต่อ

สํานกังานตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีที�บุคคลที�บริษัทแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที�กําหนดตามวรรคหนึ�ง (4) หรือ (6)  

ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

เกินมลูคา่ดงักลา่ว   ก็ตอ่เมื�อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที�แสดงว่าได้พิจารณาตาม

หลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั �งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�และการให้
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ความเห็นที�เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี �ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณา

แตง่ตั �งกรรมการอิสระด้วย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที�ทําให้บุคคลดังกล่าวมี

คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นที�ยงัคงหรือแตง่ตั �งให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั �งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 

นอกจากนี �กรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ 

 

(2) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที�ในการสรรหาบุคคลที�เหมาะสมเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เมื�อตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที�

บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อ

แต่งตั �งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะต้องเป็นผู้ ที�มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ

สํานกังาน ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั �งคณะกรรมการบริษัทฯ 

การเลือกและแต่งตั �งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที�ระบุไว้ในข้อบังคบัของบริษัทฯ และกรรมการที�

ได้รับการแตง่ตั �งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วทําการคดัเลือกตามข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี � 

1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของ

จํานวนกรรมการทั �งหมดนั �นต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

2) กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก่็ได้และ 

(1) บรรลนิุติภาวะ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุกในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้

กระทําโดยทจุริต 

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  

ฐานทจุริตตอ่หน้าที�  

3) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นตอ่เสียงหนึ�ง 
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(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลผู้ ซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ที�ได้รับการเลือกตั �งเป็น

กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�ง

ได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี

หรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

4) ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 

ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั �น

ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี

หลงัๆต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�

ออกตามวาระนั �นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได้ 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื�นหนงัสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกมีผล

นบัแต่วนัที�หนงัสือลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออก

ของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการเลือบุคคลคนหนึ�งซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 2 เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กวา่ 2 เดือน 

7) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และ

มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียง  

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั �งผู้บริหารระดับสูง  

บริษัทฯ มีนโยบายที�จะสรรหาผู้ บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถและมี

ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี�ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั �งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการ

ผู้จดัการต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้บรรจแุละแตง่ตั �งบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท
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ฯ เข้าเป็นพนกังานในระดบัตา่งๆ ทั �งนี � การแตง่ตั �งหวัหน้าหรือผู้ รับผิดชอบเกี�ยวกบังานด้านการตรวจสอบ

และควบคมุภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

สําหรับกลไกของบริษัทฯ ในการควบคมุและดแูลบริษัทย่อย มี 2 ลกัษณะใหญ่ ได้แก ่

 

9.4.1 นโยบายการควบคุมและกาํกับกจิการที�บริษัทเข้าไปลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที�ประชุมครั �งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2557 อนุมตัินโยบาย

นโยบายการควบคุมและกลไกกํากับดูแลกิจการที�บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื�อเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เกี�ยวกับการกํากบัดแูลการดําเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ที� ทจ.28/2551  เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที�ออกใหม่ รวมถึง

แนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั �งนี �บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการมีนโยบาย

ดงักลา่วเป็นกลไกที�นําไปสูก่ารมีระบบบริหารจดัการที�โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกําหนด

ทิศทางการบริหารงานในกิจการที�บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั �นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ�ง

ของบริษัทฯ อีกทั �งบริษัทฯ ยงัสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักล่าวเพื�อดแูลผลประโยชน์ใน

เงินลงทนุของบริษัทฯ ได้ 

ทั �งนี �การมีมาตรการในการกํากบัดแูลกิจการดงักล่าวจะช่วยเพิ�มมลูค่าและความเชื�อมั�นให้กบัผู้มี

สว่นได้ส่วนเสียของบริษัทฯ โดยธุรกิจที�บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั �นจะดําเนินการได้อย่างต่อเนื�องและยั�งยืน 

ซึ�งบริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการควบคมุกิจการที�เข้าไปลงทนุออกเป็น 2 ด้านโดยมีรายละเอียดดงันี � 

1. นโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื�องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้ น การรับรองงบการเงินประจําปี การเลือกตั �งกรรมการและการกําหนดค่าตอบแทน  

การแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกําไร  

การอนุมตัิเรื�องอื�นๆ และการพิจารณาเรื�องอื�นๆ ซึ�งไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม 

เพื�อให้สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั �งเพื�อเป็นการปฏิบัติ

ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ 

ซึ�งผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและของผู้ ถือหุ้นอื�นโดยรวม 

2) เพื�อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบริษัทฯ และเพื�อให้บริษัทฯ มีกลไกกํากับดูแล

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั �งทางตรงและทางอ้อม รวมทั �งมีมาตรการในการติดตามการ

บริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื�อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ   
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โดยให้กรณีดงัต่อไปนี �ต้องได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือที�ประชุม 

ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

(1) เรื�องที�ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ก) การแตง่ตั �งหรือเสนอชื�อบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือ

บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที�บริษัทฯ เสนอชื�อ หรือแต่งตั �งมี

ดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ย่อย และบริษัทร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการทั�วไปและการดําเนิน

ธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ตามแต่ที�กรรมการ และ

ผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื�อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแตเ่รื�องที�กําหนดไว้ใน ข้อ 2) 

ทั �งนี � กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที�ได้รับการเสนอชื�อนั �น ต้องมี

คณุสมบัติ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาด

ความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความไมน่่าไว้วางใจของกรรมการ 

และผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) 

ของบริษัทย่อย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย 

 

รายการตั �งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นี �เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้า

ทํารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทย่อย ก่อนที�จะมีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและ

ผู้ บริหารซึ�งบริษัทแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื� อง

ดงัตอ่ไปนี � ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั �งนี � ต้องเป็น

กรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาด

ของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบังคบัใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ

การพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งรายการดงัตอ่ไปนี �คือ 

(ง) กรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทย่อย 

หรือรายการที�เกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ
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กํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�

บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ด้วย 

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที�มีต่อ 

ผู้ ที�ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญให้แก่

บคุคลอื�น 

(ช) การซื �อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัทย่อย 

(ซ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อย

ทั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจ

ของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�น 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื �อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั �งหมดหรือส่วนที�

มีสาระสําคญั 

(ญ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเชื�อ การคํ �าประกัน การทํานิติกรรม

ผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ �น หรือการให้ความ

ช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื�นใดแก่บุคคลอื�น และมิใช่ธุรกิจปกติของ

บริษัทย่อย 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของ

กิจการบริษัทย่อยที� เลิกนั �นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนํา

หลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ 

จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อ

คํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาด

ของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฏ) รายการอื�นใดที�ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที�จะมี

ผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณ

ขนาดรายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจกปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบ

กับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ที� กําหนดตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดย
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อนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้า

ทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(2) เรื�องที�ต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

ไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทํารายการ 

(ก) กรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทย่อย 

หรือรายการที�เกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) 

มาบังคบัใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการ 

ที�บ ริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตาม

หลกัเกณฑ์ดงักล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข) การเพิ�มทนุโดยการออกหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทั �ง

การลดทนุจดทะเบียนซึ�งไมเ่ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนั

จะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัท

ย่อยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท

ย่อยนั �น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ทั �งทางตรงและ

ทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50  

ของทนุชําระแล้วของบริษัทย่อยนั �น 

(ค) การดําเนินการอื�นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ  

ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 

10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทฯ ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือ

น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทํารายการอื�น

ใด ที�มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของ

กิจการบริษัทย่อยที� เลิกนั �นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนํา

หลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � 

ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยเข้าทํารายการ
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เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา

อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ) รายการอื�นใดที�ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที�จะมี

ผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคญั ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณ

ขนาดรายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกบั

ขนาดของบริ ษัทฯ  โดย นําหลัก เกณฑ์ ที� กํ าหนดตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบังคบัใช้

โดยอนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อย

เข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ

การพิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3) กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตาม

แผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เนื�อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูรายการเกี�ยวโยง 

และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที� เกี�ยวข้องของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)  

มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

4) กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที�

เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื�อป้องกันการทุจริตที�อาจเกิดขึ �นกับบริษัทย่อยรวมทั �งควรให้

บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที�ชัดเจนเพื�อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมลูการทํารายการที�มีนยัสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดได้อย่างต่อเนื�อง และน่าเชื�อถือและ

มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการ

ติดตามดแูลผลการดําเนินงานและฐานะการเงินการทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการ

และผู้ บริหารของบริษัทย่อยและการทํารายการที�มีนัยสําคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนอกจากนี �ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวใน

บริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที�จัดทําไว้อย่าง

สมํ�าเสมอ 

5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมลูส่วนได้เสียของตนและบุคคล 

ที�มีความเกี�ยวข้องตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถงึความสมัพนัธ์และการทําธุรกรรมกบั

บริษัทฯ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี�ยงการทํารายการ 

ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของ

บริษัทย่อยมีหน้าที�แจ้งเรื�องดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ภายในกําหนดเวลาที�
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บริษัทฯ กําหนดเพื�อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมตัิใดๆ ซึ�งการพิจารณานั �น

จะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นสําคัญทั �งนี �กรรมการของบริษัท

ย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเรื�องที�ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทั �ง

ทางตรงและทางอ้อมนั �นด้วยอนึ�งการกระทําดงัตอ่ไปนี �ซึ�งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคล

ที�มีความเกี�ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื�นนอกเหนือจากที�พึงได้ตามปกติ

หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทําที� 

ขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้ บริหารหรือบุคคลที�มีความ

เกี�ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที�ล่วงรู้มาเว้นแต่เป็นข้อมูลที�เปิดเผยต่อ

สาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลกัษณะเดียวกนั

กับที�บริษัทฯ กระทํา และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั�วไปตามที�

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่  

ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื�นๆ ตอ่บริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําเดือน  บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี �แจงหรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณา

ดงักลา่ว  ซึ�งบริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดทนัที 

7)   บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมลูหรือเอกสารที�เกี�ยวข้องด้วยการดําเนินงานให้กบับริษัทฯ เมื�อได้รับ

การร้องขอตามความเหมาะสม 

8)   กรณีที�บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที�มีนยัสําคญัใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี �แจง และ/หรือนําส่ง

เอกสารเพื�อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 

9)   ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

รวมถงึคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  ทั �งที�ได้มาจากการกระทําตามหน้าที�หรือในทางอื�นใด ที�มีหรือ

อาจมีผลกระทบเป็นนยัสําคญัตอ่บริษัทฯ  บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื�อประโยชน์ตอ่ตนเองและ

ผู้อื�น ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมและไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม ่

10)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องของบริษัทย่อย  จะกระทําธุรกรรมกับบริษัท

ย่อยได้ตอ่เมื�อธุรกรรมดงักลา่วได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที�คํานวณได้ โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน

ประกาศรายการทีเกี�ยวโยงกนั และหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดมาใช้โดยอนุโลมทั �งนี � เว้นแต่เป็น

การทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญา
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ทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทาง

การค้าที�ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการ

บริษัทฯ อนมุตัิไว้แล้ว 

 

2.  นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที�นําสง่ผลการดําเนินงานรายเดือน  และงบการเงินฉบบัผ่าน

การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส  ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํางบการเงิน

ดงักลา่วของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบับริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมลูดงักล่าว

นั �น  เพื�อประกอบการจดัทํางบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจํา

ไตรมาสหรือประจําปีนั �นแล้วแตก่รณี 

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที�จดัทํางบประมาณผลการดําเนินงาน  และสรุปเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส  รวมถึงติดตามผลการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื�อรายงานตอ่บริษัทฯ 

3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที�รายงานประเดน็ปัญหาทางการเงินที�มีนยัสําคญัต่อบริษัทฯ 

เมื�อตรวจพบ  หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 
9.4.2 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ 

นอกจากนโยบายการควบคมุและกํากบักิจการที�บริษัทเข้าไปลงทุน แล้ว บริษัทย่อยทั �ง 4 บริษัท 

ก็มีการแก้ไขข้อบังคับเพื�อให้สอดคล้องกับการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย และเพื�อให้การควบคุม

ดงักล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเนื �อหาการบริหารจัดการเพื�อปฏิบัติตามนโยบายการ

ควบคมุด้านการบริหารของบริษัทฯ ดงันี � 

เพื�อปฏิบตัิตามนโยบายควบคมุดแูลการจดัการของบริษัทฯ ให้กรณีดงัตอ่ไปนี �ต้องได้รับการอนุมตัิ

จากที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที�จะได้รับ

การอนมุตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการ หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี)  

(1)  กรณีที�ต้องขออนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที�บริษัทจะเข้าทํารายการ 

(ก)  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากม)ี ของบริษัท 

(ข)  การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

รายการตั �งแต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ฎ) นี �เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ก่อนที�จะมีการประชุม

คณะกรรมการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารซึ�งบริษัทฯ แต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งในบริษัทจะออกเสียง

ในเรื� องดังต่อไปนี � ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที� 

เมื�อคํานวณขนาดรายการที�บริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ 
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ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบังคบัใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งรายการดงัตอ่ไปนี �คือ 

(ค)  กรณีที�บริษัทตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการ 

ที�เกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนด

ไ ว้ตามประกาศที� เ กี� ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 

 ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบ

กบัขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(ง)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที�มีต่อ ผู้ ที�ก่อความ

เสียหายแก่บริษัท 

(จ)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ฉ)  การซื �อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัท 

(ช)  การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมด หรือ

บางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวม

กิจการกบับคุคลอื�น 

(ซ)  การเช่า หรือให้เช่าซื �อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั �งหมดหรือสว่นที�มีสาระสําคญั 

(ฌ)  การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเชื�อ การค้าประกนั การทํานิติกรรมผูกพนับริษัท

ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ �น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะ

อื�นใดแก่บคุคลอื�น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

(ญ)  การเลิกกิจการของบริษัท ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทที�เลิก

นั �นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � 

ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฎ)  รายการอื�นใดที�ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที�จะมีผลกระทบต่อ

บริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการอื�นใดที�ไม่ใช่

รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ 

ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบั
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ใช้โดยอนโุลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทเข้าทํารายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจาก 

ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(2)  เรื�องที�ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนบริษัทเข้าทํารายการ 

(ก)  กรณีที�บริษัทตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที�

เกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้

ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อ

คํานวณขนาดของรายการที�บริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  

ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข)  การเพิ�มทุนโดยการออกหุ้นเพิ�มทุนของบริษัท และการจดัสรรหุ้น รวมทั �งการลดทุนจด

ทะเบียนซึ�งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น  อนัจะเป็นผลให้สดัส่วน

การถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทไม่ว่าในทอด ใดๆ ลดลงเกิน

กวา่ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50  

ของทนุชําระแล้วของบริษัท 

(ค)  การดําเนินการอื�นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ทั �งทางตรงและ

ทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของ

บริษัท หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

ไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทในการเข้า

ทํารายการอื�นใด ที�มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

(ง)  การเลิกกิจการของบริษัท ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทั �งนี � 

ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 

(จ)  รายการอื�นใดที�ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที�จะมีผลกระทบต่อ

บริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการอื�นใดที�ไม่ใช่

รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ 

ที�กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน มาบงัคบั

ใช้โดยอนโุลม ทั �งนี � ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทเข้าทํารายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจาก 

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน   
9.5.1 การกาํกับดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของ 

บริษัทฯ ที�ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ดงันี � 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษัทฯ ไม่นําไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื�อประโยชน์ต่อผู้อื�นไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั �งต้องไม่ทําการซื �อขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดย

ใช้ความลบัและ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอนัใดโดยใช้ความลบั

และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม 

- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในหน่วยงานที�ได้รับข้อมลูภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมลู

ดงักลา่วก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และจะต้องไมทํ่าการซื �อขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ในช่วงในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือข้อมลูภายในนั �นจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

และห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที�เป็นสาระสําคญันั �นตอ่บคุคลอื�น 

ทั �งนี � ข้อกําหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักลา่วจะต้องถูก

ลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

 

9.5.2   การกาํกับดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน)  

 ในส่วนการกํากับดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 

เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS” บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูล

ภายในของบริษัท ซึ�งยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทั �งการซื �อขาย

หลกัทรัพย์ ดงันี � 

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั �งผู้ บริหารฝ่ายต่างๆเกี�ยวกับหน้าที� ที�ต้องรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ สํานักงาน กลต. และตลาด

หลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535  
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- บริษัทได้แจ้งให้ผู้ บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และกําหนดให้ผู้ บริหารจัดส่งสําเนารายงานนี �

ให้แก่บริษัท ในวนัเดียวกับวนัที�ส่งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

- บริษัทได้ดําเนินการสง่หนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบวา่ ผู้บริหารที�ได้รับทราบข้อมลูภายใน

ที�เป็นสาระสําคัญ ซึ�งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื �อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั �นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน และห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที�เป็นสาระสําคญันั �นตอ่บคุคลอื�น 

บริษัทได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้ แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในบริษัทไปใช้

หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่  

การตกัตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนกังานด้วยเหต ุไลอ่อก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแตก่รณี 

 

9.5.3  การกํากับดูแลเรื� องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ� ง จํากัด (มหาชน) 

(ในส่วนการกํากับดูแลเรื� องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ� ง จํากัด 
(มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”) 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรักษาความลบัของบริษัท ไม่นําข้อมลูภายในของ

บริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื�อประโยชน์แก่บุคคลอื�น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

โดยทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี �กรรมการและผู้บริหารที�ได้รับข้อมลู

ทางการเงินของบริษัทต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้แจ้ง

ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี�ยงการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที�งบ

การเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณะ รวมทั �งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที�ในการรายงาน

การถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 
9.5.4  การกํากับดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จํากัด (“AD”) และ 

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

การกํากบัดแูลเรื�องการใช้ข้อมลูภายในของ AD และ AI จะระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct)  ซึ�งจะระบถุงึการใช้ข้อมลูภายในตอ่ลกูค้าและคูค้่าโดยจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าและคู่ค้า

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งทราบ ไม่ใช้ข้อมูลไปแสวงหาผู้ ประโยชน์เพื�อตนเองและบุคคลอื�น รวมถึงไม่

เผยแพร่ข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากลกูค้าและคูค้่า เป็นต้น     

 



 - 108 -  

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื�อบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) และบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี ดงันี � 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ชื�อผู้สอบบัญช ี
ค่าสอบบัญช ี

(บาท) 
ค่าสอบบัญชี                 

(ดอลล่าร์สิงค์โปร์) 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 265,000 - 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 1,050,000 - 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 830,000 - 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี� จํากดั บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 150,000 - 

AIRA International Advisory 

(Singapore) Pte. Ltd. 

Ernst & Young LLP - 14,000 

รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,295,000 14,000 

หมายเหตุ : คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ �นจากการสอบบญัชี เช่น ค่า

เดินทาง คา่ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ�งคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีจะเรียกเก็บตามคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง 

 

9.6.2 ค่าตอบแทนอื�น (Non-Audit Fee) 

ในรอบปี 2557 บริษัทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนอื�น (Non-Audit Fee) ให้กบักิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี

และสํานกังานสอบบญัชี ดงันี �  

บริษัทย่อย 
ประเภทของ              

งานบริการอื�นๆ 
กิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้สอบ

บัญชีและสาํนักงานสอบบัญช ี
ค่าตอบแทน                

(ดอลล่าร์สิงค์โปร์) 

AIRA International Advisory 

(Singapore) Pte. Ltd. 

งานบริการด้านภาษี    Ernst & Young Solutions LLP  6,000 

รวมค่าตอบแทนอื�น (Non-Audit Fee)  6,000 

หมายเหตุ : คา่ตอบแทนอื�นๆ ดงักลา่ว ไมร่วมถงึคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ �นจากการให้บริการ เช่น คา่

เดินทาง คา่ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ทั �งนี � ผู้ ให้บริการจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วตามที�เกิดขึ �นจริง 

 
9.7 การปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

 - ไมม่ี -  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) บริษัท 

ไอร่า แอดไวเซอรี� จํากดั (“AD”) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International 

Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม โดยได้มี

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง วตัถุประสงค์เพื�อจะช่วยเหลือ พฒันาสงัคม 

และอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมให้ดีขึ �น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสําคญักับความรับผิดขอบต่อ

สงัคมและสิ�งแวดล้อม ดงันี � 

การดูแลข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อย

และข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าที�ในการเข้าถงึข้อมลูบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่

ละระดบั รวมทั �งจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัของบริษัท ในสถานที�ทํางาน และจัด

ระเบียบการบริหารความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ โดยมีการแต่งตั �งคณะทํางานเพื�อส่งเสริมกิจกรรมที�

เกี�ยวข้อง เช่น การประเมินผลการปฏิบตัิงานให้ได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน  การฝึกอบรมพนกังาน 

การทบทวนแผนการปฏิบตัิงาน การประเมินระดบัความเสี�ยงในการบริหารงานในทกุส่วนงานเพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงในทรัพย์สิน และข้อมลูของบริษัทฯ และบริษัทย่อยการจดัระเบียบในส่วนที�เกี�ยวข้อง และการ

ใช้ระบบควบคุมการเข้าออกสถานที� ทํางานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการควบคุมส่งข้อมูลไปยัง

บคุคลภายนอกองค์กร 

 

ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุง่มั�นที�จะดําเนินธุรกิจด้วยความซื�อสตัย์ มีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน

โดยยึดหลกัความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่

ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการละเว้นหรือหลีกเลี�ยงการปฏิบตัิหน้าที�หรือปฏิเสธความรับผิดชอบที�บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยพงึมีตอ่ลกูค้าที�สจุริต รวมทั �งมีมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความ

ชํานาญ และความเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าที�ตามหลกัวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนุน

ให้มีการใช้ผู้ เชี�ยวชาญในวิชาชีพ ในการให้บริการแก่ลกูค้า เพื�อบรรลใุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้า 

 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

พนกังานทกุคนถือเป็นทรัพยากรที�มีคา่อย่างยิ�ง ดงันั �น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการ

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั�นคงในอาชีพและให้

ผลตอบแทนที�เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผลการปฏิบตัิงาน โดยกําหนดให้มีการประเมินผล

การปฏิบตัิงานอย่างสมํ�าเสมอ และมีความเป็นธรรม เพื�อให้พนกังานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง และ

เพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน  
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พร้อมนี � ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปี 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ เงินช่วยเหลือ

พนกังานกรณีประสบภยัพิบตัิ และกรณีบคุคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการที�จะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม มุ่งมั�น

ที�จะใช้ความพยายามอย่างตอ่เนื�องที�จะดําเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคมให้ดีขึ �น และยงัคงเดินหน้า

ในการดําเนินธุรกิจควบคูก่บัการพฒันาสงัคม โดยได้จดังบประมาณสว่นหนึ�งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื�อ

ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ทั �งนี � ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื�อง รวมทั �งรณรงค์ให้พนักงานรู้คุณค่าของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน  

 

10.2 การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

 - ไมม่ี - 

 

10.3 กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (after process)   

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื�องทุกปี อาทิเช่น การอนุรักษ์

สิ�งแวดล้อมโดยจดัให้มีการรณรงค์เก็บขยะริมฝั�งทะเล การเปิดศนูย์เรียนรู้ในสถาบนัการศกึษา การมอบ

ทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนนกัศกึษา การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผู้ประสบภยันํ �าท่วม 

การสนับสนุนของที�ระลกึในคอลเลคชั�น “Giving & Sharing by Chiratorn” เพื�อนํารายได้สมทบทุน

มลูนิธิรามาธิบดีฯ สําหรับนําไปใช้ในการรักษาเพื�อตอ่ชีวิตให้กบัผู้ ป่วย และใช้ในโครงการความช่วยเหลือ

ตา่งๆ ของมลูนิธิรามาธิบดีฯ  

  

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอร์รัปชั�น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั�นในความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดี รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการในการป้องกนัการมีสว่นเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น  ในเรื�องตา่งๆดงันี � 

 การเปิดบญัชีรับลกูค้าใหม่ ทั �งในส่วนของ AS และ AF จะดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์การรู้จกั

และตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลกูค้า (KYC/CCD) รวมถึงการตรวจสอบประวตัิ

การก่อการร้ายและนักการเมือง  ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ของ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  
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 การกําหนดหลกัเกณฑ์การรับหรือให้ของขวญัให้เป็นไปตามเกณฑ์ที�บริษัทฯ และบริษัทย่อย

กําหนด 

 การกําหนดให้พนักงานและผู้ บริหารเปิดบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะบัญชีซื �อขาย

หลกัทรัพย์ผ่าน AS เท่านั �น และกําหนดให้มีการตรวจสอบรายงานการซื �อขายหลกัทรัพย์ของ

พนกังานและผู้บริหาร AS เป็นรายเดือน 

          

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในที�ดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน

เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัทรวมทั �งบริษัทย่อยที�ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบของตนเอง 

รวมทั �งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที�พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื�อง และเพื�อให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที� บริษัทจึง

กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมมีประสิทธิผล โดยปฏิบตัิ

ตามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายใน และ การบริหารความเสี�ยง ซึ�งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission Enterprise Risk 

Management (COSO-ERM) ซึ�งสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทแบ่ง

ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมิน

ความเสี�ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบ

สารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู (Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring 

Activities)  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย  

มีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับ

ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั �งสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 

ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกัน

อย่างน้อยทุกไตรมาสในการพิจารณางบการเงิน และการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชี และผู้ บริหาร 

ที�รับผิดชอบตลอดจนพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีการดําเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องสมเหตุสมผลในการทํารายการรวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผย

ข้อมลูอย่างครบถ้วน 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2557 เมื�อวันที� 14 สิงหาคม 2557 ซึ�งมี

คณะกรรมการตรวจสอบทั �ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุม

ภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชี �แจงระบบต่างๆ ในการบริหารงานและการควบคมุภายใน รวมถึงการซกัถาม

ข้อมูลจากผู้ บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและ

เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมี ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั �ง 5 ส่วน 

ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี�ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบการติดตาม  

นอกจากนี � ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื�อสามารถดําเนินงานระบบควบคุมภายใน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ติดตามควบคมุ ดแูลการป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจาก

การที�ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบแล้ว รวมถึงขอบเขตในเรื�องการทําธุรกรรมกับบุคคลที� อาจมีความ

ขดัแย้ง และบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน  

ในที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั �งที� 3/2557 ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 

2557 ได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการควบคมุภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ทั �ง 5 ส่วนประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี�ยง การควบคมุการ

ปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการ

ควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอตามแนวทางที�กําหนด และไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�มี

สาระสําคญัเมื�อเทียบกบัปีก่อน  

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� 2/2557 เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2557 ได้แต่งตั �ง 

นางสาวณัฐนันท์ รุ่งโรจน์โกญจนาท ให้ดํารงตําแหน่งผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั �งแต่วนัที� 7 พฤษภาคม 2557 และต่อมานางสาวณัฐนนัท์ รุ่งโรจน์

โกญจนาท ได้ขอลาออกจากบริษัทมีผลตั �งแต่วนัที� 12 มกราคม 2558 บริษัทอยู่ระหว่างจดัหาบุคคลากร

ทดแทนและได้แตง่ตั �งให้นางสาวปัญจนชุ  กิจกรองไพบลูย์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี�ยงปฏิบตัิ

หน้าที�รักษาการแทน ทั �งนี �นางสาวปัญจนุช  กิจกรองไพบูลย์ จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี 

จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และปริญญาโททางด้านเทคโนโลยี�สารสนเทศจากประเทศออสเตรเลีย  

มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมภายในมานานกว่า 7 ปี และมีความเข้าใจใน

กิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท  โดยการพิจารณาและอนุมตัิแต่งตั �ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารง
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ตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่าน การอนุมตัิหรือได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั �งนี �บริษัทไม่มีหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นการเฉพาะ เนื�องจากดําเนิน

ธุรกิจเป็น Holding company ลงทุนในบริษัทอื�น  ซึ�งบริษัทย่อยที�เป็นบริษัทแกนประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์มีหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานแยกต่างหากอยู่แล้ว ซึ�งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

 

12.  รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

เนื�องจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อย  

ซึ�งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จํากดั (“AD”) บริษัท ไอ

ร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) 

(ซึ�งเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้ น 

เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2556 ทําให้หลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ �งส์ จํากัด 

(“JRK”) ถือหุ้ นในบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ถึงร้อยละ 37.18 ทําให้บุคคลดังต่อไปนี �  

เป็นบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามนิยาม “บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง”  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 28/2551 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ

ขายหุ้ นที�ออกใหม่ และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ

กําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 

รายชื�อผู้ถือหุ้นของ JRKสัดส่วนการถือหุ้นใน JRK (ร้อยละ) 

1. คณุสรรเสริญ จฬุางกรู    20.00 

2. คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู   20.00  

3. คณุอภิชาต จฬุางกรู   10.00 

4. คณุทวีฉตัร จฬุางกรู   10.00 

5. คณุณฐัพล จฬุางกรู   10.00 

6. คณุกรกฤช จฬุางกรู   10.00 

7. คณุวฒิุภมูิ จฬุางกรู  10.00 

8. คณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู  10.00 

                     รวม                    100.00 

ทั �งนี � รวมถงึบคุคลที�เป็นคู่สมรส และ บุตรของบุคคลดงักล่าวด้วย  นอกจากนี � ยงัรวมถึงบริษัทที�

บคุคลดงักลา่ว คูส่มรส และบุตรของบุคคลดงักล่าวเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุด้วย  



 - 114 -  

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย กิจการที�เกี�ยวข้องกนั และบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปี 2557มีรายละเอียดดงันี � 

บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์  ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 
("AS") 

AS เป็นบริษัทย่อยซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ ศ.ดร.ศภุชยั พิศิษฐวานิช คณุนพพร  พิชา  

คณุจิราพร เชมนะสริิ รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ คณุนลินี งามเศรษฐมาศ และคณุวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จาํกัด (มหาชน) 
("AF") 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 AF เป็นบริษัทย่อยซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 74.02 และมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ คณุนลินี งามเศรษฐมาศ 

และคณุวฒิุภมูิ จฬุางกรูนอกจากนี �กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน AF ร้อยละ 2.92  ผ่านทางบริษัท ซมัมิท  

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

 บริษัท ไอร่า แอดไวซอรี�  จาํกัด ("AD") AD เป็นบริษัทย่อยซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

AIRA International Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. (“AI”) 
AI เป็นบริษัทย่อยซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90.00 

 

 

กจิการที�เกี�ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ 
จาํกัด 

มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น จํากดั ถือหุ้นทั �งสิ �น 5,999,992 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียน 6,000,000 หุ้น หรือ

คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น จํากัด ถือหุ้นร่วมกันกับ JRK ซึ�งได้แก่ ตระกูลจุฬางกูร ประกอบด้วย  

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร คุณอภิชาต จุฬางกูร คุณทวีฉัตร จุฬางกูร คุณณัฐพล จุฬางกูร คุณกรกฤช 

จฬุางกรู คณุวฒิุภมูิ จฬุางกรู และคณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู  

บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั�น จาํกัด มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ JRK ได้แก่ คุณสรรเสริญ จุฬางกูร คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร คุณอภิชาต จุฬางกูร คุณทวีฉัตร จุฬางกูร  

คณุณฐัพล จฬุางกรู คณุกรกฤช จฬุางกรู คณุวฒิุภมูิ จฬุางกรู คณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู  
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อัน
ได้แก่ ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของ

กลุ่มบริษัทฯ 
ความสัมพันธ์ 

คุณหทยัรัตน์ จุฬางกูร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 คณุหทยัรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ �งส์ จํากดั (JRK) โดยเมื�อ

รวมกบัการถือหุ้นของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู ซึ�งเป็นสามี จงึถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 40 ในJRK (ซึ�งJRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 37.18 

ใน AC) นอกจากนั �นบุตรของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ได้แก่ คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้ นร้อยละ 6.19 ใน AC (ณ วันที� 31 

ธนัวาคม 2557) และคณุวฒิุภมูิ จฬุางกรู เป็นกรรมการของ AC 

 คุณทวีฉัตร จุฬางกูร คณุทวีฉตัร จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน JRK โดยคณุทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นบุตรชายของคณุสรรเสริญจุฬางกูร และคณุ

หทยัรัตน์ จฬุางกรู ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 40 ในJRK (ซึ�งJRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 37.18 ในAC)  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณุทวีฉตัร จฬุางกรู ถือหุ้นร้อยละ 6.19 ใน AC นอกจากนี �คณุวฒิุภูมิ จุฬางกูร ซึ�งเป็นน้องของคณุ

ทวีฉตัร จฬุางกรู ยงัเป็นกรรมการของ AC 

 คุณณัฐพล จุฬางกูร คณุณฐัพล จฬุางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน JRK โดยคณุณัฐพล จุฬางกูร เป็นบุตรชายของคณุสรรเสริญจุฬางกูร และคณุ

หทยัรัตน์ จฬุางกรู ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 40 ใน JRK (ซึ�ง JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 37.18 ใน AC) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 คณุณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 2.61 ใน AC โดยคณุณัฐพล จุฬางกูร เป็นน้องของคณุทวีฉัตร 

จฬุางกรู ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.19 ใน AC และเป็นพี�ของคณุวฒิุภมูิ จฬุางกรู ซึ�งเป็นกรรมการของ AC 

คุณโกมล จงึรุ่งเรืองกจิ 

 
คณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นน้องของคณุสรรเสริญ จุฬางกูร ซึ�งคณุสรรเสริญ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในJRK โดยเมื�อ

รวมกับคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ�งเป็นภรรยาจึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 40 ในJRK (ซึ�งJRK เป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 37.18 ใน AC) 

นอกจากนี � คณุทวีฉัตร จุฬางกูร และคณุวฒิุภูมิ จุฬางกูร ซึ�งเป็นหลานของคณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.19  

ใน AC (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) และเป็นกรรมการ ของ AC ตามลําดบั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นร้อยละ 2.33 ใน AC และถือหุ้นร้อยละ 97.03 ในบริษัทซมัมิต ฟุตแวร์ 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อัน
ได้แก่ ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของ

กลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ 

จํากดั (มหาชน) (ซึ�งณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัท ซมัมิต ฟตุแวร์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.53 ใน AC)  

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณุสรรเสริญ จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 ใน JRK โดยเมื�อรวมกบัคณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู ซึ�งเป็น

ภรรยาจึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 40 ใน JRK (ซึ�ง JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 37.18 ใน AC) นอกจากนี � คณุทวีฉัตร จุฬางกูร และ

คณุวฒิุภูมิ จุฬางกูร ซึ�งเป็นบุตรของคณุสรรเสริญ จุฬางกูร ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.19 ใน AC (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557) 

และเป็นกรรมการ ของ AC ตามลําดบั 

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 คณุนลินี งามเศรษฐมาศ เป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน AC และมี

สดัสว่นการถือหุ้นรวมกบับตุร ใน AC ร้อยละ 10.06  เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน AS เป็น

กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน AF เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน AD และเป็น

กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน AI 

 หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ� วิสุทธิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ� วิสุทธิ เป็นกรรมการผู้ อํานาจลงนามของ AC และเป็นที�ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารของ AS นอกจากนั �น หมอ่มหลวงณษุฐสดุา วิสทุธิ ซึ�งเป็นบตุรมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ใน AC 

คุณกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม คณุกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม เป็นกรรมการผู้อํานาจลงนามของ AC และเป็นที�ปรึกษาบริษัท AS 

คุณปริญญา ไววัฒนา คณุปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการของ AC 

คุณอนันต์ สิริแสงทกัษิณ คณุอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ เป็นกรรมการของ AC และเป็นที�ปรึกษาของ AC (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ไม่ได้เป็นที�ปรึกษาของ 

AC) 

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ คณุไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารของ AS และเป็นคณะกรรมการลงทนุของ AC 

คุณนคร ดลศรีชัย คณุนคร ดลศรีชยั เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ AS 

คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เป็นกรรมการของ AFและ AS และเป็นที�ปรึกษาของ AF (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ไม่ได้เป็น
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อัน
ได้แก่ ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของ

กลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ 

กรรมการของ AS และไมไ่ด้เป็นที�ปรึกษาของ AF) 

คุณทรงพล บุนนาค คณุทรงพล บนุนาค เป็นกรรมการผู้จดัการสายปฎิบตัิและสนบัสนนุของ AS 

คุณธีระ วิภูชนินท์ คณุธีระ วิภชูนินท์ เป็นที�ปรึกษาบริษัทAS 

คุณปรียาพันธ์ ปานะวิภาต คณุปรียาพนัธ์ ปานะวิภาต เป็นภรรยาของคณุนคร คลศรีชยั ซึ�งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ AS 

 

 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กจิการที�เกี�ยวข้องกัน และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในปี 2556และปี 2557มีรายละเอียดดังนี � 

บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธันวาคม 

2557 

รายการระหว่าง AC และบริษัทย่อย 

รายการระหว่าง 

AC และ AS 
AC ซื �อเงินลงทนุในตราสารหนี �ของ AS  538.62 45.00 1,847.09 5.00 AC ลงทนุในพนัธบตัรระยะสั �นและพนัธบตัรรัฐบาล

ผ่าน AS โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อการบริหารสภาพ

คล่องในระยะสั �น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ซึ�งอยู่ใน

อํานาจที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารลงทุนบริหารสภาพ

คล่องโดยอัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะ

ตลาดซึ�งเป็นการประมลูพนัธบตัรรัฐบาลในแต่

ละครั �ง 

 กําไรจากเงินลงทนุ - - 0.41 - AC ลงทนุในพนัธบตัรระยะสั �นและพนัธบตัรรัฐบาล กําไรที�เกิดขึ �นจากส่วนต่างตามปกติที�คิดกับ
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธันวาคม 

2557 

 

 

 

 

 

 

ผ่าน AS โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อการบริหารสภาพ

คล่องในระยะสั �น 

บคุคลโดยทั�วไป 

AS จ่ายเงินปันผลให้ AC  60.00 - 82.20 - รายการในปี 2556 เป็นไปตามมติที�ประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นของ AS ปี 2556 เมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2556 

โดยมีมตจิ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 

ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื�อ

วนัที� 15 มีนาคม 2556 มูลค่าทั �งสิ �น 30 ล้านบาท 

และมตทิี�ประชุมคณะกรรมการ ครั �งที� 2/2556 เมื�อ

วันที�  8 พฤษภาคม 2556 มีมติจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล ปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทเป็น

เงิน 30 ล้านบาท 

รายการในปี 2557 เป็นไปตามมติที�ประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นของ AS ปี 2557 เมื�อวนัที� 17เมษายน 2557 

โดยมีมติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ในอตัราหุ้น

ละ 0.05 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื�อวันที�  30 

เมษายน 2557 มลูคา่ทั �งสิ �น 30 ล้านบาท และมติที�

ประชุมคณะกรรมการ ครั �งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 29

กันยายน 2557 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 

2557 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาทเป็นเงิน 52.20 ล้าน

บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ และเป็น

อตัราที�จ่ายแก่บุคคลโดยทั�วไป ซึ�งเป็นไปตาม

ม ติ ที� ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ห รื อ ม ติ ที� ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการของ AS 
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธันวาคม 

2557 

 AC ให้เงินให้กู้ ยืมแก่ AS ซึ�งเป็นเงินให้

กู้ ยืมที�ไม่มีหลกัประกนัมีอตัราดอกเบี �ย

ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี และมีกําหนดชําระ

คืนในวนัที� 23 มกราคม 2558 

- - 79.83 79.83 เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อตัราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด 

 ดอกเบี �ยรับจากเงินให้กู้ ยืมแก่ AS - - 0.07 - ดอกเบี �ยรับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อตัราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด  

 รายได้ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

และค่าบริการจ่ายแก่ AS เนื�องจาก

ผู้ จัดการกองทุนส่วนบุคคลของ AS 

บริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยซื �อขาย

หลักทรัพย์ให้กองทุนส่วนบุคคลผ่าน

ทาง AS 

2.44 - 2.96 - รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของการ

ประกอบธุรกิจ ซึ�งอตัราคา่นายหน้าเป็นไปตาม

ราคาที�ระบใุนสญัญา 

 คา่ใช้จ่ายอื�นจ่ายแก่ AS 0.03 - 0.04 0.003 เป็นค่าโทรศัพท์ ซึ�งทาง AS เรียกเก็บจาก AC 

เนื�องจากใช้คูส่ายโทรศพัท์ของ AS ในอตัราปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็นการคิดค่าใช้จ่ายตามการ

ใช้งานปกต ิ
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธันวาคม 

2557 

 
คา่นายหน้าจ่าย 0.16 - - - รายการค่านายหน้าจ่ายในการซื �อขายหลักทรัพย์

ให้แก่ AS อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก

การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไข

ทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของการ

ประกอบธุรกิจ ซึ�งอตัราคา่นายหน้าเป็นไปตาม

ธุรกรรมการค้าโดยทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AC และ AF 
AF จ่ายเงินปันผลให้ AC 38.49 - 20.73 - ในปี2556เป็นไปตามมติที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2556 หุ้นละ1.00 บาทและ

มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเ มื�อวันที�  3 

พฤษภาคม 2556 หุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 38.49 

ล้านบาท 

ในปี2557เป็นไปตามมติที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2557 หุ้นละ0.70 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ซึ�งเป็นไป

ตามมตทิี�ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AF  

รายการระหว่าง 

AC และ AI 
AC ให้เงินให้กู้ ยืมแก ่ AI ซึ�งเป็นเงินให้

กู้ ยืมที�ไม่มีหลกัประกนัมีอตัราดอกเบี �ย

ร้อยละ 4 ตอ่ปี และมีกําหนดชําระคืนใน

วนัที� 12 ก.พ.58,  15 พ.ค. 58,  23 ก.ย. 

58 และ 17 ธ.ค.58 ตามลําดบั 

- - 19.73 19.73 เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อตัราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด  

 ดอกเบี �ยรับจากเงินให้กู้ ยืมแก่ AI  - - 0.40 0.15 ดอกเบี �ยรับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อตัราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด  
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธันวาคม 

2557 

รายการระหว่าง AC และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 

AC และคุณ

โกมล จงึ
รุ่งเรืองกิจ 

AC ออกและเสนอขายตั�วแลกเงินให้แก่

คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 

200.00 99.67 100.00 - ในงวดปี 2556  AC กู้ ยืมเงินจากคุณโกมล จึง

รุ่งเรืองกิจ โดยการออกและเสนอขายตั�วแลกเงิน 

ฉบับละ 100 ล้านบาท จํานวน 2 ฉบับ (ออกตั�ว

แลกเงินฉบับที� 2 เพื�อต่ออายุตั�วแลกเงินฉบับที� 1  

ที�ครบกําหนด) มูลค่าทั �งสิ �น 200 ล้านบาท เพื�อใช้

เป็นแหล่งเงินทุนในการเพิ�มสัดส่วนการถือหุ้ น     

ใน AFในปี 2557 AC กู้ ยืมเงินจากคุณโกมล       

จึงรุ่งเรืองกิจ โดยออกตั�วแลกเงิน ฉบับละ 100  

ล้านบาท จํานวน 1 ฉบับ และชําระเงินคืนโดยไม่

ตอ่อายตุั�วแลกเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด โดย

อ้างอิงจาก อตัราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียงกัน 

โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตราเครดิต  

เรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี � 

Thai BMA 

 ดอกเบี �ยจ่ายแก่คณุโกมลจงึรุ่งเรืองกิจ 3.40 - 2.07 - ดอกเบี �ยสําหรับตั�วแลกเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาดโดย

อ้างอิง อตัราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตราสาร

หนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียงกนั  

รายการระหว่าง 
AC และ 

คุณหทัยรัตน์ 
จุฬางกูร 

 

AC ออกและเสนอขายตั�วแลกเงินให้แก่

คณุหทยัรัตน์จฬุางกรู 

- - 570.00 149.10 ในงวดปี 2557AC กู้ ยืมเงินจากคุณหทยัรัตน์จึง

รุ่งเรืองกิจ โดยการออกและเสนอขายตั�วแลกเงิน 

ฉบบัละ 150 ล้านบาท จํานวน 3 ฉบบั และฉบบัละ 

120 ล้านบาท จํานวน 1 ฉบับ มูลค่าทั �งสิ �น 570 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาดโดย

อ้างอิงจากอตัราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธันวาคม 

2557 

ล้านบาท เพื�อใช้เป็นแหล่งเงินทนุ โดย ณ สิ �นสุด31 

ธันวาคม 2557 มีมูลค่าคงค้างตามบัญชี 149.10 

ล้านบาท  

 

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียงกัน 

โดยเทียบเคียงกบับริษัทที�ได้รับอัตราเครดิตเร

ตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี � Thai 

BMA 

 ดอกเบี �ยจ่ายแก่คณุหทยัรัตน์                         

จฬุางกรู 

- - 3.91 - ดอกเบี �ยสําหรับตั�วแลกเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาดโดย

อ้างอิง อตัราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตราสาร

หนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียงกนั  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า
ระหว่าง

งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 

ธนัวาคม 
2557 

รายการระหว่าง AS และบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 

AS และ AF 
AS ซื �อเงินลงทุนในตั�วแลกเงินประเภท

เปลี�ยนมือได้ของ AF เพื�อการบริหาร

สภาพคล่องในระยะสั �น และ AF มีมติ

กู้ ยืมเงินจาก AS เพื�อใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนในกิจการ 

2,204.83 

 

619.67 2,183.56 1,195.75 AS ลงทนุในตราสารหนี �ของ AF โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั �น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามี

ความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบี �ยเป็นไป

ตามภาวะตลาด ซึ�ง AF กู้ ยืมในอัตรา

ดอกเบี �ยประเภทเมื�อทวงถามที�กู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 

รายการระหว่าง 

AS และ AD 
AS มีเงินให้กู้ ยืมแก่ AD 7.00 7.00 - - เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อตัราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง AS 

กู้ ยืมในอตัราดอกเบี �ยประเภทเมื�อทวงถามที�

กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

AS ได้รับดอกเบี �ยรับจาก AD 0.17 - 0.36 - ดอกเบี �ยรับจากเงินให้กู้ ยืม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลโดย

อตัราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง AS 

กู้ ยืมในอตัราดอกเบี �ยประเภทเมื�อทวงถามที�

กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

รายการระหว่าง AS และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ
AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี � (ออก

และเสนอขายตั�วแลกเงิน)ให้คุณหทัย

4,290.56  596.88 3,374.38 

 

198.88 AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี �ของ AS โดยมี

วัตถุประสงค์ เ พื�อ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

หทัยรัตน์  

จุฬางกูร 
รัตน์ จฬุางกรู สนบัสนุนสภาพคล่องโดยรวมและเพื�อรองรับการ

ชําระราคาการซื �อขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้า  

 

อัตราดอกเบี �ย เ ป็นไปตามภาวะตลาด 

ซึ�งอ้างอิงอตัราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา

สารหนี � Thai BMAและเนื�องจาก AS ได้มี

การให้กู้ ยืมแก่ AF ด้วยการซื �อตั�วแลกเงิน

จาก AF เช่นกนั การขายตั�วแลกเงินซึ�งมีซื �อ

จาก AF จึงคิดค่าธรรมเนิยมการจัดการ

(Arranger fee)ใกล้เคียงกบัคา่ธรรมเนียมใน

ตลาดซื �อขายตราสารหนี �โดยทั�วไป 

 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0.20 - 0.24 - AS ได้ขายตั�วแลกเงินประเภทเปลี�ยนมือได้ทั �งหมด

ของAF ให้แก่คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

กําไรที�เกิดขึ �นจากส่วนต่างของการขายตั�ว

แลกเงินเป็นกําไรส่วนต่างตามปกติที�คิดกับ

บคุคลโดยทั�วไป 

 

AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิแก่

คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

140.00 280.00 - 280.00 รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง

อ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา

สารหนี � Thai BMA  

 

ดอกเบี �ยจ่าย / ดอกเบี �ยค้างจ่ายหุ้ นกู้

ด้อยสิทธิและตั�วแลกเงินซึ�ง AS ค้างจ่าย

คณุหทยัรัตน์จฬุางกรู 

32.71 4.70 25.41 4.70 เป็นรายการดอกเบี �ยจ่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตั�วแลกเงิน 

และเงินลงทุนในตราสารหนี � รายการดงักล่าวเกิด

จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป / ดอกเบี �ยค้างจ่าย

สําหรับหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิของ AS ที�ยังไม่ถึงกําหนด

ชําระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง

อ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา

สารหนี � Thai BMA  

รายการระหว่าง 

AS และคุณ
โกมลจึงรุ่งเรือง

กิจ 

AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิแก่

คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 

40.00 80.00 - 80.00 รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง

อ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา

สารหนี � Thai BMA  

 

ลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

- 59.53 - 14.53 รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

 

เจ้าหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

- 4.02 - 58.49 เจ้าหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นรายการขายหลกัทรัพย์

ซึ�งยังไม่ครบกําหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทํา

ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไขทาง

การค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

 

เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - 20.62 - 37.40 เป็นรายการที�เกิดจากการซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน 

AS ตั �งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 

ดอกเบี �ยจ่าย/ ดอกเบี �ยค้างจ่ายคุณ

โกมลจงึรุ่งเรืองกิจ 

4.47 1.34 4.45 1.34 เป็นรายการดอกเบี �ยจ่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตั�วแลกเงิน 

และเงินลงทุนในตราสารหนี � รายการดงักล่าวเกิด

จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป / ดอกเบี �ยค้างจ่าย

สําหรับหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิของ AS ที�ยังไม่ถึงกําหนด

ชําระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง

อ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

สารหนี � Thai BMA 

 

 

 

 

 

ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

12.89 - 11.31 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 

รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณทวี

ฉัตรจุฬางกูร 

ลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

- 260.75 - 51.84 รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - 13.57 - 11.50 เงินวางประกันในการซื �อขายหลักทรัพย์รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

17.29 - 16.13 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 

รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

ดอกเบี �ยจ่ายเนื� องจากเงินฝากเป็น

หลกัประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

0.10 - 0.47 - ดอกเบี �ยจ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าว

เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณณัฐ

พลจุฬางกูร 

ลูกหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

- 20.56 - 88.24 รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

 

เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - 33.97 - 31.62 เงินวางประกันในการซื �อขายหลักทรัพย์รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 

ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

16.49 - 16.33 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 

รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 

 

 

 

 

ดอกเบี �ยจ่ายเนื� องจากเงินฝากเป็น

หลกัประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

0.18 - 0.54 - ดอกเบี �ยจ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าว

เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

 

เจ้าหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

- 20.79 - - เจ้าหนี �ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นรายการขายหลกัทรัพย์

ซึ�งยังไม่ครบกําหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทํา

ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไขทาง

การค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง AS และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ
นลินี งาม

เศรษฐมาศ 

เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - 1.04 - 1.04 เงินวางประกันในการซื �อขายหลักทรัพย์รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และหม่อม

ราชวงศ์เกษม

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - - - - รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

วสุิทธิ�วสุิทธิ อ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา

สารหนี � Thai BMA 

รายการระหว่าง 
AS และหม่อม

ราชวงศ์เกษม
วสุิทธิ�วสุิทธิ 

ดอกเบี �ยจ่าย / ดอกเบี �ยค้างจ่ายหุ้ นกู้

ด้อยสิทธิ 

0.09 - - - ดอกเบี �ยค้างจ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ AS ที�ยงั

ไม่ถึงกําหนดชําระ ซึ�งปัจจุบนัได้ครบกําหนดชําระ

ไปแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย

อัตราดอกเบี �ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ�ง

อ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตรา

สารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียง

กัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับอัตรา

เครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตรา

สารหนี � Thai BMA 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ

ไพโรจน์ เหลือง

เถลิงพงษ์ 

เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - 0.008 - 0.008 เงินวางประกันในการซื �อขายหลักทรัพย์รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 

ดอกเบี �ยจ่ายเนื� องจากเงินฝากเป็น

หลกัประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

0.0001 - 0.0001 - ดอกเบี �ยจ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าว

เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ

วศิษิฐ์                 

วงศ์รวมลาภ 

ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

- - 0.02 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 

รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - - - 0.18 เงินวางประกันในการซื �อขายหลักทรัพย์รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 ดอกเบี �ยจ่ายเนื� องจากเงินฝากเป็น

หลกัประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.0008 - ดอกเบี �ยจ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าว

เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ
ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

- - 0.02 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 

รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

นคร ดลศรีชัย ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ

ทรงพล 

บุนนาค 

ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

- - 0.007 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 

รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ
สรรเสริญ          

จุฬางกูร 

เงินประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ - - - 7.04 เงินวางประกันในการซื �อขายหลักทรัพย์รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ

ปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราการวางเงินประกนัที�เป็น

อตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

 ดอกเบี �ยจ่ายเนื� องจากเงินฝากเป็น

หลกัประกนัในการซื �อขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.05 - ดอกเบี �ยจ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าว

เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอัตราที� เ ป็นอัตราที�คิดกับ

ลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ
ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

0.007 - - - เป็นรายการที�เกิดจากการซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน 

AS รายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

ปริญญาไว

วัฒนา 
ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง 

AS และคุณ

ปรียาพันธ์ 

ปานะวภิาต 

ร า ย ไ ด้ ค่ า น า ย ห น้า ใ น ก าร ซื �อ ข า ย

หลกัทรัพย์ 

- - 0.0001 - เป็นรายการที�เกิดจากการซื �อขายหลักทรัพย์ผ่าน 

AS รายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ

ดําเนินธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเ ป็นรายการปกติ  ที� มี

เงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดยมีนโยบาย

ในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที�เป็นอตัรา

ที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 

รายการระหว่าง AS และบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 

รายการระหว่าง 

AS และบริษัท 

ซัมมิท วนิด์

มิลล์ กอล์ฟ
คลับ จาํกัด 

AS มีเงินมดัจําคา่เช่า เนื�องจากเช่าพื �นที�

ซมัมิท วนิด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั จํากดั 

- 0.20 - 0.20 สาขาวนิด์มิลล์ ซึ�งเป็นสาขาหนึ�งของ AS ได้เปิดทํา

การตั �งแต่ปี 2553 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นการ

ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ตั �งอยู่ที�

อาคารสโมสรสนามกอล์ฟ ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ

คลบัซึ�งบริษัทเช่าพื �นที� 40 ตรม. อตัราค่าเช่าพื �นที� 

35,000 บาท ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 2 ปี 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 

2557 อย่างไรก็ตามรายการดงักล่าวเกิดจากการ

ทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที�มีเงื�อนไขทาง

การค้าโดยทั�วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน

ธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดย

มีนโยบายในการกําหนดราคาที�เป็นอตัราตลาด

หรืออตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป  

AS มีค่าเช่า  เ นื� องจากเช่าพื �นที� 

ซมัมิทวนิด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั จํากดั 

0.48 - 0.46 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่รายการ

ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน

ธุรกิจปกตทิี�มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปโดย

มีนโยบายในการกําหนดราคาที�เป็นอตัราตลาด

หรืออตัราที�คดิกบัลกูค้าทั�วไป 



 - 134 -  

 

บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง  

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2557 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2557 

รายการระหว่าง 

AS และกองทุน

ส่วนบุคคลคุณ

หทัยรัตน์  

จุฬางกูร 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับของ AS 

เนื�องจาก AS บริหารกองทุนส่วน

บคุคลคคณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

0.65 - 0.67 - เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมบริการจากกองทุนส่วน

บุคคลของคุณหทยัรัตน์ จุฬางกูร ที�บริหารโดย AS 

ซึ�งเป็นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที�ระบุไว้ใน

สญัญา  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นการคิดค่าธรรมเนียม

ตามราคาที�ระบไุว้ในสญัญา  

 

 

บุคคล/นิติ
บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง

งวดปี

2557 

มูลค่าคง

ค้าง ณ 31 

ธันวาคม

2557 

รายการระหว่าง AF และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 

AF และคุณ
หทัยรัตน์  

จุฬางกูร 
  

AF ออกและเสนอขายตั�วแลก

เงินให้แก่คณุหทยัรัตน์  

จฬุางกรู 

2,204.83 

 

619.67 2,183.56 1,195.75 คณุหทยัรัตน์จุฬางกูรลงทนุซื �อตั�วแลก

เงินของ AFผ่าน AS ซึ�งรายละเอียด

การออกและเสนอขายเป็นไปตาม

รายการโดยAS ซื �อเงินลงทุนในตั�ว

แลกเงินประเภทเปลี�ยนมือได้ของ AF

เพื�อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั �น 

สําหรับรายการที� AF กู้ ยืมจาก AS คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราดอกเบี �ยเป็นไป

ตามภาวะตลาด ซึ�ง AF กู้ ยืมในอตัราดอกเบี �ยประเภทเมื�อทวงถาม ที�

กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และอ้างอิงอัตราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออก

ตราสารหนี �ที�มีระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียงกับ

บริษัทที�ได้รับอตัราเครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี � 

Thai BMA สําหรับรายการขายตั�วแลกเงินซึ�ง AS ซื �อจาก AF ให้แก่

คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรูคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
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บุคคล/นิติ

บุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ / การกําหนดราคาและเงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี 

2556 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 ธันวาคม 

2556 

มูลค่า

ระหว่าง
งวดปี

2557 

มูลค่าคง

ค้าง ณ 31 
ธันวาคม

2557 

รายการระหว่าง AF และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย AS คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ

(Arranger fee)ใกล้เคียงกบัคา่ธรรมเนียมในตลาดซื �อขายตราสารหนี �

โดยทั�วไป 

ดอกเบี �ยจ่าย 18.31 - 12.52 - เป็นดอกเบี �ยจ่ายจากตั�วแลกเงิน รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอตัราดอกเบี �ยเป็นไปตาม

ภาวะตลาด ซึ�งอ้างอิงอตัราดอกเบี �ยของบริษัทที�ออกตราสารหนี �ที�มี

ระยะเวลาและเงื�อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที�ได้รับ

อตัราเครดิตเรตติ �ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี � Thai BMA 

และการขายตั�วแลกเงินซึ�ง AS ซื �อจาก AF ให้แก่คุณหทัยรัตน์        

จุฬางกูร คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ(Arranger fee)ใกล้เคียงกับ

คา่ธรรมเนียมในตลาดซื �อขายตราสารหนี �โดยทั�วไป 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:ความจาํเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกําหนดราคาและ

เงื�อนไข 

มูลค่า
ระหว่างงวด

ปี 2556 

มูลค่า
ระหว่างงวด

ปี 2557 

รายการระหว่างบริษัทในเครือและที�ปรึกษาของบริษัทในเครือ 

คณุทวีฉตัร    

จฬุางกรู 

(ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557        

คณุทวีฉตัร               

จฬุางกรู ไม่ได้

ดํารงตําแหน่งเป็น               

ที�ปรึกษาของ AC 

และ AS เนื�องจาก

ลาออกจาก

ตําแหน่งใน

ระหวา่งปี 2557) 

คา่เบี �ยประชมุในฐานะที�ปรึกษาของ AC 40,000 10,000 คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาของAC 

ได้รับค่าเบี �ยประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนด

นโยบายและทศิทางในการดําเนินธุรกิจของ AC (ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557 คณุทวีฉัตร จุฬางกูร ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็น               

ที�ปรึกษาของ AC เนื�องจากลาออกจากตําแหน่งที�ปรึกษา

ของ AC ในระหวา่งปี 2557) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 

คา่เบี �ยประชมุในฐานะที�ปรึกษาของ AS 20,000 20,000 คณุทวีฉตัรจฬุางกรู ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาของAS ได้รับ

ค่าเบี �ยประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย

และทศิทางในการดําเนินธุรกิจของ AS (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2557 คุณทวีฉัตร  จุฬางกู ร  ไม่ ไ ด้ดํารงตําแหน่ง เ ป็น               

ที�ปรึกษาของ AS เนื�องจากลาออกจากตําแหน่งที�ปรึกษาของ 

AS ในระหวา่งปี 2557) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 

คณุอนนัต์ สิริแสง

ทกัษิณ (ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2557           

คณุอนนัต์ สิริแสง

คา่เบี �ยประชมุในฐานะที�ปรึกษาของ AC 90,000 96,000 คณุอนันต์สิริแสงทกัษิณดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาของAC 

ได้รับค่าเบี �ยประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนด

นโยบายและทศิทางในการดําเนินธุรกิจของ AC (ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557 คณุอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ
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บุคคล/นิตบุิคคล

ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกําหนดราคาและ

เงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่างงวด
ปี 2556 

มูลค่า

ระหว่างงวด
ปี 2557 

ทกัษิณ ไม่ได้ดํารง

ตําแหน่งเป็นที�

ปรึกษาของ AC 

เนื�องจากลาออก

จากตําแหน่งใน

ระหวา่งปี 2557) 

เป็นที�ปรึกษาของ AC เนื�องจากลาออกจากตําแหน่งใน

ระหวา่งปี 2557) 

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 

คณุกองแก้ว  

เปี� ยมด้วยธรรม 

 

คา่ตอบแทนและคา่เบี �ยประชมุในฐานะที�

ปรึกษาของ AS  

1,060,000 1,100,000 คณุกองแก้วเปี� ยมด้วยธรรมในฐานะกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) ของAC และ ที�ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื�อของAF 

ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาบริษัทAS ได้รับค่าเบี �ยประชุม

จากการให้คําปรึกษาแก่AS โดยได้รับค่าตอบแทนเป็น

เงินเดือนประจําเดือนและเบี �ยประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 

คณุกองแก้ว  

เปี� ยมด้วยธรรม 

(ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557          

คณุกองแก้ว เปี� ยม

ด้วยธรรม ไม่ได้

ดํารงตําแหน่งเป็น

ที�ปรึกษาของ AF) 

คา่เบี �ยประชมุในฐานะที�ปรึกษาของ AF 90,000 85,000 คณุกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม ในฐานะกรรมการ (ผู้ มีอํานาจ

ลงนาม) ของ AC และ ที�ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื�อของAF 

ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาของAF ได้รับค่าเบี �ยประชุมจาก

การเป็นที�ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสินเชื�อแก่ AF 

(เพื�อพิจารณาการให้วงเงินสินเชื�อและบริหารความเสื�ยงใน

การรับซื �อ) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี �ยประชุม (ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2557 คุณกองแก้วเปี� ยมด้วยธรรม ไม่ได้ดํารง

ตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาของ AF) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 
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บุคคล/นิตบุิคคล

ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกําหนดราคาและ

เงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่างงวด
ปี 2556 

มูลค่า

ระหว่างงวด
ปี 2557 

ม.ร.ว.เกษมวสิทุธิ�  

วสิทุธิ 

คา่ตอบแทนและคา่เบี �ยประชมุในฐานะที�

ปรึกษาของ AS 

960,000 960,000 ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ�  วิสุทธิ ในฐานะกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) ของAC ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหารของAS ได้รับคา่ตอบแทนจากการให้คําปรึกษาแก่ AS 

โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนประจําเดือนและไม่ได้เบี �ย

ประชมุ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 

คณุวศิษิฐ์  

วงศ์รวมลาภ           

(ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557        

คณุวศิษิฐ์  

วงศ์รวมลาภ            

ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการของ AS 

และที�ปรึกษาของ 

AF) 

คา่เบี �ยประชมุในฐานะที�ปรึกษาของ AF  

 

90,000 200,000 คุณวิศิษฐ์วงศ์รวมลาภในฐานะกรรมการของAS และ

คณะกรรมการชุดย่อยของ AF ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษา

ของAF ได้ รับค่าเบี �ยประชุมจากการเป็นที�ป รึกษา

ผู้ทรงคณุวฒุคิณะกรรมการสินเชื�อแก่ AF (เพื�อพิจารณาการ

ให้วงเงินสินเชื�อและบริหารความเสื�ยงในการรับซื �อ) โดย

ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี �ยประชุม (ณ วันที�  31 ธันวาคม 

2557        คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของ AS และที�ปรึกษาของ AF) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 

คณุธีระ  

วภิชูนินท์ 

คา่เบี �ยประชมุในฐานะที�ปรึกษาของ AS  40,000 100,000 คณุธีระวิภูชนินท์ดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษาบริษัทAS ได้รับ

ค่าเบี �ยประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย

และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ AS โดยได้ รับ

คา่ตอบแทนเป็นเบี �ยประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความ

เหมาะสมเนื�องจากการแต่งตั �งที�ปรึกษาเป็นไปเพื�อประโยชน์

สงูสดุของบริษัท และผู้ที�ได้รับเชิญให้ดํารงตําแหน่งที�ปรึกษาก็

เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ
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บุคคล/นิตบุิคคล

ที�อาจมีความ

ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกําหนดราคาและ

เงื�อนไข 

มูลค่า

ระหว่างงวด
ปี 2556 

มูลค่า

ระหว่างงวด
ปี 2557 

บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที�กําหนดจากปริมาณงาน 

ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการ

จ้างที�ปรึกษาภายนอก 
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12.2 นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกัน 

การพิจารณาเข้าทํารายการระหว่างกันได้มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั ในการที�

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะต้องนํารายการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ 

การตรวจสอบราคาและเงื�อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และ

คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถึงข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลู

การทํารายการเกี�ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั �งปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานบญัชีที�กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

 

ทั �งนี � หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ เกิดขึ �นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจําเป็นของการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการ

นั �น โดยพิจารณาดูเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการ

เปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ �นกบับคุคลภายนอก ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ �น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั �งนี � บริษัทฯ 

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ 

 

12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ในการที�บริษัทฯ จะเข้าทํารายการหรือสญัญาระหวา่งกนั บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ

เห็นแล้วว่ารายการระหว่างกันนั �นเป็นรายการที�มีความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

โดยทั�วไป และจะต้องทําไปเพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นสําคญั 

 

12.4 มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทํารายการระหว่างกัน

หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนั สําหรับขั �นตอนอนมุตัิการทํารายการ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถงึความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื�อสตัย์ สจุริต เป็นเหตเุป็นผล มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที�

ดี ยึดมั�นในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ และหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยได้ คํานึงถึงประโยชน์ 

สงูสดุที�บริษัทฯ และผู้  ถือหุ้  นจะได้ รับเป็ นสําคญัในการอนมุตัิการทํารายการระหว ่างกนั 
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12.5 รายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ �นในอนาคตและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันใน

อนาคต  
 

12.5.1รายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต จะเป็นรายการธุรกรรมการค้าปกติที�บริษัทฯ มีนโยบายชดัเจน 

ในการปฏิบตัิโดยเท่าเทียมกนัทั �งบคุคลเกี�ยวโยงและคูค้่าโดยทั�วไป ภายใต้การพิจารณาถงึระเบียบปฏิบตัิ

อนัถกูต้องและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทั �งต้องมีการผ่านขั �นตอนการอนมุตัิตามระเบียบบริษัทฯ ที�

สอดคล้องกบักฎและระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั �งปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีเกี�ยวกบัการ

ทํารายการระหวา่งกนั 

 

การทํารายการระหว่ างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทในเครือ หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องจะเป็นรายการที�เกิดจาก

การประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนบัสนุนระหว่างบริษัทในเครือ ให้เกิดประโยชน์

แก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 

 

การทํารายการระหว่างกันหรือรายการที�เกี�ยวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางปฏิบัติ

เช่นเดียวกบัการทํารายการกบัลกูค้าทั�วไป มีเงื�อนไขทางการค้าที�ไมแ่ตกตา่งไปจากที�ธุรกิจทั�วไปหรือธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัพงึกระทํา คา่ตอบแทนที�จ่ายหรือได้รับจากการทํารายการจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด

หรือราคายตุิธรรม  

 

12.5.2 แนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

สําหรับแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกนัในอนาคตนั �น บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันยังคงมีอยู่

อย่างต่อเนื�อง ทั �งนี �เนื�องจากรายการระหว่างกันเป็นรายการที�เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของ

บริษัทฯ และเป็นไปเพื�อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  แต่ก็อาจมีบางรายการที�มีจํานวนลดน้อยลง 

เช่น รายการกู้ ยืมเงินจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เนื�องจากบริษัทฯ ได้เปลี�ยนสถานะจากบริษัทจํากัด

เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จึงมีช่องทางในการระดมทุนเพิ�มมากขึ �น

และเป็นที�รู้จกัแพร่หลายในกลุม่ของนกัลงทนุมากยิ�งขึ �น จงึทําให้บริษัทฯ จําเป็นต้องระดมทนุจากผู้ ถือหุ้น

ในลกัษณะเดิมลดลง 
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 
 (1) ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบการเงินที�นําเสนอประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน

ของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด จากงบการเงินรวมสําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  31 ธันวาคม 2556  

และ 31 ธนัวาคม 2555 ตามลําดบั ที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตโดยรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแสดงรายงานการตรวจสอบแบบไมม่ีเงื�อนไข 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

รายการ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2557 
ร้อยละ 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 2556 

ร้อยละ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2555 
ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 264,612,211 4.72 729,680,611 13.76 266,182,196 5.80 

เงินลงทนุชั�วคราว 218,693,439 3.90 132,342,025 2.50 246,437,850 5.37 

ลกูหนี �สํานกัหกับญัชี 479,307,788 8.55 28,107,964 0.53 181,009,508 3.95 

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

 

1,384,202,507 

 

24.68 

 

1,239,503,607 

 

23.38 

 

1,031,356,089 

 

22.47 

ลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง 2,419,326,742 43.14 2,662,275,556 50.22 2,409,203,565 52.49 

ลกูหนี �เงินให้กู้ยืมที�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี 

 

50,816,016 

 

0.91 

 

34,566,839 

 

0.65 

 

102,338,305 

 

2.23 

ลกูหนี �อื�น 18,878,994 0.34 17,341,473 0.33 9,102,133 0.20 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 9,199,388 0.16 8,750,246 0.16 4,499,181 0.10 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,845,037,085 86.40 4,852,568,321 91.53 4,250,128,827 92.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

ลกูหนี �เงินให้กู้ยืม 64,100,254 1.14 73,547,446 1.39 22,980,000 0.50 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 300,129,707 5.35 - - - - 

เงินลงทนุระยะยาวอื�น 3,000,000 0.05 3,000,000 0.06 3,000,000 0.07 

อปุกรณ์ 97,198,007 1.73 91,510,669 1.72 43,696,871 0.95 

ค่าความนิยม 134,896,425 2.41 134,896,425 2.54 134,896,425 2.94 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�น 106,568,518 1.90 103,376,306 1.95 97,396,774 2.12 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 4,741,505 0.09 5,725,135 0.11 5,269,774 0.11 

สินทรัพย์รอการขาย 11,150,000 0.20 - - - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 40,668,750 0.73 36,987,391 0.70 32,152,495 0.70 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 762,453,166 13.60 449,043,372 8.47 339,392,339 7.39 

รวมสินทรัพย์ 5,607,490,251 100.00 5,301,611,693 100.00 4,589,521,166 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

รายการ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2557 
ร้อยละ 

ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2556 
ร้อยละ 

ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2555 
ร้อยละ 

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี �สินหมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 1,250,000,000 22.29 1,737,000,000 32.76 2,146,530,818 46.77 

เจ้าหนี �สํานกัหกับญัชี 1,854,356 0.03 382,457,046 7.21 196,881,314 4.29 

เจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อ

ขายล่วงหน้า 

 

492,525,307 

 

8.78 

 

125,116,197 

 

2.36 

 

434,375,359 

 

9.46 

เจ้าหนี �อื�น 8,230,815 0.15 13,459,274 0.25 42,079,541 0.92 

หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถงึกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี 

 

242,313 

 

0.00 

 

220,605 

 

0.01 

 

372,671 

 

0.01 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที�ถงึกําหนดชําระภายใน

หนึ�งปี 

 

200,000,000 

 

3.57 

 

- 

 

- 

 

200,000,000 

 

4.36 

ตั�วแลกเงิน – บคุคลที�เกี�ยวข้องกนั 1,543,722,056 27.53 1,316,227,875 24.83 - - 

เงินประกนัจากการซื �อสิทธิเรียกร้อง 47,366,120 0.85 52,840,137 1.00 50,830,106 1.11 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 31,610,026 0.56 8,495,092 0.16 13,836,648 0.30 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น 96,444,878 1.72 127,565,907 2.41 101,085,613 2.20 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 3,671,995,871 65.48 3,763,382,133 70.99 3,185,992,070 69.42 

หนี �สินไม่หมุนเวียน       

หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน 457,112 0.01 680,167 0.01 980,774 0.02 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 200,000,000 3.57 400,000,000 7.54 200,000,000 4.36 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 

 

15,160,767 

 

0.27 

 

17,292,792 

 

0.33 

 

14,389,924 

 

0.31 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 9,969,534 0.18 7,872,193 0.15 10,811,084 0.24 

หนิ �สินไม่หมนุเวียนอื�น 3,693,453 0.06 2,266,069 0.04 1,380,000 0.03 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 229,280,866 4.09 428,111,221 8.07 227,561,782 4.96 

รวมหนี �สิน 3,901,276,737 69.57 4,191,493,354 79.06 3,413,553,852 74.38 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

รายการ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2557 
ร้อยละ 

ณ วันที� 
31 ธันวาคม 2556 

ร้อยละ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2555 
ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 4,000,000,000 หุ้น          

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 

(31 ธ.ค.55 : 77,918,259 หุ้น                   

มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

 

 

 

 

1,000,000,000 

 

 

 

 

17.83 

 

 

 

 

1,000,000,000 

 

 

 

 

18.86 

 

 

 

 

779,182,590 

 

 

 

 

16.98 

ทนุที�ออกและชําระแล้ว 

หุ้นสามญั 3,893,595,260 หุ้น                 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท                                 

(31 ธ.ค.56 : 3,116,730,360 หุ้น         

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท  และ 31 ธ.ค.

55 : 77,918,259 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 

10 บาท) 

 

 

 

 

 

973,398,815 

 

 

 

 

 

17.36 

 

 

 

 

 

779,182,590 

 

 

 

 

 

14.70 

 

 

 

 

 

779,182,590 

 

 

 

 

 

16.98 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 605,832,205 10.80 230,566,100 4.35 230,566,100 5.02 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

2,707,825 0.05 1,605,843 0.03 - - 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 3,957,275 0.07 - - - - 

กําไรสะสม       

จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 8,946,137 0.16 6,336,400 0.12 3,453,239 0.08 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 77,172,460 1.38 55,250,047 1.04 17,977,363 0.39 

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (56,421,272) (1.01) (55,981,530) (1.06) 419,549 0.01 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,615,593,445 28.81 1,016,959,450 19.18 1,031,598,841 22.48 

สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 

90,620,069 

 

1.62 

 

93,158,889 

 

1.76 

 

144,368,473 

 

3.14 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,706,213,514 30.43 1,110,118,339 20.94 1,175,967,314 25.62 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,607,490,251 100.00 5,301,611,693 100.00 4,589,521,166 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

รายการ 
สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 
31 ธันวาคม 2556 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 
31 ธันวาคม 2555 

ร้อยละ 

รายได้       

คา่นายหน้า 478,245,523 55.39 471,112,518 59.68 214,180,788 44.23 

คา่ธรรมเนียมและบริการ 58,074,879 6.72 49,224,359 6.23 37,082,849 7.66 

กําไรจากเงินลงทนุ 76,758,220 8.89 - - 42,435,915 8.76 

ดอกเบี �ยและเงินปันผล 63,614,004 7.37 46,501,322 5.89 33,739,064 6.97 

ดอกเบี �ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ 35,439,835 4.10 50,073,131 6.34 16,045,022 3.31 

ดอกเบี �ยรับจากการซื �อสทิธิเรียกร้อง 147,823,964 17.12 171,448,336 21.72 139,643,928 28.84 

รายได้อื�น 3,506,580 0.41 1,069,423 0.14 1,089,694 0.23 

รวมรายได้ 863,463,005 100.00 789,429,089 100.00 484,217,260 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและการบริหาร       

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 367,514,550 42.57 310,547,289 39.34 205,755,344 42.49 

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคาร สถานที� และ

อปุกรณ์ 

86,367,460 10.00 74,691,453 9.46 43,514,139 8.99 

คา่ธรรมเนียมและบริการจา่ย 62,444,991 7.23 54,280,368 6.88 35,512,081 7.33 

คา่ใช้จา่ยอื�น 88,159,014 10.21 69,716,526 8.83 50,416,450 10.41 

รวมคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานและการ

บริหาร 

604,486,015 70.01 509,235,636 64.51 335,198,014 69.22 

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 28,684,725 3.32 (2,605,433) (0.33) 4,041,392 0.84 

ขาดทนุจากเงินลงทนุ - - 9,620,711 1.22 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 633,170,740 73.33 516,250,914 65.40 339,239,406 70.06 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
 

230,292,265 

 
 

26.67 

 
 

273,178,175 

 
 

34.60 

 
 

144,977,854 

 
 

29.94 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 129,707 0.02 - - - - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
230,421,972 

 
26.69 

 
273,178,175 

 
34.60 

 
144,977,854 

 
29.94 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (109,564,171) (12.69) (124,103,274) (15.72) (71,828,608) (14.83) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 120,857,801 14.00 149,074,901 18.88 73,149,246 15.11 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (44,907,677) (5.20) (41,909,885) (5.31) (24,858,349) (5.14) 

กาํไรสาํหรับปี 75,950,124 8.80 107,165,016 13.57 48,290,897 9.97 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

 
 

รายการ 
สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 
31 ธันวาคม 2556 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 
31 ธันวาคม 2555 

ร้อยละ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น       

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ 

เผื�อขาย 

(990,071) (0.12) (24,753,991) (3.14) - - 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 391,461 0.05 450,144 0.06 - - 

ภาษีเงินได้เกี�ยวกบัองค์ประกอบของ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

 

             198,014 

 

0.02 

 

4,950,798 

 

0.63 

 

- 

 

- 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี (400,596) (0.05) (19,353,049) (2.45) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 75,549,528 8.75 87,811,967 11.12 48,290,897 9.97 

การแบ่งปันกาํไร       

สว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 71,253,417 8.25 90,023,531 11.40 29,273,619 6.04 

สว่นที�เป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที�ไมม่ี

อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 

4,696,707 

 

0.55 

 

17,141,485 

 

2.17 

 

19,017,278 

 

3.93 

 75,950,124 8.80 107,165,016 13.57 48,290,897 9.97 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวม 

      

สว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 70,813,675 8.20 70,625,468 8.94 29,273,619 6.04 

สว่นที�เป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที�ไมม่ี

อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 

4,735,853 

 

0.55 

 

17,186,499 

 

2.18 

 

19,017,278 

 

3.93 

 75,549,528 8.75 87,811,967 11.12 48,290,897 9.97 

กาํไรต่อหุ้น       

กําไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน       

กําไรสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.02  0.03  0.01  

กําไรต่อหุน้ปรบัลด       

กําไรสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.02  0.03  0.01  
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2557 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2556 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2555 

ทนุที�ออกและชําระแล้ว-ต้นงวด 

หุ้นสามญั 3,893,595,260 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท                                   

(31 ธ.ค.56 : 3,116,730,360 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท  

และ 31 ธ.ค.55 : 77,918,259 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

 

 

 

 

779,182,590 

 

 

 

 

779,182,590 

 

 

 

 

779,182,590 

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 189,650,100 - - 

เพิ�มทนุเนื�องจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ 4,566,125 - - 

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว-สิ �นงวด 973,398,815 779,182,590 779,182,590 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น - ต้นงวด 230,566,100 230,566,100 230,566,100 

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 374,133,706 - - 

เพิ�มทนุเนื�องจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1,132,399 - - 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น - สิ �นงวด 605,832,205 230,566,100 230,566,100 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ต้นงวด 1,605,843 - - 

การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,234,381 1,605,843 - 

เพิ�มทนุเนื�องจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ (1,132,399) - - 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - สิ �นงวด  2,707,825 1,605,843 - 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น- ต้นงวด - - - 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 3,957,275 - - 

เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น - สิ �นงวด 3,957,275 - - 

กําไรสะสม    

กําไรสะสมจดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย- ต้นงวด 6,336,400 3,453,239 2,142,293 

การจดัสรรกําไรสะสม 2,609,737 2,883,161 1,310,946 

กาํไรสะสมจัดสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย- สิ �นงวด 8,946,137 6,336,400 3,453,239 

กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร- ต้นงวด 55,250,047 17,977,363 25,944,754 

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษี

เงินได้ 

 

- 

 

- 

 

(4,762,761) 

เงินปันผลจ่าย (46,721,267) (49,867,686) (31,167,303) 

กําไรสาํหรับปี 71,253,417 90,023,531 29,273,619 

การจดัสรรกําไรสะสม (2,609,737) (2,883,161) (1,310,946) 

กาํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร- สิ �นงวด 77,172,460 55,250,047 17,977,363 
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

รายการ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2556 

ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2555 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้    

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วน                             

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - ต้นงวด 

 

(36,583,467) 

 

419,549 

 

419,549 

ส่วนตํ�ากวา่ทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุ                    

ในบริษัทย่อย 

 

- 

 

(37,003,016) 

 

- 

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงนิลงทุนใน

บริษัทย่อย- สิ �นงวด 

 

(36,583,467) 

 

(36,583,467) 

 

419,549 

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทนุจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่                            

เงินลงทนุ - ต้นงวด 

 

(19,803,193) 

 

- 

 

- 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (792,057) (19,803,193) - 

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน-สิ �น
งวด 

(20,595,250) (19,803,193) - 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็นเงินตรา

ตา่งประเทศ- ต้นงวด 

 

405,130 

 

- 

 

- 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 352,315 405,130 - 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิที�เป็น

เงนิตราต่างประเทศ - สิ �นงวด 

 

757,445 

 

405,130 

 

- 

รวมองค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ ถือหุ้น - ต้นงวด (55,981,530) 419,549 419,549 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (439,742) (19,398,063) - 

ส่วนตํ�ากวา่ทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุ                    

ในบริษัทย่อย 

 

- 

 

(37,003,016) 

 

- 

รวมองค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น - สิ �นงวด (56,421,272) (55,981,530) 419,549 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท- ต้นงวด 1,016,959,450 1,031,598,841 1,038,255,286 

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได้  

- 

 

- 

 

(4,762,761) 

กําไรสําหรับปี 71,253,417 90,023,531 29,273,619 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (439,742) (19,398,063) - 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,234,381 1,605,843 - 

เงินปันผลจ่าย (46,721,267) (49,867,686) (31,167,303) 

ส่วนตํ�ากวา่ทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุ                    

ในบริษัทย่อย 

 

- 

 

(37,003,016) 

 

- 

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 563,783,806 - - 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,957,275 - - 

เพิ�มทนุเนื�องจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ 4,566,125 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท - สิ �นงวด 1,615,593,445 1,016,959,450 1,031,598,841 
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

รายการ 
ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2556 

ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2555 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุของ                      

บริษัทย่อย -ต้นงวด 

 

93,158,889 

 

144,368,473 

 

140,457,112 

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงิน

ได้ 

 

- 

 

- 

 

1,706,466 

กําไรสําหรับปี 4,696,707 17,141,485 19,017,278 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 39,146 45,014 - 

เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ ถือหุ้นที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัท

ย่อย 

 

(7,274,673) 

 

(13,510,099) 

 

(16,812,383) 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อยลดลงเนื�องจากการ

เปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 

- 

 

(56,086,984) 

 

- 

หุ้นสามญัของบริษัทย่อย - ส่วนของผู้ ถือหุ้นที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทย่อย 

 

- 

 

1,201,000 

 

- 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของ                             

บริษัทย่อย - สิ �นงวด 

 

90,620,069 

 

93,158,889 

 

144,368,473 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น - ต้นงวด 1,110,118,339 1,175,967,314 1,178,712,398 

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงิน

ได้ 

 

- 

 

- 

 

(3,056,295) 

กําไรสําหรับปี 75,950,124 107,165,016 48,290,897 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (400,596) (19,353,049) - 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,234,381 1,605,843 - 

เงินปันผลจ่าย (46,721,267) (49,867,686) (31,167,303) 

ส่วนตํ�ากวา่ทนุจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุ                    

ในบริษัทย่อย 

 

- 

 

(37,003,016) 

 

- 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อยลดลงเนื�องจากการ

เปลี�ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 

- 

 

(56,086,984) 

 

- 

หุ้นสามญัของบริษัทย่อย - ส่วนของผู้ ถือหุ้นที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทย่อย 

 

- 

 

1,201,000 

 

- 

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 563,783,806 - - 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 3,957,275 - - 

เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ ถือหุ้นที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษทั

ย่อย 

 

(7,274,673) 

 

(13,510,099) 

 

(16,812,383) 

เพิ�มทนุเนื�องจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ 4,566,125 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สิ �นงวด 1,706,213,514 1,110,118,339 1,175,967,314 
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งบกระแสเงนิสด 
 

รายการ 
สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2557 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2556 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2555 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไรก่อนภาษี 120,857,801 149,074,901 73,149,246 

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  

จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   

คา่เสื�อมราคา 25,062,442 24,703,286 12,349,765 

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,778,388 1,863,323 799,058 

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์อื�น 534,284 1,459,413 218,912 

รายได้ดอกเบี �ยและเงินปันผล (63,614,004) (46,501,321) (33,609,826) 

รายได้ดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ (35,439,835) (50,073,131) (16,045,022) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 109,564,171 124,103,274 71,828,608 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,857,975 3,460,637 4,214,422 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,234,381 1,605,843 - 

กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (50,509) (824,523) (671,780) 

คา่เผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,150,000 - - 

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี�ยน (181,000) - - 

ขาดทนุ (กําไร) จากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ (4,417,537) 6,263,463 (2,389,813) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ - (109,755) - 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (129,707) - - 

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 28,684,725 (2,605,433) 4,041,392 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี �สินดําเนินงาน 

 

188,891,575 

 

212,419,977 

 

113,884,962 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ �น)    

เงินลงทนุเพื�อค้า (81,964,577) 80,955,452 (234,208,037) 

ลกูหนี �สํานกัหกับญัชี (451,199,825) 152,901,544 (105,883,903) 

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (145,333,189) (206,727,888) (765,788,333) 

ลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง 202,903,251 (250,466,558) (874,521,717) 

ลกูหนี �เงินให้กู้ ยืม (6,917,124) 17,204,020 (103,702,094) 

ลกูหนี �อื�น (114,848) (8,260,859) (3,443,661) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น (569,260) (1,632,072) 5,875,531 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น (4,030,443) (7,753,722) (3,944,036) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

รายการ 
สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2557 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2556 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2555 

หนี �สินดําเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)    

เจ้าหนี �สํานกัหกับญัชี (380,602,690) 185,575,732 115,725,915 

เจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 367,409,110 (309,259,162) 383,075,698 

เงินประกนัจากการซื �อสิทธิเรียกร้อง (5,474,018) 2,010,031 (3,494,189) 

เจ้าหนี �อื�น (650,300) 646,473 (1,389,143) 

หนิ �สินหมนุเวียนอื�น (31,679,860) 22,462,129 49,170,474 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,990,000) (557,769) - 

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น 1,427,385 821,757 - 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (351,894,813) (109,660,915) (1,428,642,533) 

รับดอกเบี �ยและเงินปันผล 98,036,381 94,882,687 47,849,229 

จ่ายดอกเบี �ย (99,787,896) (98,789,528) (71,553,659) 

จ่ายภาษีเงินได้ (18,829,926) (46,535,122) (13,180,378) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (372,476,254) (160,102,878) (1,465,527,341) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทนุเผื�อขาย (959,371) (69,100,130) - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผื�อขาย - 71,332,804 - 

เงินสดจ่ายซื �ออปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (37,082,433) (74,935,308) (21,801,862) 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ�มขึ �น - (93,090,000) - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ�มขึ �น (300,000,000) - - 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 65,646 1,390,880 671,795 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (337,976,158) (164,401,754) (21,130,067) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ �น (ลดลง) (470,556,689) (397,830,035) 999,000,000 

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (277,772) (504,276) (458,261) 

เงินสดรับจากหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - - 200,000,000 

เงินสดรับจากตั�วแลกเงิน 4,037,515,743 4,479,231,303 - 

เงินสดจ่ายจากตั�วแลกเงิน (3,840,000,000) (3,200,000,000) - 

เงินสดรับจากการเพิ�มทนุ 563,783,806 - - 

เงินสดรับจากการเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัท

ย่อย 

- 1,201,000 - 

เงินสดรับจากการใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ 8,523,400 - - 

จ่ายเงินปันผล (46,721,267) (81,034,991) (16,812,383) 

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัท

ย่อย 

 

(7,274,670) 

 

(13,510,098) 

 

- 
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งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
 

รายการ 
สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2557 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2556 

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2555 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 244,992,551 787,552,903 1,181,729,356 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 391,461 450,144 - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ (465,068,400) 463,498,415 (304,928,052) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 729,680,611 266,182,196 571,110,248 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 264,612,211 729,680,611 266,182,196 

    

ข้อมูลเพิ�มเตมิประกอบกระแสเงนิสด    

รายการที�ไม่ใช่เงินสด    

คา่ซื �ออปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส่วนที�บนัทกึเป็นหนี �สิน 5,820,505 6,068,922 1,279,000 

การโอนอปุกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - 101,115 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื�อขายสุทธิจากภาษีเงินได้  

792,057 

 

(19,803,193) 

 

- 

โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทนุจากหลกัทรัพย์เพื�อค้าเป็นหลกัทรัพย์

เผื�อขาย (ราคาทนุ) 

 

86,230,021 

 

84,172,840 

 

- 

 

 
(2) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขั �นต้น - ธุรกิจหลกัทรัพย์ (%) 41.10% 39.34% 33.00% 

อตัรากําไรขั �นต้น - ธุรกิจแฟคตอริ�ง (%) 71.47% 69.38% 72.22% 

อตัราดอกเบี �ยรับ- ธุรกิจแฟคตอริ�ง (%) 7.01% 8.08% 8.54% 

อตัราดอกเบี �ยจ่าย- ธุรกิจแฟคตอริ�ง (%) 2.35% 2.94% 2.97% 

สว่นตา่งอตัราดอกเบี �ย- ธุรกิจแฟคตอริ�ง (%) 4.66% 5.15% 5.56% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 8.80% 13.58% 9.97% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 5.38% 6.90% 2.84% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราสว่นหมนุเวยีน (Current Ratio) (เทา่) 1.32 1.29 1.33 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.39% 2.17% 1.31% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.16 0.16 0.13 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ(Financial Ratio)    

อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สนิทรัพย์ (เทา่) 0.70 0.79 0.74 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 

อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.29 3.78 2.90 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (%) 117.30% 118.59% 125.32% 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) (%) 89.52% 86.49% 118.87% 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    

มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หุ้น  0.25 0.25 10.00 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 0.44 0.36 15.09 

กําไรตอ่หุ้นขั �นพิ �นฐาน (กําไรสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) 0.02 0.03 0.01 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด (กําไรสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) 0.02 0.03 0.01 

เงินปันผลตอ่หุ้น 0.012 0.016 0.400 

 
หมายเหตุ: 

- การคํานวณอัตรากําไรขั �นต้น (ธุรกิจหลักทรัพย์) คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท

หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) และการคํานวณอตัรากําไรขั �นต้น (ธุรกิจแฟคตอริ�ง) คํานวณจากงบ

การเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

- อตัราดอกเบี �ยรับธุรกิจแฟคตอริ�ง คํานวณรวมรายได้จากทั �งดอกเบี �ยรับและค่าธรรมเนียมและ

บริการรับ 

- อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) : เงินปันผลตอ่หุ้น/กําไรสทุธิตอ่หุ้น 

- มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น : สว่นของผู้ ถือหุ้น/จํานวนหุ้นสามญัที�ออกและชําระแล้ว 

 
 

14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 ผลการดาํเนินงาน  

ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั �งสิ �น

863.46 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 74.03 ล้านบาทจากงวดปี 2556 ที�มีรายได้รวมทั �งสิ �น 789.43 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 9.38 สาเหตุมาจากการเติบโตของรายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียม

และบริการดอกเบี �ยและเงินปันผล ในขณะที�ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานและการบริหารโดยในงวดปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย      

มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารรวมทั �งสิ �น 604.49 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 95.25 ล้านบาท จากปี 

2556 หรือ คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ18.70 

 

ในสว่นของรายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึ�งได้แก่ รายได้ค่านายหน้า และ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการโดยในงวดปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

รายได้คา่นายหน้าและรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการรวมทั �งสิ �น 478.25 ล้านบาทและ 58.07 ล้านบาท 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 55.39 และ 6.72 ของรายได้รวมตามลําดบั ในขณะที�ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรวมทั �งสิ �น 471.11 ล้านบาทและ 49.22 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.68 และ 6.23 ตามลําดบั ทั �งนี �เมื�อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ารายได้ค่านายหน้า

สําหรับปี 2557 เพิ�มขึ �นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ซึ�งเป็นผลเนื�องมาจากมลูค่าการซื �อขายหลกัทรัพย์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2557 มีมลูค่าค่อนข้างทรงตวัเมื�อเทียบกบัปี 2556  ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการสําหรับปี 2557 ที�เพิ�มขึ �นจากปี 2556 เกิดขึ �นจากรายได้ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงินที�

เพิ�มขึ �น รายได้อีกสว่นหนึ�งของธุรกิจหลกัทรัพย์คือดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ โดยดอกเบี �ยเงิน

ให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์สําหรับปี 2557 มีจํานวนรวมทั �งสิ �น 35.44 ล้านบาท ลดลง 14.63 ล้านบาทจาก 

50.07 ล้านบาทในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 29.22 การลดลงดังกล่าวเป็นผลจาก

บรรยากาศหรือภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เอื �ออํานวยจึงทําให้ลกูค้าหรือนกัลงทุนใช้เงินกู้ ยืม

เพื�อซื �อหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์น้อยลง 

 

รายได้ที�สําคญัอีกรายการหนึ�ง คือ ดอกเบี �ยรับจากการซื �อสิทธิเรียกร้อง ซึ�งเป็นรายได้ที�มาจากธุรกิจ 

แฟคตอริ�ง โดยสําหรับงวดปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบี �ยรับจากการซื �อสิทธิเรียกร้อง จํานวน 

147.82 ล้านบาท ลดลง 23.62 ล้านบาท จาก 171.45 ล้านบาทเมื�อเทียบกบัปีก่อนหน้าหรือคิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 13.78 ทั �งนี � ดอกเบี �ยรับจากการซื �อสิทธิเรียกร้องคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.12 และร้อยละ 

21.72 ของรายได้รวมของปี 2557 และ 2556 ตามลําดบัโดยสาเหตทีุ�ทําให้รายได้ลดลงเกิดจากการชะลอ

ตวัของสภาวะทางเศรษฐกิจอนัเนื�องมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึ�งปีแรก

ของปี 2557 ที�ได้ส่งผลกระทบต่อทั �งกลุ่มผู้ประกอบการและลกูค้า ประกอบกบัการเพิ�มความเข้มงวดใน

การควบคมุคณุภาพลกูค้า 

 

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นจํานวน 76.76 ล้านบาท 

ในขณะที�ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นจํานวน 9.62  

ล้านบาท 

 

สําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ

บริหารสําหรับปี 2557 รวมทั �งสิ �น 604.49 ล้านบาท โดยคา่ใช้จ่ายที�สําคญัคือค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

จํานวน 367.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60.80 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร

รวม เพิ�มขึ �น 56.97 ล้านบาทจากปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราเพิ�มขึ �นร้อยละ 18.34 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ

พนักงานที�เพิ�มขึ �นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนของพนักงานผลตอบแทนของเจ้าหน้าที�

การตลาดที�เพิ�มขึ �นเนื�องจากการขยายตวัของปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์รวมทั �ง ประกนัสงัคม กองทุน

สํารองเลี �ยงชีพ เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอปุกรณ์จํานวน 86.37 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 14.29 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม เพิ�มขึ �น 11.68 ล้านบาทจากปี 

2556 หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 15.63 คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอปุกรณ์ ประกอบด้วย 

ค่าเช่าอาคารสํานักงาน ค่าเสื�อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่านํ �าประปา เป็นต้น ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
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จํานวน 62.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.33 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร

รวม เพิ�มขึ �น 8.16 ล้านบาทจากปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 15.04 ค่าธรรมเนียมและบริการ

จ่ายสว่นใหญ่เป็นคา่ธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่สํานกัหกับญัชี และตลาดหลกัทรัพย์ตามปริมาณการซื �อขาย

หลกัทรัพย์ เป็นต้น 

 

สําหรับรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 

28.68 ล้านบาท ในขณะที�ปี 2556 มีการโอนกลบัค่าใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูเป็นจํานวน 2.61 

ล้านบาท ทั �งนี �ค่าใช้จ่ายหนี �สูญและหนี �สงสยัจะสูญส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจแฟคตอริ�ง การปล่อยสินเชื�อ

และการตั �งสํารองลกูหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง 

 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 มีจํานวนรวมทั �งสิ �น 109.56 ล้านบาท 

ลดลง 14.54 ล้านบาท จากปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.72 โดยสาเหตทีุ�ค่าใช้จ่ายทางการ

เงินลดลงเกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ เพื�อใช้สนบัสนนุการขยายธุรกิจแฟค

ตอริ�งและเงินทนุหมนุเวียนของธุรกิจหลกัทรัพย์  

 

ในปี 2557 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม คือ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)  

เป็นจํานวน 0.13 ล้านบาท ทั �งนี �การลงทุนในบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั (มหาชน) เป็นไปตามมติ

ของที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 ที�ได้อนุมตัิการลงทุนร่วมกบั AIFUL 

CORPORATION ซึ�งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โอซาก้าของประเทศญี�ปุ่ น โดยบริษัท     

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหุ้ น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวน 

1,000 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 30 คิดเป็น

จํานวนเงิน 300 ล้านบาท 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกําไรสทุธิสําหรับปี 2557 รวมทั �งสิ �น 75.95 ล้านบาท ลดลง 31.21 ล้านบาท

จากกําไรสทุธิของปี 2556 จํานวน 107.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29.13 โดยบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้ นในปี 2557 จํานวน 71.25 ล้านบาท ลดลง 18.77  

ล้านบาทจากจํานวน 90.02 ล้านบาท ของกําไรสทุธิส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของปี 2556 หรือคิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 20.85 โดยการลดลงของกําไรสุทธิดงักล่าว เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ที�

เติบโตเพิ�มขึ �นเพียงเล็กน้อย ทั �งรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ในขณะที�รายได้

จากธุรกิจแฟคตอริ�งกลบัลดลงคอ่นข้างมากเมื�อเทียบกบัปีก่อนหน้า ประกอบกบัผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ในปี 2556 ที�พลิกกลบัมาเป็นผลกําไรในปี 2557 ด้วยปัจจยัต่างๆ เหล่านี �จึงทําให้รายได้รวมของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 เพิ�มขึ �นจากปี 2556 แต่ในขณะเดียวกัน การเพิ�มขึ �นของค่าใช้จ่ายหลกั  

ซึ�งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร หนี �สูญและหนี �สงสยัจะสูญก็ได้เพิ�มสูงขึ �นเกินกว่า

จํานวนที�เพิ�มขึ �นของรายได้จงึทําให้กําไรสทุธิสําหรับปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง  เมื�อเทียบ

กบักําไรสทุธิในปี 2556 
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14.2 ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่ารวมทั �งสิ �น 5,607.49  

ล้านบาท เพิ�มขึ �น 305.88 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ที�มีมูลค่า 5,301.61 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 5.77 โดยสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก ่

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า ซึ�งมีจํานวนเพิ�มขึ �นจาก 1,239.50 ล้านบาท ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2556 เป็นจํานวน 1,384.20 ล้านบาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 โดยรายการที�เพิ�มขึ �นนั �น

เกิดจากเงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ที�เพิ�มขึ �น สอดคล้องกับมูลค่าการซื �อขายหลักทรัพย์ในช่วง 3 วัน

สุดท้ายก่อนปิดบัญชี นอกจากนี � บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีลูกหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้องซึ�งเป็น

สินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจแฟคตอริ�ง โดยลูกหนี �จากการซื �อสิทธิเรียกร้อง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2557 มีจํานวน 2,419.33 ล้านบาท ลดลง 242.95 ล้านบาทจากยอด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ที�มี

จํานวน 2,662.28 ล้านบาท โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 รายการหลกัทั �งสองรายการมีสดัส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 24.68 และ 43.14 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 มีสดัส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 23.38 และ 50.22 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั  

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวน

ทั �งสิ �น 264.61 ล้านบาท ลดลง 465.07 ล้านบาทเมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ที�มีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวนทั �งสิ �น 729.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 63.74 ซึ�งการ

ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั �น ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการที�บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน

ร่วมกบั AIFUL CORPORATION ซึ�งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โอซาก้าของประเทศญี�ปุ่ น 

เพื�อจดัตั �งบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) โดยการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามมติของที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557ทั �งนี � บริษัทไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)  

มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นใน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) จํานวนร้อยละ 30 คิดเป็นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท  

โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเป็น

จํานวน 300.13 ล้านบาท 

 

ลกูหนี �สํานกัหกับญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนรวมทั �งสิ �น 479.31 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 451.20 

ล้านบาท เมื�อเทียบกบัลกูหนี �สํานกัหกับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�มีจํานวน 28.11 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 1,605.24 รายการลกูหนี �สํานกัหกับญัชีที�เพิ�มขึ �น เกิดจากยอดดลุสทุธิลกูหนี �

สํานกัหกับญัชีที�เกิดจากการชําระราคาซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพิ�มขึ �น 

 

ในสว่นของหนี �สินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี �สินรวมณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวนทั �งสิ �น 

3,901.28 ล้านบาท ลดลง 290.22 ล้านบาทจากจํานวน 4,191.49 ล้านบาทของหนี �สินรวม ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2556 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.92 ซึ�งหนี �สินหลกัที�ลดลงได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสั �นจาก

สถาบันการเงิน เจ้าหนี �สํานักหักบัญชี โดยลดลงจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวน 487.00 
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ล้านบาท และ 380.60 ล้านบาทตามลําดบั ในขณะที�หนี �สินหลกัที�เพิ�มขึ �นได้แก่ เจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์

และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า ตั�วแลกเงินจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน โดยเพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2556เป็นจํานวน 367.41 ล้านบาท และ 227.49 ล้านบาทตามลําดบั  

 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีมลูค่ารวม 1,706.21 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �น 596.10 ล้านบาท จากวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ที�มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,110.12 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ �นร้อยละ 53.70 การเพิ�มขึ �นดงักล่าวเป็นผลจากการเพิ�มทุนและเปลี�ยนแปลงทุน

ชําระแล้ว จากหุ้นสามญัจํานวน 3,116,730,360 หุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 เป็นหุ้นสามญัจํานวน 

3,893,595,260 หุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งทนุที�ออกและชําระแล้ว สว่นเกินมลูค่าหุ้น ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557 มีจํานวนทั �งสิ �น 973.40 ล้านบาท และ 605.83 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2556 ที�มีทุนที�ออกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้ นเป็นจํานวน 779.18 ล้านบาทและ 

230.57 ล้านบาทตามลําดบั  ซึ�งการเพิ�มขึ �นของส่วนของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ทําให้อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วน

ของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเหลือ 2.29 เท่าจากอัตราส่วน 3.78 เท่า ณ วันที� 31 

ธนัวาคม 2556 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันี �แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควร

ต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี � บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  

ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลู 

ในส่วนที�เป็นสาระสําคัญทั �งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคุมดูแล 

ให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที�ดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม 

ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557  

ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลง 

ที�สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั �งการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รับรองความ

ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้     หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ� วิสุทธิ หรือ นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม  

เป็นผู้ ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี �ไว้ทุกหน้า และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื�อของ   หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ� วิสุทธิ  หรือ นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม และตราประทับของ

บริษัทฯ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื�อ-สกุล   ตาํแหน่ง     ลายมือชื�อ 

 

1. ศาสตราจารย์ศภุชยั พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการ      

 

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ  กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)      

 

3. หมอ่มราชวงศ์เกษมวิสทุธิ� วิสทุธิ  กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)           

 

4. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)      

 

5. นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)      

 
 



- 159 - 

 
ชื�อ-สกุล   ตาํแหน่ง       ลายมือชื�อ 

 

6. นายวฒิุภมูิ จฬุางกรู กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)      

 

7. นายนพพร  พิชา  กรรมการ                       

 

8. นางจิราพร  เชมนะสิริ กรรมการ       

 

9. รองศาสตราจารย์อญัชลี  พิพฒันเสริญ   กรรมการ      

 

10. รองศาสตราจารย์นิพทัธ์  จิตรประสงค์    กรรมการ    

 
11. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ    

 

12. นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ  กรรมการ      

 
 

ผู้รับมอบอํานาจ จาํนวน 2 ท่าน     

   
ชื�อ-สกุล              ตาํแหน่ง         ลายมือชื�อ 

 

1. หมอ่มราชวงศ์เกษมวิสทุธิ� วิสทุธิ  กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)           

 

2. นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)      

 

 

 

ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช 

ประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ 

74 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� (บญัช)ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Ohio State 

University, USA. 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP)  รุ่นที� 1/ 2546 

- Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที� 38/2546 

- Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที� 13/2549 

0.00385 % - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

2547 - ปัจจบุนั 

 

2542 – ปัจจบุนั 

 

2552- ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2547 – 2550 

 

2546 – 2551 

 

2548 - 2556 

-ประธานกรรมการบริษัท 

 และกรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

 และกรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

 และกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-กรรมการวินิจฉัยอทุธรณ์ 

 

-ประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย /ธุรกิจสื�อสาร 

 

-บมจ.ทางดว่นกรุเทพ /ธุรกิจขนสง่ 

 

-บมจ.ซีพี ออลล์ / ธุรกิจค้าปลีก 

-บจ.Easy Golf / ธุรกิจสนัทนาการ 

-สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บมจ.แมทชิ�ง สตดูิโอ / ธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ์ 

 

-บจ. เสนาทรายทอง /ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง 

นายนพพร  พิชา 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67 - ปริญญาโท สาขาพฒันการเศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

 

0.00270 % - 2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2549 – ปัจจบุนั 

-กรรมการ และ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ  

-กรรมการ และ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 2/2546 

- Director Certification Program (DCP) 

  รุ่นที� 100/2551 

 

 

2550 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ  

-ประธานกรรมการบริษัท 

-ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

-กรรมการ 

 

 

-Viet World Company Limited 

-กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods / ธุรกิจอาหาร 

-บจ.ราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชั�น / ธุรกิจพลงังาน 

 

นางจิราพร  เชมนะสิริ 

กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

66 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 71/2551 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 172/2556 

 

0.00173 % - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2531 – ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

 

2548 – ปัจจบุนั 

2537 – ปัจจบุนั 

 

2529 – 2552 

 

-กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

-กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการ

ใหญ่ (สายงานแผนงานและ

การเงิน 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

- บจ.ธราพร / ธุรกิจที�ปรึกษา 

-บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ / ธุรกิจฝึกอบรม

และที�ปรึกษา 

-บจ.เอสอาร์ไอ คอนซลัเตนท์ / ธุรกิจที�ปรึกษา 

-บจ.กริดบิสซิเนสโซลชูั�นส์ / ธุรกิจฝึกอบรมและ   

ที�ปรึกษา 

-บมจ.ทา่อากาศยานไทย / ธุรกิจขนสง่ 

 

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 

กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

63 - ปริญญาโท สาขาการบญัช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

0.00158 % - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

-กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

-กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที� 124 / 2552  

-  Audit Committee Program (ACP)  

รุ่นที� 30 / 2553 

- Advance Audit Committee Program

รุ่นที� 2 / 2553  

- Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที� 25/ 2554 

- Corporate Governance for Capital  

Market Intermediaries (CGI)  

รุ่นที�  1/ 2557 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2538 – ปัจจบุนั 

 

 

2550 – 2553 

2547 - 2550 

-กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการ โครงการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี

-หวัหน้าภาควิขาการบญัช ี

- รองอธิการบดี ฝ่ายการคลงั 

-บมจ.ปริญสิริ / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

 

 

-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ� วิสทุธิ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

72 - ปริญญาตรี  Mechanical Engineering  

มหาวิทยาลยัควีนออฟ เบลฟาส 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 61/2550 

0.00250 % - 2553 – ปัจจบุนั

2549 – 2553 

2539 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุริกจการเงิน 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บจ.เอส บี เรียลตี � / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

 

นายวิสตูร  กาญจปัญญาพงศ์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

55 - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.00193 % - 2553 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

2546 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บจ.เซ็นเตอร์ อินเตอร์แอคทีฟ/ธุรกิจที�ปรึกษา 

และลงทนุ 

-บจ.เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล / ธุรกิจ



 - 165 -  

 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 71/2551 

- Role of  the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที� 30/2556 

- Corporate Governance for Capital  

Market Intermediaries (CGI)  

รุ่นที�  1/ 2557 

 

2546 – ปัจจบุนั 

2540 – ปัจจบุนั 

2539 – ปัจจบุนั 

 

2536 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการจดัการ คนที� 4 (ผู้มี

อํานาจลงนาม) 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

อสงัหาริมทรัพย์ 

-บจ.ทีเอพี แวลเูอชั�น /ธุรกิจประเมิน 

-สมาคมที�ปรึกษาธุรกิจไทย 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 

 

-บจ.เอ็ม.บี.บี.เอ /ธุรกิจลงทนุ 

-บจ.สํานกักฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย 

-บจ.ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั�นแนล/ ธุรกิจกฎหมาย 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

56 - ปริญญาโท บริหารการเงิน 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 61/2550 

 

6.73123 % - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

2541 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2557- ปัจจบุนั 

 

2547 - 2555 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

และกรรมการสรรหา / 

กรรมการบริหาร 

-ประธานกรรมการบริษัท และ 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ Executive Director 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง /ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

 

- AIRA International  Advisory (Singapore) 

Pte.Ltd. 

-บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ  / ธุรกิจสินเชื�อสว่น

บคุคล 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

63 

 

- ปริญญาโท  

Business Administration (Finance) 

 Washington State University, USA. 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที� 157/2555 

- Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่นที� 13/2556 

 

0.32191 % - 2553 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั

2555 – ปัจจบุนั 

2552 – 2552 

 

2547 – 2552 

 

2543 – 2552 

2539 - 2552 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-ที�ปรึกษาบริษัท 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

-กรรมการผู้จดัการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บจ.ปภพ /ธุรกิจพลงังานทดแทน 

-บมจ.เมืองไทยลิสซิ�ง /ธุรกิจการเงิน 

-ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย/  ธุรกิจ

หลกัทรัพย์ 

-บริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย ) จํากดั / 

ธุรกิจการเงิน 

-บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์ / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บลจ.กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุตา่งด้าว / ธุรกิจ

ลงทนุ 

รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

กรรมการบริษัท 

72 - ปริญญาโท International Trade 

&Finance 

Gothenburg School of Economics 

and Business  Administration, 

Sweden 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 85/2550 

-  Audit Committee Program (ACP)   

รุ่นที� 25/2552 

 

0.00135 % - 2553 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2550 – 2554 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริษัท และ

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการบริษัท และ 

 กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี�/ ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.ลลิล พรอพเพอร์ตี � / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

-บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก 

 

-ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย / ธุรกิจ

หลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR) 

รุ่นที� 5/2552 

- Monitoring the internal Audit 

Function รุ่นที� 5/2552 

- Monitoring the Quality of Financial 

Report  รุ่นที� 9/2552 

นายปริญญา ไววฒันา 

กรรมการอิสระ 

67 - ปริญญาตรี สาขาการบญัช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 35/2548 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 72/2549 

- หลกัสตูรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  

รุ่นที� 9/2548 

- Role of Compensation Committee 

(RCC) รุ่นที� 10/2553 

- Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR)  

รุ่นที� 2/2551 

0.00193 % - 2553 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

 

-กรรมการอิสระ / กรรมการ

ลงทนุ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน /ประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง  

-กรรมการอิสระ และ 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

-กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

- หุ้นสว่นและผู้จดัการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

 

 

 

-บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น / ธุรกิจสื�อสาร 

 

-บมจ.ไทยสตีลเคเบิ �ล / ธุรกิจยานยนต ์

 

 

-สํานกังาน พีแอนด์เอส โซซิเอทส์ / ธุรกิจที�ปรึกษา 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

35 - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที� 148/2554 

- Finance for Director (FFD)  

รุ่นที� 12/2554 

 

- - 2556 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

 

2545 – ปัจจบุนั 

 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการและกรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม / 

กรรมการบริหาร 

-กรรมการและผู้อํานวยการ

สายงานจดัหา 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง / ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บจ.ซมัมิท โอโต บอดี � อินดสัตรี /ธุรกิจชิ �นสว่น

ยานยนต ์

-บจ.ซมัมิท โอโต บอดี � อินดสัตรี (อยธุยา) / ธุรกิจ

ขิ �นสว่นยายนต ์

-บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี �เวิร์ค / ธุรกิจขิ �น

สว่นยายนต์ 

-บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี �เวิร์ค (ระยอง) / 

ธุรกิจขิ �นสว่นยายนต ์

-บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี / ธุรกิจขิ �นสว่นยา

ยนต์ 

-บจ.ไทยออโต อินดสัตรี / ธุรกิจขิ �นสว่นยายนต์ 

-บจ.ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจขิ �นสว่น

ยายนต ์

-บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจขิ �นสว่น

ยานยนต ์

นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ 

กรรมการบริษัท 

64 - Master of Business Administration / 

Commerce 

  Eastern New Mexico University, USA. 

- ประกาศนียบตัรเทียบเทา่ปริญญาโท 

- - 2557 – ปัจจบุนั 

2554 – 2557 

 

2552 – 2557 

- กรรมการบริษัท 

- ที�ปรึกษา 

 

- กรรมการอิสระ และประธาน

- บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

- การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย / 

ธุรกิจคมนาคม 

- บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั / 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

International Tax Program,  

Harvard University , USA. 

 

2554 – 2557 

 

2553 – 2554 

2552 - 2554 

กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- รองอธิบด ี

ธุรกิจการเงิน 

- องค์การตลาด กระทรวงมหาไทย / ราชการ 

 

- บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 

- กรมสรรพากร / ราชการ 

นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ 

รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

บริหารความเสี�ยง 

53 - ปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (NIDA)  สาขาพฒันาการ

เศรษฐกิจ 

- - ก.ค.2556-

ปัจจบุนั 

2549 – ม.ิย.

2556 

2532 -2549 

-รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

 

-ผู้อํานวยการ สายงาน

บรรษัทธุรกิจ 

-ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ สายงาน

พาณิชยกิจ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  /ธุรกิจธนาคาร 

 

-บมจ.ธนาคาร ยโูอบี (ไทย) / ธุรกิจธนาคาร 

 

นายอรรถพร ตระกลูมาลี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

49 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยกุต์  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

 

 

- - ม.ิย.2557 – 

ปัจจบุนั 

ม.ิย.2556 – 

เม.ย.2557 

ก.พ.2552 – 

ก.ค. 2556 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

 

-Head of Information 

System Development 

-Senior Director of 

Information Technology 

Group 

 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน 

 

-National ITMX Co.,Ltd.  

 

-บมจ. ธนาคารไทยเครติตเพื�อรายยอ่ย /ธุรกิจ

การเงิน 

นางสาวเนตรทราย นาคสขุ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ/

เลขานกุารบริษัท/ รักษาการ

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

53 - ปริญญาโท  สาขาการเงิน  

Oklahoma City University 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

0.00204 % - 2553 – ปัจจบุนั 

2550 - 2553 

-เลขานกุารบริษัท 

-เลขานกุารบริษัท 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 



 - 170 -  

 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Company Secretary Program (CSP) 

- Effective Minute Taking (EMT) 

นางสาวปัญจนชุ กิจกรอง

ไพบลูย ์

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหาร

ความเสี�ยง / รักษาการ รอง

ผู้อํานวยการฝ่ายการตวจสอบ

ภายใน 

35 - ปริญญาโท  Master of Information 

Technology (Enterprise Systems) 

Queensland University of 

Technology 

 

 

- - 2556 – ปัจจบุนั 

 

2547 - 2552 

-รองผู้อํานวยฝ่ายบริหาร

ความเสี�ยง 

-ผู้ชว่ยผู้จดัการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

 

-Harwath (Thailand) Limited / ธุรกิจตรวจสอบ

บญัชี 

นางสาวนบัทอง  วนวฒันาวงศ์ 

รองผู้อํานวยการ สายกฎหมาย 

 

 

33 - ปริญญาโท กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2557 – ปัจจบุนั 

 

2554 – 2557 

 

  -  2553 

-รองผู้อํานวยการสว่น

กฎหมาย 

-ผู้จดัการสว่นพฒันากฎหมาย 

 

-ทนายความ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

 

-สํานกังานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์  

(องค์การมหาชน) 

-บริษัท ทิมบลคิแอนด์ พาร์เนอร์ จํากดั 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช 

ประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ 

74 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� (บญัช)ี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP)  ปี 2546 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 38/2546 

- Board of Performance Evaluation  

ปี 2547 

- Role of the Chairman Program 

(RCP) 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

2547 - ปัจจบุนั 

 

2542 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2547 – 2550 

 

2546 – 2551 

 

2548 - 2556 

-ประธานกรรมการบริษัท 

 และกรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

 และกรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

 และกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-กรรมการวินิจฉัยอทุธรณ์ 

 

-ประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย /ธุรกิจสื�อสาร 

 

-บมจ.ทางดว่นกรุเทพ /ธุรกิจขนสง่ 

 

-บมจ.ซีพี ออลล์ 

-บจ.Easy Golf / ธุรกิจสนัทนาการ 

-สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บมจ.แมทชิ�ง สตดูิโอ / ธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ์ 

 

-บจ. เสนาทรายทอง /ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง 

นายนพพร  พิชา 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67 - ปริญญาโท สาขาพฒันการเศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

 

2550 – ปัจจบุนั 

-กรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ 

-กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ / 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

 

Viet World Company Limited 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(DAP) รุ่นที� 2/2546 

- Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที� 100/2551 

2550 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

-ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

-กรรมการ 

-กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods / ธุรกิจอาหาร 

-บจ.ราชบรีุเวิลด์ โคเจนเนอเรชั�น / ธุรกิจ

พลงังาน 

นางจิราพร  เชมนะสิริ 

กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

65 - ปริญญาตรี สาขาการบญัช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 71/2551 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 172/2556 

 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2531 – ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

 

2548 – ปัจจบุนั 

2537 – ปัจจบุนั 

 

2529 - 2552 

-กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

 -กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

 -กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการ

ใหญ่ (สายงานแผนงานและ

การเงิน 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บจ.ธราพร / ธุรกิจที�ปรึกษา 

-บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ / ธุรกิจ

ฝึกอบรมและที�ปรึกษา 

-บจ.เอสอาร์ไอ คอนซลัเตนท์ / ธุรกิจที�ปรึกษา 

-บจ.กริดบิสซิเนสโซลชูั�นส์ / ธุรกิจฝึกอบรมและ 

ที�ปรึกษา 

-บมจ.ทา่อากาศยานไทย / ธุรกิจขนสง่ 

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 

กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

63 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที� 124 / 2552  

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2538 – ปัจจบุนั 

 

-กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

-กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการ โครงการธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ คณะ

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.ปริญสิริ / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น

ที� 30 / 2553 

- Advance Audit Committee Program 

รุ่นที� 2 / 2553  

- Role of the Chairman Program  

(RCP) รุ่นที� 25/ 2554 

- Corporate Governance for Capital  

Market Intermediaries (CGI)  

รุ่นที�  1/ 2557 

 

2550 – 2553 

2547 - 2550 

พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี

-หวัหน้าภาควิขาการบญัช ี

-รองอธิการบดี ฝ่ายการคลงั 

 

-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

นายวิสตูร  กาญจปัญญาพงศ์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

55 - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 71/2551 

- Role of  the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที� 30/2556 

- Corporate Governance for Capital  

Market Intermediaries (CGI)  

รุ่นที�  1/ 2557 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

2546 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

2540 – ปัจจบุนั 

2539 – ปัจจบุนั 

 

2536 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  

 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการจดัการ คนที� 4 (ผู้มี

อํานาจลงนาม) 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บจ.เซ็นเตอร์ อินเตอร์แอคทีฟ/ธุรกิจที�ปรึกษา 

และลงทนุ 

-บจ.เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล / ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 

-บจ.ทีเอพี แวลเูอชั�น /ธุรกิจประเมิน 

-สมาคมที�ปรึกษาธุรกิจไทย 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 

 

-บจ.เอ็ม.บี.บี.เอ /ธุรกิจลงทนุ 

-บจ.สํานกักฎหมายธรรมนิติ / ธุรกิจกฎหมาย 

-บจ.ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั�นแนล/ ธุรกิจ

กฎหมาย 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามและ

ประธานกรรมการบริหาร 

 

56 - ปริญญาโท บริหารการเงิน 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 61/2550 

 

 - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

2541 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2547 - 2555 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

และกรรมการสรรหา/

กรรมการบริหาร 

-ประธานกรรมการบริษัท และ 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ Executive Director 

-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง /ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

 

- AIRA International  Advisory (Singapore) 

Pte.Ltd. 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

- ปริญญาโท  การเงิน 

University of Houston ,Texas, USA 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 84/2553 

 

- - 2552 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

2550 - 2552 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

-กรรมการลงทนุ 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

- กรรมการผู้จดัการ 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

-บจ.ธรรมนิติและทรูธ / ธุรกิจการเงิน 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายนคร  คลศรีชยั 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานเจ้าหน้าที�

การตลาด 

51 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Northeastern University, Boston, 

USA  

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 73/2551 

 

- - 2550 –ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2551 – ปัจจบุนั 

2552 – ปัจจบุนั 

2543 – ปัจจบุนั 

 

2544 – 2550 

 

 

2551 –2553  

- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

และ ประธานเจ้าหน้าที�

การตลาด  สายธุรกิจ

หลกัทรัพย์และตราสาร

อนพุนัธ์ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

สายงานนายหน้าซื �อขาย

หลกัทรัพย์ 

-กรรมการ 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

-บจ.กระบี� ลนัตา /ธุรกิจโรงแรม 

-บจ.ศรีลนัตา  / ธุรกิจโรงแรม 

-บจ.อนัดามนั ลนัตา พร็อพเพอร์ตี �/ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ 

-บมจ.หลกัทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย)/ ธุรกิจ

หลกัทรัพย์ 

 

-บจ.อสุาโท / ธุรกิจโรงแรม 

นายทรงพล  บนุนาค 

กรรมการผู้จดัการ 

60 - ปริญญาตรี สาขาการบญัช ี

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 86/2550 

- - 2549 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

2549 – 2554 

2553 - 2554 

-กรรมการผู้จดัการ สายงาน

ปฏิบตัิการและสนบัสนนุ 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริษัท 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า  / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บมจ.ไอร่า แคปปืตอล / ธุรกิจการเงิน 

นายนิพนธ์ สวุรรณประสิทธิ� 

กรรมการผู้จดัการ 

58 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 

- - 2548 – ปัจจบุนั -กรรมการผู้จดัการ 

สายการตลาด  

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

นายสลากลุ ประเสริฐด ี

กรรมการผู้จดัการ 

51 - ปริญญาโท บริหารจดัการ 

Stamford University 

- - 2556 – ปัจจบุนั 

 

2555 – 2556 

2545-  25555 

-กรรมการผู้จดัการ  

สายการตลาด  

-รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

-รักษาการประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บล.เคทีบี (ประเทสไทย) /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

นายศภุกร สริุยะ 

กรรมการผู้จดัการ 

44 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลยัหอการค้า 

- - 2541-2557 -ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - บล.เคทีซีมิโก้ จํากดั / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

นางสาวสพุรรณี จณารักษา 

ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี

และเบิกจา่ย 

60 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- - 2549 – ปัจจบุนั 

 

2543 - 2549 

-ผู้อํานวยการอาวโุส  

ฝ่ายบญัชแีละเบิกจา่ย 

-ผู้อํานวยการอาวโุส 

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า/ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บจ.ธรรมนิติและทรูธ/ธุรกิจการเงิน 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จาํกัด (มหาชน) 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสรสทธิ� สนุทรเกศ 

ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ 

63  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บญัชี   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี บญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Senior Executive 

Program 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Executive Development 

Program (Wharton School) 

University of Pennylvania, 

USA 

 หลกัสตูร วิชาการทหารบกชั �นสงู 
หลกัสตูรหลกัประจํา ชดุที� 46  
วิทยาลยัทหารบก 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที� 8 

- - สิงหาคม 2557-

ปัจจบุนั 
2554 
 

 

2554 

 

2553 

-ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ 
-รองผู้วา่การ ด้านบริหาร 
ผู้ชว่ยผู้วา่การ สายกํากบั

สถาบนัการเงิน 
-กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 
-กรรมการผู้แทนธนาคารแหง่

ประเทศไทย 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

-ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

 

-ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

-ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศ

ไทยสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู

ธรรมศาสตร์เพื�อสงัคม (นมธ.) รุ่นที� 2 

 Director Certificate Program 

(DCP) 
นางจนัทิมา สิริแสงทกัษิณ 

กรรมการ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

 

65  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 บญัชีมหาบณัฑิตจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 The Management Development 

Program, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  

ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Advanced Management Program 

Harvard Business School, USA 

 นกับริหารระดบัสงูหลกัสตูรที� 1 รุ่นที� 

29 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 

สํานกังาน ก.พ. 

 การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที� 

43 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

- - มีนาคม 2554-

ปัจจบุนั 

 

2550 

2547 

 

2544 

2543 

 

2542 

 

2542 

 

2540 

 

 

 

กรรมการ,ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ 

รองปลดักระทรวงการคลงั 

ที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร  

รองอธิบดี กรมสรรพากร 

สรรพากรภาค 4 

ผู้อํานวยการสํานกัตรวจสอบ

ภาษี 

ผู้อํานวยการศนูย์บริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ่ 

ผู้อํานวยการโครงสร้าง

ปรับปรุงระบบงานกรรมวิธี

ภาษีสรรพากรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ (ชว่ยราชการ) 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

กระทรวงการคลงั / ราชการ 

กรมสรรพากร / ราชการ 

 

กรมสรรพากร / ราชการ 

กรมสรรพากร / ราชการ 

 

กรมสรรพากร / ราชการ 

 

กรมสรรพากร / ราชการ 

 

กรมสรรพากร / ราชการ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(DCP)  ปี 2545 2539 

 

2536 

 

2535 

 

2531 

วช. 

ผู้อํานวยการ (นกัวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 8)  

ผู้ เชี�ยวชาญด้านโครงสร้าง

ภาษี (นกัวิชาการภาษี 8 ) 

ผู้ เชี�ยวชาญด้านโครงสร้าง

ภาษี (นกัวิชาการภาษี 8ว.) 

ผู้ชํานาญการพิเศษด้าน 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

(เจ้าหน้าที�ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 7 ว.) 

สํานกัเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมสรรพากร /  

ราชการ 

กองกรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี /  

ราชการ 

กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร /  

ราชการ 

กองกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี /  

ราชการ 

 

นางลดาวลัย์ ธนะธนิต 

กรรมการ, 

ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 

70  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

ด้านบริหารการเงิน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

ด้านการเงิน Eastern New Maxico 

University, USA 

 Advanced Bank Management 

Program (ABMP) Asian Institute Of 

Management, The Philippines 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ

- 

 

- 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

มีนาคม 2554 -

คณะกรรมการจดัสรรที�ดิน

กลาง  

คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

กรรมการคณะอนกุรรมการ

พิจารณากลั�นกรองเรื�องราว

ร้องทกุข์จากผู้บริโภค 

กรรมการคณะกรรมการธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

กรรมการสมาคมสินเชื�อที�อยู่

อาศยั  

กรรมการ, 

กรมที�ดิน กระทรวงมหาดไทย / ราชการ 

 

สํานกังานคุ้มครองผู้บริโภค  

สํานกันายกรัฐมนตรี / ราชการ 

สํานกังานคุ้มครองผู้บริโภค 

สํานกันายกรัฐมนตรี / ราชการ 

 

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย / ราชการ 

 

 

 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ร่วมเอกชนรุ่นที� 9 

 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 96 สมาคมสง่เสริม

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 6 

 สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการเมือง

การปกครองในระบบประชาธิปไตย 

สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที� 13 

ปัจจบุนั 

 

 

2541-2548 

 

 

2531-2541 

 

2525-2531 

ประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้มีอํานาจลง

นาม 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ 

ผู้ รับผิดชอบสายธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์  

ผู้ รับผิดชอบสายธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์  

ผู้จดัการฝ่ายสินเชื�อ  

สายสินเชื�อธุรกิจก่อสร้างและ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) /  

ธนาคารพาณิชย์ 

 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) /  

ธนาคารพาณิชย์ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) / 

ธนาคารพาณิชย์ 

 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม , 

กรรมการบริหาร ,  

กรรมการสรรหาฯ 

 

56  ปริญญาโท บริหารการเงิน  

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 61/2550 

 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

2541 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และกรรมการสรรหา/

กรรมการบริหาร 

-ประธานกรรมการบริษัท 

และ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง /ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

 

- AIRA International  Advisory (Singapore) 

Pte.Ltd. 

-บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธุรกิจสินเชื�อสว่น
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

2547 - 2555 

และ Executive Director 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / 

ประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการ 

บคุคล 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 

นายคณุากร เมฆใจดี   

กรรมการ และกรรมการอิสระ 

60  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State 

University, USA. 

 ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัหอ

การ  ค้าไทย 

 Diploma of Directors Certification 

Program from Thai institute of 

Directors Association (IOD) 

Australian Institute of Company 

Directors (AICO) 2544 

 Certificate of Attendance of the 

Chairman 2000 Class 5/2544 

 Certificate of Attendance of the 

Audit Committee Program (ACP) 

17/2550 

1.75%  

(500,000 หุ้น) 

- 

 

2547 – ปัจจบุนั 

 

 

2545 - ปัจจบุนั 

 

2544 – 5/8/2552 

 

2535 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) / 

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

บริษัท เจ้าคณุเกษตรพืชผลอตุสาหกรรมอาหาร 

จํากดั  

บริษัท บางกอกแรนซ์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ธนสถาปนา จํากดั 

 

นายพนูศกัดิ� เธียไพรัตน์  

กรรมการ,  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

48  MBA (Finance and International 

Business), Sasin 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการด้านโลจสิติกส์ 

0.715%  

(286,000 หุ้น) 

- 

 

2547 – ปัจจบุนั 

 

 

2545 – ปัจจบุนั 

กรรมการ, กรรมการ

ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 

และกรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

กลุม่บริษัทอีเทอร์นิตี � / ขนสง่ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการอิสระ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Directors Accreditation Program 

(DAP) 11/2547  

 Finance for Non-Finance Director 

(FN) 23/2548 

   

นางญาใจ พฒันสุขวสนัต์

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

56 

 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

 ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร ทางกฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Audit Committee Program (ACP)  

รุ่น 2/2548 

 Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 43/2547 

- 

 

- 

 

สิงหาคม 2557-

ปัจจบุนั 

 

 

2557-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2555-2557 

 

 

 

 

2552-2555 

-กรรมการ, กรรมการ

ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

-กรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ, 

กรรมการกําหนดผลตอบแทน

ฯ และกรรมการที�ปรึกษาด้าน

กฎหมาย 

-กรรมการ, ประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง, 

กรรมการการกํากบัดแูล

กิจการ และกรรมการติดตาม

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

กรรมการ และ 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

-องค์การเภสชักรรม 

 

 

 

 

-บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

-บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ MFC จํากดั 

(มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิวฒัน์ คงคาสยั 

กรรมการ, กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม, กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสินเชื� 

59 

 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สถาบนั

บณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 Directors Accreditation Program 

(DAP) ปี 2547  

 Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 118/2552 

4.0% 

(1,600,000) 

 

- 

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

2540-2557 

 

-กรรมการ, กรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม, 

กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสินเชื�อ 

-ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู 

กรรมการและกรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม /

กรรมการบริหาร 

36  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

 ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรืมสถา

บนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที� 148/2554 

 Finance for Director (FFD)รุ่นที� 

12/2554 

 

- - 2556 – ปัจจบุนั 

มีนาคม 2554 – 

ปัจจบุนั 

 

 

2545 – ปัจจบุนั 

 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการและกรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม / 

กรรมการบริหาร 

 

-กรรมการและผู้ อํานวยการ

สายงานจดัหา 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง / ธุรกิจการเงิน 

 

 

 

-บจ.ซมัมิท โอโต บอดี � อินดสัตรี /ธุรกิจชิ �นสว่น

ยานยนต ์

-บจ.ซมัมิท โอโต บอดี � อินดสัตรี (อยธุยา) / 

ธุรกิจขิ �นสว่นยายนต ์

-บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี �เวิร์ค / ธุรกิจ

ขิ �นสว่นยายนต ์

-บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี �เวิร์ค (ระยอง) 

/ ธุรกิจขิ �นสว่นยายนต์ 

-บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี / ธุรกิจขิ �นสว่น
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ยายนต ์

-บจ.ไทยออโต อินดสัตรี / ธุรกิจขิ �นสว่นยายนต์ 

-บจ.ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ / ธุรกิจขิ �น

สว่นยายนต์ 

-บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจขิ �น

สว่นยานยนต์ 

นายวิศษิฐ์  วงศ์รวมลาภ 

กรรมการ และ 

ประธานกรรมการสินเชื�อ 

66  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

 Director Accreditations Program 

(DAP) 14/2547 

 Director Certification Program 

(DCP) 44/2547 

 หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับ

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที� 1 

จดัโดยสถาบนัพระปกเกล้า 

 ประกาศนียบตัร Improving The 

Quality of Finance Reporting จดั

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

- - 2555 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

 

2554 – 2557 

2552 – 2553 

2549 – 2552 

 

2553 – 2554 

 

 

-กรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการสินเชื�อ 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการ 

-กรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร 

-กรรมการ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง / ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง /ธุรกิจขนสง่ 

-บมจ.ดีทีซี อินดสัตรีส์  

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บลจ.กองทนุ เอ็มเอฟซี /ธุรกิจการเงิน 

-ธนาคารออมสิน /ธนาคาร 

สํานกังานจดัการทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ด ี

กรรมการบริหาร 

64  MBA Finance University of 

Pennsylvania 

 Director Certification Program  

(DCP) / 2544 

 Audit Committee Program  

(ACP) / 2555 

 Charter Director 2554 

- - 7/8/56 – 

ปัจจบุนั 

2552 – 2555 

 

2551 – 2552 

 

2547 – 2550 

-กรรมการบริหาร 

 

-กรรมการผู้จดัการ 

 

-ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

และกรรมการ 

-กรรมการและผู้จดัการ 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

 

-บริษัทหลกัทรัพย์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั 

(มหาชน) / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บริษัทหลกัทรัพย์จดัการพรีมาเวสต์ จาํกดั  

 

-ตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย  

นายสามชยั เบญจปฐมรงค์ 

กรรมการบริหาร 

56  ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - สิงหาคม 2557-

ปัจจบุนั 

2547-2556 

 

2544-2547 

 

-กรรมการบริหาร 

 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านบรรษัทธุรกิจ 

-ผู้อํานวยการอาวโุส  

ด้านพฒันาธุรกิจ 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

-ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

 

นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม 

กรรมการสินเชื�อ 

63  เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 Master of Business Administration 

(Finance) Washington State 

University 

 Sasin Senior Executive Program 

 

- - พฤศจิกายน 

2557-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

2554-ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

 

 

2552-ปัจจบุนั 

2552-2552 

 

-กรรมการสินเชื�อ 

 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการ, กรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม และประธาน

บรรษัทภิบาล 

-ที�ปรึกษา 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

(Post-Trade Services) 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

-บริษัท เมืองไทยลิสซิ�ง จํากดั 

-บริษัท ปภพ จํากดั 

-บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

-บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

-ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 Director Certification Program  

(DCP) รุ่นที� 157/2555 

 Audit Committee Program  

(ACP) รุ่นที� 13/2556 

 Capital Market Academy วิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท) รุ่นที� 1 

2547-2552 

2543-2552 

-กรรมการผู้จดัการ 

-กรรมการผู้จดัการ 

-กรรมการผู้จดัการ 

-บริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั 

-บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 

-บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เพื�อผู้

ลงทนุตา่งด้าว จํากดั 

นายกนกกิต นวสิริ 

กรรมการผู้จดัการ และ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร  

 

55  MBA, City University, Seattle, 

Washington, USA. 

 Executive Director Program (EDP) 

4/2552 

 Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 199/2558 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู

ธรรมศาสตร์เพื�อสงัคมรุ่นที� 4  

ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - ปัจจบุนั 

 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

 

2545 - 2547 

-กรรมการผู้จดัการ และ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

ฝ่ายสินเชื�อและการตลาด 

 

-ผู้อํานวยการ ฝ่ายสินเชื�อ

และการตลาด 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

นายจิระศกัดิ� อรรควฒัน์ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

ฝ่ายปฏบิตัิการ 

55 ปริญญาตรี (การบญัช)ีมหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร์ 

0.23% 

(92,600 หุ้น) 

- 2548 – ปัจจบุนั 

 

 

2542 - 2547 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  

ฝ่ายปฏบิตัิการ 

 

-ผู้อํานวยการ ฝ่ายปฏบิตัิการ 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางพรพิไล บรุาสยั 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

สินเชื�อและการตลาด 

 

51 

 

 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 Executive Director Program (EDP) 

4/2552 

- 

 

 

- 

 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

 

2544-2554 

 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย

สินเชื�อและการตลาด 

 

-First Vice President 

Corporate Client solutions. 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) / 

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) /  

ธนาคารพาณิชย์ 

นางไพศรี ฝักเจริญผล 

ผู้อํานวยการ อาวโุส 

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

51  ปริญญาตรี บญัชีและการเงิน

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

0.06% 

(22,500 หุ้น) 

- 2544-ปัจจบุนั -ผู้อํานวยการอาวโุส  

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์ 

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหารงานกลาง 

45  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- - 2549 – ปัจจบุนั 

 

 

2546 –  2549 

-ผู้อํานวยการ  

ฝ่ายบริหารงานกลาง 

 

-IT. MANAGER  

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) / 

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-บริษัท ร่วมฤดี เอสเตท จํากดั (มหาชน) / ให้

เชา่ห้องพกั / บริการสว่นกลาง 

นางสาวสมใจ อมรชยันพคณุ 

หวัหน้าสาํนกักํากบัดแูลและ

ตรวจสอบภายใน 

42 

 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั

สยาม 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ

บญัชีบริหาร วิทยาลยัพาณิชย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

 

2547 – 2549 

 

2544 – 2547 

 

-ผู้อํานวยการอาวโุส 

สํานกักํากบัดแูล และ

ตรวจสอบภายใน  

-ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในและกํากบัดแูลกิจการ  

-เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-บริษัท เงินทนุแอ็ดวานซ์ จํากดั (มหาชน) / 

บริการให้สินเชื�อ 

-บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ �ง (ไทย) (ไมเนอร์กรุ๊ป) 

จํากดั / ลงทนุในบริษัทยอ่ย 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายเพิ�มศกัดิ� พลูเพิ�ม 

หวัหน้าสาํนกับริหารความเสี�ยง 

40  Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาโท MBA คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- - ม.ีค.2555-

ปัจจบุนั 

 

ก.พ.2555-ม.ีค.

2555 

พ.ค.2552-ม.ค.

2555 

ม.ค.2551-เม.ย.

2552 

 -AVP หวัหน้าสาํนกับริหาร

ความเสี�ยง 

 

-Senior Relationship 

Manager  

-Relationship Manager  

 

-Credit Analyst  

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) / 

ธุรกิจแฟคตอริ�ง ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ

เรียกร้อง 

-ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) / ธนาคาร 

 

-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) / 

ธนาคาร 

-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) / 

ธนาคาร 

นางสาวกฤษติกานต์ ผาคํา 

เลขานกุารบริษัท 

35  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 การอบรมเลขานกุาร จากชมรม

เลขานกุารบริษัทไทย (CSP) ปี 52 

- - 2551-ปัจจบุนั -เลขานกุารกรรมการบริษัท 

เลขานกุารกรรมการบริหาร 

-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ�ง จํากดั (มหาชน) /  
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี�  จาํกัด 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานกรรมการบริษัท 

56 - ปริญญาโท บริหารการเงิน  

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 61/2550 

 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

2541 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2547 - 2555 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และกรรมการสรรหา/

กรรมการบริหาร 

-ประธานกรรมการบริษัท และ 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

และ Executive Director 

-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง /ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

 

- AIRA International  Advisory (Singapore) 

Pte.Ltd. 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 

รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

กรรมการบริษัท 

72 - ปริญญาโท International Trade 

&Finance Gothenburg School of 

Economics and Business  

Administration, Sweden 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที� 85/2550 

- Audit Committee Program (ACP)  

รุ่นที� 25/2552 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2550 – 2554 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริษัท และ

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการบริษัท และ 

 กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี�/ ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.ลลิล พรอพเพอร์ตี � / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

-บมจ.จี เจ สตีล / ธุรกิจเหล็ก 

 

-ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย / ธุรกิจ

หลกัทรัพย์ 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

-  Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR)  

รุ่นที� 5/2552 

- Monitoring the internal Audit 

Function รุ่นที� 5/2552 

- Monitoring the Quality of Financial 

Report รุ่นที� 9/2552 

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 

- ปริญญาโท  การเงิน 

University of Houston ,Texas, USA 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 84/2553 

- - 2552 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 

2550 - 2552 

-ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

-กรรมการลงทนุ 

-กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้จดัการ 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกิจการเงิน 

-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

-บจ.ธรรมนิติและทรูธ / ธุรกิจการเงิน 

นายธีระ  วิภชูนิน 

กรรมการบริษัท 

66 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร์ 

University of Wisconsin – Stevens 

Point,U.S.A. 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

- - 2554 – 2555 

2555 - ปัจจบุนั 

 

-ประธานกรรมการบริษัท 

-กรรมการบริษัท 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(DCP) ปี 2544 

- Audit Committee Program (ACP)  

ปี 2548 

นางสาวบษุบา คณุาศิรินทร์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

67 - ปริญญาโท M.A. (Econ),University of 

Akron,Ohio,U.S.A. 

- หลกัสตูร การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 

- หลกัสตูร นกัวิจยัรับเชิญสถาบนัวิจยัของ

กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรม 

ประเทศญี�ปุ่ น 

- หลกัสตูร พิเศษวิชาเศรษฐมิติ Queen’s 

University,Kingston แคนาดา 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DCP) รุ่นที� 65/2548 

- - 2550 – ปัจจบุนั 

2550 - 2551 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

-บมจ.หลกัทรัพย์ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

นางพรรณพชัร ดวงอดุมรัชต 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม / 

กรรมการผู้จดัการ 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

Youngstown State University,U.S.A. 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program  

- หลกัสตูร การวิเคราะห์ทางการเงิน  

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

- - 2555 – ปัจจบุนั 

2556-ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการและกรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

 

AIRA International Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(DCP) รุ่นที� 112/2552 

นายฐิตินนัท์ กําภ ูณ อยธุยา 

ผู้อํานวยการอาวโุส 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- - 2545 - ปัจจบุนั -ผู้อํานวยการอาวโุส -บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

นางสาวพิมผกา สนุทรเกต ุ

ผู้อํานวยการ 

39 - ปริญญาโท  

Master of Science in Accounting 

and Finance,University of 

Birmingham,U.K. 

- - 2556 – ปัจจบุนั 

2554 – 2556 

 

2553 – 2554 

2551 - 2552 

-ผู้อํานวยการ 

-Corporate Strategist 

 

-นกัวิเคราะห์ทางการเงิน 

-นกัวิเคราะห์ทางการเงิน 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

-บจ.ทีมกรุ๊ปออฟคมัปานีส์ / ที�ปรึกษาด้าน  

วิศวกรรม 

-บมจ.กลัฟ์ อิเล็คตริก / ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

นางสาวนวลแข สทุธิไชยากลุ 

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

ธนบรีุ 

- - 2547 - ปัจจบุนั -ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ -บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

นางสาววิไลลกัษณ์ ชมผิวด ี

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ 

50 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู 

พาณิชยการสนัติราษฎร์ 

- - 2543 - ปัจจบุนั -ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ -บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Shingo Wakiyama 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ Managing Director 

44 - Bachelor of Business Administration 

Bernard M. Baruch College                                         

- - 1/2003-3/2012 Director Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Co., Ltd, / 

Investment banking 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ Executive Director 

56 - ปริญญาโท บริหารการเงิน 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 61/2550 

 

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

2541 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2547 - 2555 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และกรรมการสรรหา/

กรรมการบริหาร 

-ประธานกรรมการบริษัท และ 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

และ Executive Director 

-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธุรกิจการเงิน 

 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง /ธุรกิจการเงิน 

 

 

-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

 

- AIRA International  Advisory (Singapore) 

Pte.Ltd. 

-บมจ.ธรรมนิติ / ธุรกิจที�ปรึกษาและลงทนุ 

นางพรรณพชัร ดวงอดุมรัชต 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

Youngstown State University,U.S.A. 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP)  รุ่นที� 112/2552  

- หลกัสตูร การวิเคราะห์ทางการเงิน  

- - 2555 – ปัจจบุนั 

2556-ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

-กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการและกรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม 

-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี� / ธุรกิจการเงิน 

-AIRA International Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
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   เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายละเอียดเกี�ยวกบัการดํารงตาํแหนง่ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทยอ่ยและบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 รายชื�อ                                   บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 
บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง  

(บริษัทย่อย) 
บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี�   

(บริษัทย่อย) 

AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. Ltd. 

(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
(บริษัทร่วม) 

ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช X, /  X, /     

นายนพพร  พิชา XX, / XX, /     

นางจิราพร  เชมนะสริิ / , // / , //     

รศ.อญัชล ี พิพฒันเสริญ / , // / , //     

นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ  / ,C / , E /, E / , X / , C, /// /, E 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ�  วิสทุธิ /       

นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ / /     

นายปริญญา  ไววฒันา /      

นางกองแก้ว  เปี� ยมด้วยธรรม /      

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู /  /, E    

รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค ์ /   /   

นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ /      

นายสทุธิพร  ตนัฑิกลุ ///      

นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ///      

นายอรรถพร  ตระกลูมาล ี ///      
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 รายชื�อ                                   บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 
บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง  

(บริษัทย่อย) 
บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี�   

(บริษัทย่อย) 

AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. Ltd. 

(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
(บริษัทร่วม) 

นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลู ///      

นางสาวนบัทอง  วนวฒันาวงศ์ ///      

นายไพโรจน์  เหลอืงเถลงิพงษ์  /, ///  C , E  /   

นายนคร  คลศรีชยั  /, ///, E     

นายวศิิษฐ์  วงศ์รวมลาภ   /    

นายทรงพล  บนุนาค  ///, E     

นายสลากลุ ประเสริฐดี  ///     

นายนิพนธ์ สวุรรณประสทิธิ�  ///     

นายศภุกร สริุยะ  ///     

นางสาวสพุรรณี  จณารักษา  ///     

นายสรสทิธิ�  สนุทรเกศ   X, /    

นางจนัทมิา  สริิแสงทกัษิณ   XX , /     

นางลดาวลัย์  ธนธนิต   /, E    

นายพนูศกัดิ�  เธียรไพรัตน์   /, //    

นายคณุากร  เมฆใจด ี   /    

นายววิฒัน์  คงคาสยั   /, E    

นางสาวบษุบา  คณุาศิรินทร์    /   
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 รายชื�อ                                   บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 
บมจ.ไอร่า แฟคตอริ�ง  

(บริษัทย่อย) 
บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี�   

(บริษัทย่อย) 

AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. Ltd. 

(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
(บริษัทร่วม) 

นางพรรณพชัร  ดวงอดุมรัชต    /, /// /  

นายธีระ วิภชูนิน    /   

นายกนกกิต นวสริิ   ///    

นายจิระศกัดิ� อรรควฒัน์   ///    

นางพรพิไล บรุาสยั   ///    

นางไพศรี ฝักเจริญผล   ///    

นายสมเกียรติ วจนะเศรษฐ์   ///    

นางสาวสมใจ อมรชยันพคณุ   ///     

นายเพิ�มศกัดิ� พลูเพิ�ม   ///    

Mr. Shingo Wakiyama     / , ///  

นายฐิตินนัท์ กําภ ูณ อยธุยา    ///   

นางสาวพิมผกา สนุทรเกต ุ    ///   

นางสาววิไลลกัษณ์ ชมผิวด ี    ///   

หมายเหต ุ    :  X: ประธานกรรมการบริษัท XX: ประธานกรรมการตรวจสอบ  C: ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร /: กรรมการ //: กรรมการตรวจสอบ  

  ///:  ผู้บริหาร E: กรรมการบริหาร    
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

 

ชื�อ :   นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย์ 

ตําแหน่ง :  รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารความเสี�ยง 

รักษาการรองผู้อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

ประวัตกิารศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Master of Information Technology (Enterprise Systems), Queensland University of Technology 

 

ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสตูรการบริหารความเสี�ยงองค์กร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวัตกิารทาํงาน 

 2545 - 2547 หวัหน้าสายตรวจสอบ 

  บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 2547 - 2552 ผู้จดัการ (สายงานตรวจสอบบญัชี) 

  บริษัท โฮร์เวิธ (ประเทศไทย) จํากดั 

 2556 - ปัจจบุนั รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี�ยงและรักษาการรองผู้อํานวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 



- 198 - 

 
เอกสารแนบ 4 

 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

 - ไมม่ี - 
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         เอกสารแนบ 5 

 

รายละเอียดอื�นๆ 

 

1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 

2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2557 

3. รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจําปี 2557  

4. รายงานการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ประจําปี 2557 
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1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินและสารสนเทศ

ทางการเงินที�ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ �นตามมาตรฐานการบัญชี ที�รับรองทั�วไป 

ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมและปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ มีความสมเหตสุมผลและ

ระมัดระวังรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน รวมทั �งการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี�ยง การกํากับดูแลกิจการที�ดี มีระบบการ

ควบคมุภายในที�เพียงพอ และมีการปฏิบตัิที�ถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วย กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร

และเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายในที�มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวได้ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจําปี 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและ

เหมาะสม สามารถสร้างความเชื�อมั�นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื�อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 

2557  ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที�รับรองทั�วไปและแสดงความเห็น

วา่งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญั ตามหลกัการ

บญัชีที�รับรองทั�วไป 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร. ศภุชยั พิศษิฐวานิช ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

( นางนลินี งามเศรษฐมาศ ) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2557 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั �งจาก

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที�เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดงัมีรายชื�อตอ่ไปนี � 

 

1. นายนพพร   พิชา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางจิราพร  เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.อญัชลี   พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 

 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที�ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตและหน้าที�ตามความรับผิดชอบที�สําคัญ ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทาง

การเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ รวมทั �งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบ

ภายในที�เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั �งดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฏหมายที�เกี�ยวข้อง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2557  

ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั �ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม

ครบถ้วนทกุครั �ง และเป็นการร่วมประชุมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

ซึ�งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี � 

 

1) สอบทานข้อมูลทางการเงนิของบริษัทรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2557  

โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ และมีความเห็นว่าข้อมูลทางการเงินได้จัดทําตาม

หลักการบัญชีที�รับรองทั�วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ผู้ สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีแบบไม่มีเงื�อนไขโดยได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด นอกจากนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ เพื�อรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี 

ตลอดจนแนวทางปรับปรุงที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  รวมทั �งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที�มี

สาระสําคญัในการจดัทํางบการเงินและเปิดเผยข้อมลูที�เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

เป็นประโยชน์กบัผู้ ใช้งบการเงิน รวมทั �งพฤติการณ์อนัควรสงสยัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ฉบับที� 4) พศ.2551 ซึ�งในรอบปี 2557 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสงัเกตที�เป็นสาระสําคญัและ 

ไมพ่บพฤติการณ์อนัควรสงสยั 
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2) สอบทานการควบคุมภายใน  

เพื�อให้มั�นใจวา่บริษัทได้จดัให้มีสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในที�เพียงพอ เหมาะสม มีการพฒันาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยปราศจากความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ 

ที�เกี�ยวข้อง โดยได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื�อรับทราบหรือพิจารณาแล้วแตก่รณี 

 

3) สอบทานการตรวจสอบภายใน 

โดยได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที�และความรับผิดชอบความเป็นอิสระ อตัรากําลงั 

และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั �งได้อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี 2557 ซึ�งได้

จัดทําขึ �นบนพื �นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตที�ครอบคลุมระบบงานต่างๆ 

ที�สําคัญของบริษัท ทั �งนี �คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน 

ที�เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั �งมีการพฒันาคุณภาพการตรวจสอบทั �งในด้านบุคลากร

และการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างตอ่เนื�อง 

 

4) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื�อพิจารณา

ปรับปรุงและแก้ไขเกี�ยวกับ อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพื�อให้สอดคล้อง 

กับหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับหลกัการการกํากับดูแลกิจการที�ดี และข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
5) สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฏระเบียบตามที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานอื�นๆ 

ที�เกี�ยวข้องกําหนดเพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ 

ผู้ ถือหุ้น ด้วยเงื�อนไขและราคาที�สมเหตสุมผล เห็นชอบต่อรายการดงักล่าวให้เสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิและเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เพื�อให้มั�นใจว่าการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

บรรลุตามวตัถุประสงค์ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่าง

ตอ่เนื�องและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ ภาพรวมผลการประเมินประจําปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที�ด ี
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7) พจิารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั �ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2557 

โดยได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิแต่งตั �ง 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี แต่งตั �งให้ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขที� 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3182 และ/หรือ นางสาว

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขที� 3972 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 

และอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 ของบริษัทเป็นเงิน  285,000 บาท รวมทั �งรับทราบค่าสอบบญัชี

ประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจํานวนเงิน 2,435,000 บาท และ 

AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd จํานวน  14,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที�ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถแสดง

ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ภาพรวมในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายงานทางการเงินของบริษัทมีการจดัทําตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคบัที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินกิจการ การกํากับดูแลกิจการที�ดี การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี�ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที�เป็นอยู ่

 

 

 

 

( นายนพพร  พิชา ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาํปี 2557 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ซึ�งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ �นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สําคญัและหมายเหตเุรื�องอื�น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี �โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐาน      

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู้ บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื�อให้

สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการ

ทจุริต หรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้าน

จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงิน

ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบัญชีเกี�ยวกับจํานวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ �นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการ

ประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน 

ที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหาร 

ใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร รวมทั �งการประเมินการนําเสนอ

งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสดสําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ 

ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน   

 

 

 

 

รุ้งนภา  เลิศสวุรรณกลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

กรุงเทพฯ: 2 มีนาคม 2558 
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4. รายงานการปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที�ดี ประจาํปี 2557 
(Good Corporate Governance Report) 

 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญักับการกํากบัดูแลกิจการที�ดี 

ในฐานะเครื�องมือการบริหารจดัการ เพื�อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั�งยืน และสร้างความเชื�อมั�น ความมั�นใจต่อ 

ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ทําหน้าที�กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีอย่างเคร่งครัด 

และให้สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวปฏิบัติที�ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึแนวทางการปฏิบตัิในระดบัสากล 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที�ตามบทบาทและความรับผิดชอบที�กําหนดไว้  และยัง

มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บริษัทสร้างวฒันธรรมองค์กรในด้านการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี และ

สนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยในปี 2557 

บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในหมวดตา่งๆ ดงันี � 

 
หมวดที� 1 :  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิขั �นพื �นฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทั �งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์ 

และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื �อขาย หรือโอน หลกัทรัพย์ที�ตนถืออยู่ สิทธิในการที�จะได้รับส่วน

แบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุม 

ผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื�องสําคญัของบริษัท เช่น การแต่งตั �งหรือ

ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั �งผู้สอบบญัชี เป็นต้น ซึ�งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที�ประชุมครั �งที� 

8/2557 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 4 ธนัวาคม 2557 

นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดําเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการส่งเสริม

และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

1. ในการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2557 บริษัทได้จัดส่งหนังสือ 

นัดประชุมพร้อมทั �งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบ 

ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวนันัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน  

3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั โดยมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตล่ะวาระ 

2. ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะที�บริษัท 

ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

3. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาที� www.aira.co.th หรือ

โทรสาร 02-684-8980 
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4.  ในการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที�ประชุมใน

ประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ปี 2557 กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชุม เพื�อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น รวมทั �งมีการบันทึก

ประเดน็ซกัถามและข้อคิดเห็นที�สําคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5.  ภายหลงัการประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมให้เสร็จสิ �นภายใน 14 วนั โดยแสดง

ข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วนเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

หมวดที� 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที�กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขั �นพื �นฐานอย่างเท่าเทียม

กบัทุกรายในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั �งนี �เพื�อให้นักลงทุนมีความมั�นใจในการลงทุนกับ

บริษัท ดงันี � 

1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ประธานในที�ประชุมได้แจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�

จะเริ� มดําเนินการประชุม ได้แก่ แนะนํากรรมการ ผู้ บริหารและผู้ เ กี�ยวข้องที� เข้าร่วมประชุม  

แจ้งจํานวน/สดัสว่นผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมประชมุ  ทั �งนี �การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทและตามลําดบัวาระการประชุม  มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการและข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนชดัเจน โดยไม่มีการเพิ�ม

วาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ�มเติมในที�ประชุม  

ซึ�งจะเป็นการริดรอนสิทธิของ ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ 

2. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญเกี�ยวกับมาตรการการป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร 

นําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตน  โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัินโยบายการ

ใช้ข้อมูลภายในเพื�อทําการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน  ซึ�งยงัมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื�อทําการซื �อ ขาย 

โอน หรือรับโอนหุ้ นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา  30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่

สาธารณชนทราบ   

  

หมวดที� 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน

และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ

สนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของ

บริษัท ดงันั �นบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าว

ได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี � บริษัทยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

แตล่ะกลุม่ เพื�อสร้างความมั�นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี � 
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ผู้ ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมั�นเป็นตัวแทนที�ดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพื�อสร้าง

ความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึการเจริญ เติบโตของมลูคา่

บริษัทในระยะยาว  รวมทั �งการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

และเชื�อถือได้  

 

พนกังาน บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของพนกังานบริษัท ซึ�งเป็นทรัพยากรที�มี

ค่ายิ�งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศกัยภาพ

ของทรัพยากรบคุคลเพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท โดยในปี 2557 

ที�ผ่านมา บริษัทได้จดัอบรมตา่งๆ ทั �งภายในและภายนอกบริษัท โดยได้

จดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ที�เหมาะสม สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงาน และ

เพิ�มพนูความรู้และพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน  

บริษัทให้สิทธิพนักงานงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ 

“กองทุนสํารองเลี �ยงชีพพนกังานของบริษัท” ได้อย่างเท่าเทียมกนั โดย

บริษัทสมทบให้ในอตัราเดียวกนั 

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที�ทํางานให้มีความ

ปลอดภยั สะอาด และมีระเบียบ เอื �อต่อการทํางาน รวมทั �งส่งเสริมให้

พนักงานมีสุขภาพอนามยัที�แข็งแรง โดยการจัดให้มีการตรวจสขุภาพ

ประจําปี ฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่  

พร้อมนี � บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรที�ดี มีการทํางานเป็นทีม   

 

คูแ่ข่ง บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที�เป็นธรรม โดย

รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการแข่งขนั  

 

ลกูค้า บริษัทมีความมุง่มั�นที�จะตอบสนองและให้บริการที�ดี เพื�อสร้างความพึง

พอใจและความเชื�อมั�นให้กบัลกูค้า บริษัทมีนโยบายในการดแูลลกูค้า

ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยรักษาความลบัของลูกค้า 

และมีแผนในการจดัทําระบบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า 
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หมวดที� 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั �งรายงานข้อมูลทาง

การเงินและข้อมลูทั�วไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

ข้อมูลอื�นที�สําคญัที�มีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัท

ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางแว็บไซต์ เป็นช่องทางที�สะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้ นและ 

ผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมูล ดงันั �น บริษัทจึงได้จดัให้มี

การเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ เกี�ยวกบับริษัท ไว้ในเว๊บไซต์ของบริษัท  ( www.aira.co.th ) 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอในงบการเงิน ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและ

ระบบควบคมุภายใน รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

 

ในปี 2557 บริษัทให้ความสําคญักับหน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ ซึ�งเป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อ

ประสานและให้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไป โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุม 

ครั �งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 20 ตลุาคม 2557 ได้พิจารณาอนมุตัิจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื�อใช้เป็นกรอบใน

การปฏิบตัิงานของนกัลงทุนสมัพันธ์ของบริษัท โดยอ้างอิงหลกัการจากคู่มือจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์ ปี 

2557 ที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

หมวดที� 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการ

กําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

 

ในปี 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 คน กรรมการ

ที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที�มีตําแหน่งผู้บริหาร 1 คน ซึ�งมีสดัส่วนและจํานวนที�เหมาะสมกบัขนาด

ของกิจการของบริษัท  โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติหลากหลายทั �งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบับริษัท โดยมีโครงสร้าง ดงันี � 

 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกนั 

 มีกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมด ซึ�งเป็นไป

ตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 
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 กรรมการจํานวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร DAP หรือ DCP จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association  : IOD ) 

 บริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื�อทําหน้าที�ให้คําแนะนําด้านกฎระเบียบต่างๆ  

ที�กรรมการต้องทราบ รวมทั �งประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั �ง นางสาวเนตร

ทราย นาคสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  ซึ�งผ่านหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และ

หลกัสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ทําหน้าที�เป็นเลขานกุารบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการและพนกังาน  และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ทั �งนี �ประธานกรรมการบริษัทไมไ่ด้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยแตอ่ย่างใด  

 

 บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งไว้อย่างชัดเจนตามข้อบังคบัของบริษัทว่า ในการประชุม

สามญัประจําปีทุกครั �งให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการที�จะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลง

ไมไ่ด้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออก

จากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได้   

 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจน 

โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบั

นโยบาย ขณะที�ผู้บริหารทําหน้าที�บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนด ประธาน

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั โดยทั �งสองตําแหน่งต้องผ่านการคดัเลือก

จากคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้ได้บคุคลที�มีความเหมาะสมที�สดุ  

 
2.  บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที�มีความรู้ ทกัษะ และความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย และมีภาวะผู้ นํา

ซึ�งเป็นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย 

แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์

ข้อบังคบัและมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัท

อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั �งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื�อติดตามและดแูลการ

ดําเนินงานของบริษัท ดงันี � 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน มีรายนาม

ดงัตอ่ไปนี � 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายนพพร    พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางจิราพร    เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.อญัชลี    พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั �งสิ �น 4 ครั �ง ทําหน้าที�ดูแลการดําเนินกิจการ

ตามบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการลงทุน 

ในปี 2557 คณะกรรมการลงทนุ ประกอบด้วยกรรมการ 4  ท่าน  มีรายนามดงัตอ่ไปนี � 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1.  นางนลินี  งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทนุ 

2. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการลงทนุ 

 3.     นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการลงทนุ 

4.  นายไพโรจน์    เหลืองเถลิงพงษ์ กรรมการลงทนุ 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทั �งสิ �น 8 ครั �ง ทําหน้าที�กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ 

แผนการลงทนุ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมจดัทําแผนการ

ลงทนุประจําปีตามที�กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการลงทนุ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนาม 

ดงัตอ่ไปนี � 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1.  ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ�  วิสทุธิ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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 ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุ 4 ครั �ง โดยมีการพิจารณาการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาการกําหนดหลกัการ

เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิเรื�องค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั �งทําหน้าที�ตามขอบเขต 

อํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ ซึ�งบรรจอุยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนามดงัตอ่ไปนี � 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นางกองแก้ว  เปี� ยมด้วยธรรม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นางจิราพร    เชมนะสิริ กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชมุรวมทั �งสิ �น 3 ครั �ง ทําหน้าที�กํากบัดแูลกิจการตาม

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายนามดงัตอ่ไปนี � 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายปริญญา  ไววฒันา ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

3. นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 

4. นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีการประชมุรวมทั �งสิ �น 3 ครั �ง ทําหน้าที�ในการกลั�นกรอง

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของบริษัท ดแูลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการ

บริหารความเสี�ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที�ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าที�ในการ

รายงานการดําเนินงานและสถานะความเสี�ยงของกลุม่บริษัท   

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจดัทํานโยบายและพิจารณาปรับปรุงเรื�องต่างๆ ที�สําคญั 

ดงันี � 

 คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั �งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาจดัทํา

นโยบาย และพิจารณาปรับปรุงเรื�องตา่งๆ ได้แก ่
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1)   เห็นชอบให้ทบทวนและแก้ไขแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ

บริษัท ในสว่นของการดําเนินการควบคมุดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัท

ย่อย ซึ�งมีความความสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต.  

2)   อนุมตัินโยบายการใช้ข้อมลูภายในเพื�อทําการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดย

กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายในซึ�งยงัมิได้ทําการเปิดเผย

ตอ่สาธารณชน เพื�อทําการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

3)   อนุมัติหลักการและสาระสําคัญของนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

สารสนเทศ 

4)  อนมุตัิหลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอ

ชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการลว่งหน้า ประจําปี 2557 

 

 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั �งที� 8/2557 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณา

จดัทํานโยบาย และพิจารณาปรับปรุงเรื�องตา่งๆ 

1) อนุมตัิจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์  ซึ�งอ้างอิงหลกัการตามคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุน

สมัพนัธ์ ปี 2557 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นกรอบการ

ปฏิบตัิงานของหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

2) อนุมตัิให้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทประจําปี 2557 มีรูปแบบการ

ประเมิน 2 ประเภท ได้แก่ แบบประเมินกรรมการทั �งคณะ และแบบประเมินกรรมการ

รายบคุคล (กรรมการประเมินตนเอง) 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบญัชีมา

ประชุมร่วมกนัเพื�อนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั �งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที�ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทํา

ขึ �นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที�

สําคัญทั �งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื �นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และ

สมํ�าเสมอด้วย 
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3.  การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2557 มีดงัตอ่ไปนี �  

รายชื�อกรรมการ 
คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะ
กรรม 
การ

ลงทนุ 

คณะกรรม 
การบรรษทั 

ภบิาล 

คณะกรรม 
การสรรหา/

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี�ยง 

1. นายศภุชยั  พิศิษฐวานิช 6/9 - - - - - 

2. นายอนนัต์ ศิริแสงทกัษิณ * 3/9 - - - - 1/3 

3. นายนพพร  พิชา 7/9 4/4 - - - - 

4. นางจิราพร  เชมนะสิริ 9/9 4/4 - 3/3 - - 

5. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 9/9 4/4 - - - - 

6. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ�  วิสทุธิ 8/9 - - - 4/4 - 

7. นายปริญญา  ไววฒันา 9/9 - 8/8 - 4/4 3/3 

8. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 7/9 - - - 2/4 3/3 

9. นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม ** 7/9 - - 2/3 - - 

10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 9/9 - 8/8 3/3 - - 

11. นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 8/9 - 8/8 - - - 

12. นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู 5/9 - - - - - 

หมายเหต ุ  

* นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ ได้รับการแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายดําริ ตนัชีวะ

วงศ์  ที�ขอลาออก ทั �งนี �ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 

2557 

** 

 

 

นางกองแก้ว เปี� ยมด้วยธรรม ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

ตามมติ ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2557 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที�บริหารร่วมกนักําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาส

ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และเลขานุการ

บริษัทนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล 

อย่างเพียงพอก่อนการประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจํุาเป็นเร่งดว่น และมีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บ

รวบรวมเอกสารรายงานที�รับรองแล้วเพื�อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ 

 

ในการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ�งทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพื�อให้

สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที�เป็นประโยชน์เพิ�มเติมในฐานะผู้ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งจะได้รับทราบนโยบาย

โดยตรงเพื�อให้สามารถนําไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ ทั �งนี �ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้

ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
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ประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออก

เสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี �ขาด 

 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าที�กําหนดนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูในระดบัที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดย

คา่ตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี �ยประชมุกรรมการ 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบี �ยประชมุ รวมทั �งสิ �น 1,549,500 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ 

ดงันี � 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครั�ง 

ที�ประชุม (ครั�ง) 
ค่าเบี �ยประชุม 

(บาท) 

- คณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการลงทนุ 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

9 

4 

8 

4 

3 

3 

1,053,000.00 

115,000.00 

158,000.00 

77,000.00 

68,000.00 

78,000.00 

        

5.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ในปี 2557 ได้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้เสนอ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 8/2557 วนัที� 11 พฤศจิกายน 2557 พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติ

หน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยแบบประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินกรรมการทั �งคณะ 

และแบบประเมินกรรมการรายบุคคล (กรรมการประเมินตนเอง) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแบบประเมิน

กรรมการที�จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งเป็นแบบประเมินที�ใช้วิธีการให้คะแนน เพื�อให้

คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแตล่ะหวัข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแตล่ะปีได้  

 

6.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เกี�ยวข้อง 

ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ

ผู้บริหาร เป็นต้น เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื�อง และในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ

หรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ

ใหม ่รวมถงึการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่
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คณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 คน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD )  ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี � 

 

                       หลักสูตร จาํนวนกรรมการ  
ที�ผ่านการอบรม 
 

Director Accreditation Program (DAP) 6 

Director Certification Program (DCP) 8 

The role of Chairman Program (RCP) 5 

Board Performance Evaluation 1 

Audit Committee Program (ACP) 5 

Role of the Compensation Committee (RCC) 2 

Advanced Audit Committee Program 1 

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) 

1 

Monitoring the Quality of Financial Report 1 

Finance for Director 1 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 3 

 

 

 

             

.................................................. 

( นางกองแก้ว  เปี� ยมด้วยธรรม ) 

   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

 

 

 

 


