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   ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกจิและเป้าหมาย 
 
 วสัิยทัศน์ 

มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชัน้นํา ท่ีมีเครือข่ายพนัธมิตรในระดบัสากล ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีหลากหลายและครบถ้วน 
 

พันธกจิ   
สร้างคณุคา่สงูสดุภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย ซึง่ได้แก่  

ผู้ ถือหุ้น :  สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน:  พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตให้แก่บคุลากร 
คูแ่ข่ง: ดําเนินการแข่งขนัทางธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบกติกาและตามกฎหมาย 
ลกูค้า: สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

 เจ้าหนี:้  ปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 

 องค์กรกํากบัดแูลและหน่วยงานรัฐ: ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีกําหนดโดยองค์กรท่ีกํากับดูแล
อยา่งเคร่งครัด โดยตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุกรณี 

สงัคม: ร่วมช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิง่แวดล้อม 
 

เป้าหมาย  
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการท่ีจะเป็นบริษัทลงทุน (HoldingCompany) เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ลงทุน โดยมี

กลุ่มเป้าหมายการลงทนุเป็นภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน (Financial Sector) ในสดัส่วนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ 
ท่ีไม่ใช่ธุรกิจการเงิน (Non-financial Sector) ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าการลงทุนทัง้หมด เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตัว เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน (AEC) ทัง้นี ้กลุ่มท่ีมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่กลุ่มการอุปโภคและบริโภคเน่ืองจากจํานวน
ประชากรในภูมิภาคนีมี้ประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งจะสามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกันด้วยระบบกฎหมาย ภาษีอากร  
การขนส่ง และการค้าระหว่างกัน ดังนัน้ธุรกิจท่ีบริษัทฯ สนใจเข้าลงทุนได้แก่ ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign currency exchange) ธุรกิจเช่า (Leasing) ธุรกิจเช่าซือ้ (HirePurchase) สินเช่ือเพ่ือการบริโภค 
(ConsumerFinance) ธุรกิจประกนั (Insurance) รวมทัง้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (Property) และพลงังาน (Energy) เป็นต้น  
ซึง่เป้าหมายทางธุรกิจดงักลา่ว มีความสําคญัตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในอนาคต 
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1.2   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
เดือน ปี เหตุการณ์ 

21 มกราคม 2553 จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 
100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 10,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท  
พร้อมกบัการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) จํานวน
ร้อยละ 99.99 โดยการแลกหุ้น (ShareSwap) 

มถุินายน 2553 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 623,346,070 บาท พร้อมกบัการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AS จํานวน
ร้อยละ 99.99 และมีอํานาจควบคมุใน AS ตัง้แตว่นัท่ี 24 มิถนุายน 2553 

มกราคม 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจาก 623.35 ล้านบาท เป็น 779.18 ล้านบาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 77.9 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือขยายการลงทนุ 

กุมภาพันธ์ 2554 เข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ mai ในสดัส่วนร้อยละ 57.35 จากกลุ่มจิราธิวฒัน์ โดยมีบริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (“SUMMIT”) เข้าทําคําเสนอซือ้ร่วมกนั ในสดัส่วนร้อยละ 22.72 และจดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือเป็นบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“AF”) และต่อมา ได้เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นเป็น
ร้อยละ 74.02 โดยซือ้หุ้นจาก SUMMIT ในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556   

กันยายน 2554 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
มกราคม 2556 ลงทุนจัดตัง้บริษัทท่ีปรึกษาท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์  ช่ือ  AIRAInternationalAdvisory 

(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 90 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการเงิน
ด้านการซือ้ขายกิจการระหว่างประเทศเป็นหลกั และบริการท่ีปรึกษาธุรกิจและการเงินระหว่าง
ประเทศ 

กุมภาพันธ์ 2556 ปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย JRK เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นร้อยละ 44.67 
มีนาคม 2556 เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 779,182,590 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จํานวน 
883,269,640 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้นสามญัจดทะเบียน
ทัง้หมดจํานวน 4,000,000,000 หุ้น และได้มีมติจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ดงันี ้

 จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั (Warrant) โดยจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (Employee Stock 
Option Program: ESOP) จํานวน 124,669,240 หน่วย มีอายุ 4 ปี ท่ีราคาเสนอขาย  
0 บาท อตัราการใช้สิทธิ 1:1 และมีราคาใช้สิทธิ 0.25 บาท (การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุรองรับ
การแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
ทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556) 

 ในสว่นหุ้นสามญัออกใหม่จํานวน 758,600,400 หุ้น จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (IPO) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น 
และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวน 124,668,200 
หุ้น โดยมีราคาจดัจําหน่ายเดียวกนั 
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เดือน ปี เหตุการณ์ 
มถุินายน 2556 ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ: AIRA-WA (ESOP 

warrant) จํานวนไม่เกิน 124.67 ล้านหน่วย มลูค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมลูค่า) โดย
แบ่งเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 124.67 ล้านหุ้น ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัหุ้นละ 
0.25 บาท และอตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1:1 (1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อหุ้นเพิ่มทนุ 1 หุ้น) โดย
ใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีอาย ุ4 ปี นบัจากวนัออกเสนอขาย 

กรกฎาคม 2557 เข้าจดทะเบียนและเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยประกอบธุรกิจการ
ลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding company)ท่ีประกอบธุรกิจการเงินและอ่ืน ๆ ทัง้นี  ้บริษัทฯ  
มีการลงทุนทางตรงจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) และมีการลงทนุทางอ้อมในบริษัทย่อยจํานวน 1 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั (“AD”)  

พฤศจกิายน 2557 ลงนามในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement : JVA) กบั AIFUL CORPORATION 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัตัง้บริษัทใหม่ คือ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั(มหาชน) (“A&A”) 
สําหรับประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล (Consumer Finance) ในประเทศไทย ซึ่งได้ 
จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ 1,000 
ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย
บริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 30 

มถุินายน 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,790,000,000 บาท โดยการออกหุ้ น
สามญัใหม่จํานวน 3,160,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีการจดัสรรหุ้น
เพิ่มทนุ ดงันี ้

 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 
(AIRA-W1) และรุ่นท่ี 2 (AIRA-W2) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(RightOffering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ้นสามัญท่ีได้รับจัดสรรจากการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 1 (AIRA-W1) และ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 2 (AIRA-W2)  

 อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 3,160,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับ
การเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ AIRA-W1 และ AIRA-W2 มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

กรกฎาคม 2558 จดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (“AIP”)โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทนุ
ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding 
company) ท่ีประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ 200,000,000 
บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
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เดือน ปี เหตุการณ์ 
กันยายน 2558 ร่วมกบักลุ่มพนัธมิตร ได้แก่ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท แสงฟ้า

ก่อสร้าง จํากัด และจัดตัง้บริษัทแอสไพเรชั่น  วัน จํากัด (“ASP1”) เพ่ือประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
100,000,000 หุ้ น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ  10 บาท  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
250,750,000 บาท โดยมี AIP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 

มีนาคม 2559 ASP1 ลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินว่างเปล่าบริเวณส่ีแยกราชเทวี กับสํานักงานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาท่ีดินและก่อสร้างเป็นอาคารสํานักงาน 
ให้เช่า 

เมษายน 2559  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
แทนศาสตราจารย์ศภุชยั พิศิษฐวานิช ซึง่ถงึแก่กรรม 

 AIP จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 
จาก  200,000,000 บาท  เป็น  500,000,000 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
50,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นในบริษัท เร้นท์-อะ-วี จํากัด จํานวน 120,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาทรวมเป็นเงินลงทุน 22,320,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน  
เพ่ือประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้  เช่าทางการเงิน  Operating Lease เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ี
ใช้ในอตุสากรรม 

มถุินายน 2559 ลงทุนเพิ่มในหุ้ นสามัญจากการเพิ่มทุนของ  A&A จํานวน  450,000,000 หุ้ น  มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 450,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ยงัคงสดัส่วนการถือหุ้น
ใน A&A  30% ตามเดิม 

กรกฎาคม 2559 บริษัท เร้นท์-อะ-วี จํากดั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษัท ไอร่า ลีสซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“AIL”) และลดมลูค่าท่ีตราไว้ (Par) จากราคาหุ้นละ 100 
บาท เป็น 1 บาท  และต่อมาบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มใน AIL จํานวน 160,000,000 บาท โดย
บริษัทฯ ยงัคงสดัสว่นการถือหุ้นใน AIL 80% ตามเดิม 

กันยายน 2559 ลงนามในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ Travalex Limited 
ประเทศอังกฤษ เพ่ือจัดตัง้บริษัท บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“TVXT”)สําหรับ
ประกอบธุรกิจให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจําหน่ายสินค้าท่ีระลึกให้แก่
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38 มูลค่าเงินลงทุนจํานวน 
41,800,000 บาท 

ตุลาคม 2559 ขายหุ้นบางสว่นใน AIP ให้ Kenedix  AsiaPte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ จํานวน 10,000,000 หุ้น 
คิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียนและขายหุ้ นบางส่วนใน AIP ให้ Eugene Investment & 
Securities Co., Ltd. ประเทศเกาหลี จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของทนุจดทะเบียน 
ทําให้บริษัทฯ ลดสดัสว่นการถือหุ้นใน AIP เหลือ  60% 
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เดือน ปี เหตุการณ์ 
ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไอร่า เวนเจอร์แคปปิตอล จํากัด ทุนจดทะเบียน 

20,000,000 บาท แบ่งเป็น 20,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกิจ
เป็นกิจการร่วมลงทนุ (Venture Capital)  

 
 
1.3    โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 
 

1) บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2547 โดยบริษัทฯ ได้เข้า

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2553 และมีอํานาจควบคมุใน AS ตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 
2553 เป็นต้นมา ปัจจุบัน AS มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,100 ล้านบาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,100,000,000 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

AS ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 48 โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 8 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการ
ลงทนุ การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล (กองทนุสว่นบคุคล) ธุรกิจยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ (เฉพาะ Principal) และการจดัการเงินร่วมลงทนุ นอกจากนี ้AS ยงัเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

ปัจจบุนั AS มีท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ท่ีอาคารจตัรัุสจามจรีุ และมีสาขา 8 แห่ง ได้แก่ สาขาอาคารจตรัุสจามจุรี ชัน้ G
สาขาสรุวงศ์ สาขาซมัมิทวินด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั สาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม สาขาเมืองทองธานี สาขานครสวรรค์ สาขา
เชียงใหม ่และสาขาพหลโยธิน 
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1.1) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากัด (“AD”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือ วันท่ี 23 มีนาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน  

10 ล้านบาท โดยในเดือนมีนาคม 2550  AS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนั AD 
มีทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,000,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

AD ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งเน้นทําธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและบญัชี  
การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้การซือ้ขายและควบรวมกิจการ ท่ีปรึกษาภาษีธุรกิจ รวมทัง้ให้บริการจดัฝึกอบรมภายในองค์กร 
ซึ่งเป็นการให้บริการฝึกอบรมภายในให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการเฉพาะของลกูค้าโดยจะเน้นการฝึกอบรม 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการเงิน ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทัง้ภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ธุรกิจ SMEs และบคุคลธรรมดาโดยทัว่ไป  

AD ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาประเภท A หมายเลข 822 ท่ีปรึกษาสาขาการเงินและเบ็ดเตล็ด  
ด้านการวางแผนธุรกิจจากกระทรวงการคลงั และท่ีปรึกษาการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และท่ีปรึกษารับอนุญาตด้านปรับโครงสร้างหนีภ้ายใต้ โครงการปรับปรุง
โครงสร้างหนีข้องธนาคารแหง่ประเทศไทย (คปน.) 
 

2) บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“AF”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน

จํานวน 20 ล้านบาทในวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ และ SUMMIT ได้ร่วมกันทําคําเสนอซือ้ร้อยละ 57.35 และ 
22.72 ตามลําดบั และต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ทําให้ปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 71.55 ปัจจบุนั AF เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai มีทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท  
โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 400  ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,600,000,000หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท 

AF ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงภายในประเทศเป็นหลกั (Domestic Factoring) เป็นผู้ ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะ
สัน้ โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลกูค้าหลกั ได้แก่ กลุ่มค้าปลีกสมยัใหม ่
และกลุม่ชิน้สว่นรถยนต์  

 

3) AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.  
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2556  

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 90  ปัจจุบนั AI มีทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ โดยเป็น 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
1 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ 

AI ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน  การควบรวม และการซือ้ขายกิจการทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 
(Cross Border Merger & Acquisition) และการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน (AEC)  
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4) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท  ไอร่า  แอนด์  ไอฟุล  จํากัด  (มหาชน )  (“A&A”) เ ป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ  และ  AIFUL 

CORPORATION  ประเทศญ่ีปุ่ น จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  
30 ปัจจุบนั A&A มีทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 2,500 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญัจํานวน 2,500,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

A&A ประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล (Consumer   Finance) เป็นบริษัทมหาชนภายใต้กฏหมายของประเทศไทย 
และกํากบัดแูลโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายท่ีจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 

5) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั(มหาชน) 
 บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“AIP”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 และแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559  โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 60 AIP มีทุนจด
ทะเบียน 500 ล้านบาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000,000 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท   
 AIP ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holdingcompany) ท่ีประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์   
 

5.1)  บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั 
 บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แอสไพเรชั่น วัน 
จํากดั (“ASP1”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558  โดย AIP ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 ร่วมกบัพนัธมิตร 
ได้แก่ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 และบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากดั ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 15  ปัจจบุนั  ASP1 มีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100  ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้ นละ 10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 250.75 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 100,000 หุ้ น  
เรียกชําระหุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามญัจํานวน 99,900,000 หุ้น เรียกชําระหุ้นละ 2.50  บาท 
            ASP1 ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการท่ีจะพฒันาท่ีดินว่างเปล่าบริเวณส่ีแยกราชเทวีของ
สํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ ก่อสร้างเป็นอาคารสํานกังานเพ่ือให้เช่า  
 

6) บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า ลีสซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“AIL”) เดิมช่ือ บริษัท เร้นท์-อะ-วี จํากดั ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบคุคล

และเปล่ียนช่ือ เป็น บริษัทไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 
80  ปัจจุบนั  AIL มีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 203.75 
ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 203,750,000  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 AIL ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ีใช้ในอตุสากรรมแบบสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าซือ้ และ
สญัญาเช่าดําเนินงาน 
 

7) บริษัท ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั 
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั (“TVXT”) เป็นการร่วมทนุของบริษัทฯกบั Travalex Limited ประเทศ

องักฤษ จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 38 ปัจจบุนั TVXT มีทนุจด
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ทะเบียน 110 ล้านบาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 110  ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 11 ล้านหุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 TVXT ประกอบธุรกิจเป็นบคุคลรับอนญุาต (Authorized Money Changer) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกระทรวงการคลงั สําหรับให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ และจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึ
ให้แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 
 

8)  บริษัท ไอร่า เวนเจอร์แคปปิตอล จํากดั 

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด (“AVC”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ  
มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 99.99  ปัจจบุนั AVC มีทนุจดทะเบียน  20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น 
เรียกชําระหุ้นละ 2.50 บาท 
 AVC  ประกอบธุรกิจเป็นกิจการร่วมลงทนุ (Venture Capital) โดยลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงู 
ใน 10 อตุสาหกรรม ภายใต้การรับรองของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามมาตรการ
ภาษีเพ่ือสนบัสนนุกิจการเงินร่วมลงทนุของภาครัฐ 
 
1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไมมี่ - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2557-2559 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 478.24 55.38% 398.80 54.35% 416.31 51.01 
(2) ดอกเบีย้รับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 147.82 17.12% 155.96 21.25% 149.89 18.37 
(3) คา่ธรรมเนียมและบริการ 58.07 6.72% 57.91 7.89% 59.98 7.35 
(4) กําไรจากเงินลงทนุ 76.75 8.89% 0.00* 0.00%* 14.42 1.77 
(5) ดอกเบีย้และเงินปันผล 63.61 7.36% 52.70 7.18% 41.09 5.03 
(6) ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 35.44 4.10% 65.37 8.9% 88.14 10.80 
(7) รายได้จากการให้เช่าและบริการ - - - - 28.93 3.54 
(7) รายได้อ่ืน 3.50 0.43% 2.97 0.43% 17.36 2.13 
รายได้รวม 863.46 100.00% 733.72 100.00% 816.12 100.00% 
หมายเหตุ: *สําหรับงวดปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุจากเงินลงทนุ 53.22  ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วน

ของคา่ใช้จ่ายในงบการเงินรวม 
 

2.1   ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

1) บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เอง โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน  
 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีการลงทนุทางตรงจํานวน 8 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  
2. บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“AF”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 71.5 
3. AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 90 
4. บริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) (“A&A”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30  
5. บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“AIP”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 
6. บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) (“AIL”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 
7. บริษัท ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั (“TVXT”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 38 
8. บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั (“AVC”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

 

และมีการลงทนุทางอ้อมในบริษัทยอ่ยจํานวน 2 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั (“AD”) ซึง่เป็นการลงทนุผา่น AS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
2. บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั (“ASP 1”) ซึง่เป็นการลงทนุผ่าน AIP  ในสดัสว่นร้อยละ 36 (AC ถือหุ้นใน 

AIP ในสดัสว่นร้อยละ 60 และ AIP  ถือหุ้นใน ASP 1  ในสดัสว่นร้อยละ 60) 
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2) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ของ AS มี 9 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ธุรกิจการค้าหลกัทรัพย์ ธุรกิจการเป็น
ท่ีปรึกษาการลงทนุ ธุรกิจวาณิชธนกิจ การจดัการกองทนุสว่นบคุคล ตวัแทนซือ้ขายสญัญาลว่งหน้า การให้บริการยืม และ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ การจดัการเงินร่วมลงทนุและการเป็นตวัแทนสนบัสนนุการขาย โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจ 
ท่ีสําคญัดงันี ้

 

(1) ธุรกจินายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (SecuritiesBrokerage) 
AS เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 48 ให้บริการนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรัพย์  
ลักษณะลูกค้าของ AS แยกตามประเภทลูกค้า 
เม่ือพิจารณาจากประเภทของลกูค้า จะพบวา่ลกูค้าสว่นใหญ่ของ AS เป็นลกูค้ารายยอ่ย  
ลักษณะลูกค้าแยกตามประเภทบัญชี 
เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทของบัญชี จะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของ AS 

สว่นใหญ่เป็นลกูค้าบญัชีเงินสด รองลงมาเป็นบญัชีเงินกู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ และบญัชี Cash  Balance ตามลําดบั  
ทัง้นี ้AS ได้กําหนดนโยบายในการรับลกูค้า และอนมุติัวงเงินให้ลกูค้า นโยบายการให้สินเช่ือเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ใน

ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit  Balance) และนโยบายการรับหลกัประกนับญัชีเงินกู้ ยืม (Initial Margin) ดงันี ้
 
นโยบายในการรับลูกค้า และอนุมัตวิงเงนิให้ลูกค้า 
AS มีนโยบายในการคดัเลือกลกูค้าท่ีมีคุณภาพ ทัง้ลกูค้ารายย่อย และลกูค้าสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ โดย

ดําเนินการพิสจูน์ความมีตวัตนของลกูค้าตามเกณฑ์ Know Your Customer และ Customer Due Diligence (KYC/CDD) 
จากความมัน่คงของหน้าท่ีการงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระเงิน ตามเอกสารรายละเอียดระเบียบ 
ของบริษัทท่ีสําคญั เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาหนงัสือเดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน รวมทัง้ลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล โดยเจ้าหน้าท่ีการตลาดจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับเอกสาร หลกัเกณฑ์ ความเส่ียง  
และข้อบงัคบัต่าง ๆ และเม่ือพิจารณาเห็นสมควรอนมุติัวงเงินซือ้ขายได้จะนําเสนอความเห็นต่อผู้บงัคบับญัชา และจดัส่ง
ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบติัการเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบญัชี และให้ความเห็นต่อวงเงินท่ีขออนมุติั 
และให้ผู้ มีอํานาจลงนาม นอกจากนี ้ AS มีนโยบายในการพิจารณาทบทวนวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ และการทบทวนข้อมลู
ลกูค้าเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการลงทนุของลกูค้า และประวติัการชําระราคา และส่ง
มอบหลกัทรัพย์ และปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของลกูค้า  

 

นโยบายการให้สนิเช่ือเพ่ือซือ้หลักทรัพย์ในระบบเครดติบาลานซ์ (Credit  Balance) 
AS ได้กําหนดนโยบาย ขัน้ตอนการดําเนินการ และอํานาจอนมุติัให้รัดกมุ โดยสรุปได้ดงันี ้
1) ยอดเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์แก่ลกูค้าทกุรายรวมกนั ภายหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแต่ละวนัจะต้อง

ไมเ่กิน 5 เทา่ ของเงินกองทนุของ AS และ/หรือยอดหนีค้งค้างของลกูค้ารายใดรายหนึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 
ของเงินกองทุนของ AS เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเป็นผลมาจากการเรียกเก็บดอกเบีย้จากการให้กู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้
หลกัทรัพย์ หรือการท่ีเงินกองทนุของ AS ลดลง ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 
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2) AS ไม่มีนโยบายให้กู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึ่งในลกัษณะกระจุกตวั โดยกําหนดห้ามลกูค้า
กู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึง่เกินกวา่ร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์นัน้ 

3) ในกรณีท่ีทรัพย์สินของลูกค้ารายใดลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันท่ีต้องดํารงไว้ AS จะมีหนังสือเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร หรือมีจดหมายแจ้งให้ลกูค้ารายดงักลา่วเพิ่มหลกัประกนั จนทําให้ทรัพย์สินของลกูค้ามีมลูค่า
ไม่ต่ํากว่ามลูค่าหลกัประกนัท่ีต้องดํารงไว้ และหากลกูค้าไม่ดําเนินการนําหลกัประกนัมาวางเพิ่มภายใน 5 วนั
ทําการ นบัจากวนัท่ี AS เรียก AS จะบงัคบัชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 

4) ในกรณีท่ีทรัพย์สินของลูกค้ารายใดลดลงจนเท่ากับ หรือต่ํากว่ามูลค่าหลกัประกันขัน้ต่ํา AS จะดําเนินการ
บงัคบัชําระหนีจ้ากทรัพย์สินท่ีเป็นหลกัประกนัในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินของลกูค้าเท่ากบั หรือต่ํากว่า
มลูคา่หลกัประกนัขัน้ต่ํา 
 

นโยบายการรับหลักประกันบัญชีเงนิกู้ยืม (Initial  Margin) 
ในการเปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์บัญชีมาร์จิน้  AS กําหนดให้ลูกค้าต้องนําเงินสด  หรือหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนมาวางไว้ในบัญชีมาร์จิน้ เพ่ือเป็นหลกัประกันก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ครัง้แรกในจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตรา 
มาร์จิน้เร่ิมต้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด (ปัจจุบนักําหนดท่ีอตัราร้อยละ 50) ทัง้นี ้AS จะนบัรวมมลูค่าของทรัพย์สิน 
ท่ีได้รับจากลกูค้าเพ่ือเป็นประกันในการชําระหนีใ้นบญัชี Credit  Balance เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณอํานาจซือ้ของ
ลกูค้าเฉพาะทรัพย์สนินัน้เป็นทรัพย์สนิประเภทเงินสด หรือหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 

นโยบายการลงทุน (Proprietary  Trading) 
AS มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง มีปัจจัยพืน้ฐาน มีฐานะการเงินดี และมีแนวโน้มการ

เจริญเติบโตท่ีดี ในราคาท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ และมีการกระจายความเส่ียง รวมทัง้
การป้องกันการกระจุกตวัของการลงทุน สําหรับนโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการ AS จะเป็นผู้อนุมัติ
วงเงินลงทุน รวมทัง้อนุมติัระเบียบวิธีปฏิบติั และการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน นอกจากนัน้ AS ยงัได้แต่งตัง้
คณะอนกุรรมการการลงทนุ เพ่ือควบคมุดแูลการลงทนุให้เป็นไปตามระเบียบ และขัน้ตอนปฏิบติัท่ีได้รับอนมุติั และควบคมุ
กํากับดูแลความเส่ียงในการลงทุนให้เหมาะสม โดยมีการเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ใน SET 100 หรือหลกัทรัพย์ท่ี
คณะอนกุรรมการการลงทนุพิจารณาอนมุติั  

หลักการในการควบคุมธุรกิจ Proprietary Trading คือ มีการควบคุมวงเงินในการซือ้ขาย ซึ่งอนุมัติวงเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัท มีคณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นผู้ควบคุม Trader ของ AS ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุน 
จะเป็นผู้ กําหนดอตุสาหกรรมในการลงทนุในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม จากนัน้ Trader จะเป็นผู้ตดัสินใจในการ
เลือกลงทนุหุ้นรายตวัในรายอตุสาหกรรมตามท่ีคณะอนกุรรมการการลงทนุได้กําหนดไว้ ทัง้นีเ้ม่ือคําสัง่ซือ้ขายเกิดขึน้ก็จะมี
ระบบตรวจสอบรายการดงักล่าวว่าสอดคล้องตามนโยบาย หรือไม่ และจะมีฝ่าย Compliance ของ AS เป็นผู้ตรวจสอบ
การซือ้ขาย นอกจากนีก้ารสรรหาคณะอนกุรรมการการลงทนุจะคดัเลือกจากพนกังานในสายงาน Back-Office เพ่ือไม่ให้
เกิดการร่ัวไหลของข้อมลูความลบัลกูค้า (Information  Leak) และเป็นไปตามหลกัการ Chinese  Wall 

กรณีท่ีผู้ปฏิบติัไม่ดําเนินการตามกรอบนโยบายท่ีกําหนด จะมีคณะอนกุรรมการการลงทนุเป็นผู้ควบคมุดแูลพร้อม
กบั ต้องขออนมุติัการทํารายการดงักลา่วให้เป็นตามหลกันโยบายท่ีได้กําหนดไว้ 
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(2)  ธุรกจิการค้าหลักทรัพย์ (Securities  Trading) 
AS ให้บริการซือ้ขายตราสารหนีเ้ป็นสว่นใหญ่แก่นกัลงทนุทัง้ประเภทสถาบนั และนกัลงทนุประเภทบคุคลเพ่ือเป็น

การเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอ โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน 
ตราสารหนีต้ามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยการเลือกลงทุนผ่านตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ 
อาทิตราสารหนีภ้าครัฐ (Government Debt Securities) พนัธบตัรรัฐบาล (Government Bond) พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 
(State Owned Enterprise Bond) พนัธบตัรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) และหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน (Corporate 
Bonds)  

 

(3)  ธุรกจิการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment  Advisory) 
AS ได้เร่ิมประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทนุตัง้แต ่ตลุาคม 2551 โดยให้บริการด้านท่ีปรึกษาการลงทนุควบคู่กบัการ

ให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  โดยจะทําหน้าท่ีในการให้คําแนะนําเก่ียวกบัการลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้า 
และสามารถให้คําแนะนําผ่านส่ือต่าง ๆ ได้ ในฐานะท่ีปรึกษาการลงทนุ ปัจจบุนั AS ยงัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้
คําปรึกษาการลงทนุแตอ่ยา่งใด   
 

(4)   ธุรกจิวาณิชธนกจิ  
การประกอบธุรกจิวาณิชธนกจิของ AS 
การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS เน้นการให้บริการด้านการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ และการเป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงิน โดย AS ได้รับใบอนญุาตในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2547 และใบอนญุาตการเป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS มีรายละเอียดดงันี ้

 การระดมทนุผา่นตลาดทนุ 
AS มีเจ้าหน้าท่ีวาณิชธนกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนาน และหลากหลายในการจดัโครงสร้าง

ของบริษัทลกูค้าให้เหมาะสมกบัการระดมทนุผา่นตลาดทนุ มีเครือข่ายอนัแข็งแกร่งในการกระจายหุ้นไปสูน่กัลงทนุประเภท
ตา่งๆ และมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจยัท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการวิเคราะห์อตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึง่จะ
ทําให้บริษัทลกูค้าสามารถระดมทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริการในการระดมทนุผ่านตลาดทนุ ได้แก่การเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไปภายหลงัจากเข้าตลาดหลกัทรัพย์
แล้ว (Secondary Public Offering) การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private  Placement) การให้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right  Offering) และการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการ และพนกังาน (ESOP) 

 การระดมทนุผา่นตลาดเงิน 
AS มีเจ้าหน้าท่ีวาณิชธนกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําเก่ียวกบั กลยทุธ์ วิธีการ และ

การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสมกับการระดมทนุของลกูค้าท่ีจะช่วยให้บริษัทลกูค้าสามารถบริหารต้นทนุทาง
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพบริการการระดมทุนผ่านตลาดทุน ได้แก่ การบริหารโครงสร้างหนีส้ิน และทุนของบริษัท
ลูกค้า การกู้ เงินจากสถาบันการเงิน การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี ้การทําซิเคียวริไทเซชั่นโดยมีทรัพย์สินเป็น
หลกัประกนั การให้คําปรึกษาด้านการจดัทําอนัดบัเครดิต  
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 ท่ีปรึกษาการเงิน 
บริการท่ีปรึกษาการเงินในการควบรวมกิจการ ได้แก่ การเข้าซือ้บริษัท การซือ้สินทรัพย์ การขายบริษัทหรือสินทรัพย์ 

การควบรวมกิจการ การแยกกลุ่มธุรกิจ การจดัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และการหาพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบริษัทอ่ืน เพ่ือเสริมศกัยภาพการทําธุรกิจให้แข็งแกร่งขึน้เป็นต้น 
 

 การประกอบธุรกจิที่ปรึกษาธุรกจิของ AD 
 AD ประกอบธุรกิจด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ โดยจะรับงานของภาครัฐเป็นหลกัและรวมภาคเอกชนรวมทัง้งานสมัมนา

ได้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาประเภท A หมายเลข 822 ท่ีปรึกษาสาขาการเงิน และเบ็ดเตลด็ ด้านการวางแผน
ธุรกิจจากกระทรวงการคลงั และท่ีปรึกษาการเงินท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และท่ีปรึกษารับอนญุาตด้านปรับโครงสร้างหนีภ้ายใต้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (คปน.) โดยมีการกําหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาธุรกิจ และวาณิชธนกิจระหว่างบริษัทไว้อย่างชดัเจน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ มุ่งเน้นแนวทางการให้คําปรึกษาในภาคปฏิบติั โดยการจดัส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าช่วยเหลือแนะนําแก่ลกูค้าในการปฏิบติังานอย่างใกล้ชิด ให้บริการจดัการสมัมนาภายในองค์กร
ให้แก่ลกูค้าภาครัฐ และภาคเอกชน   

 มุ่งเน้นการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบบญัชี ท่ีปรึกษาในการวางแผนภาษีธุรกิจ และท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เป็นต้น  

 มุ่งเน้นการให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุนในต่างประเทศให้แก่ลูกค้าทัง้ในรูปแบบการร่วมทุน และการกู้ ยืม
เงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลก และการใช้นวัตกรรมทางการเงินระดับสูง ได้แก่  
การประเมินมลูค่ากิจการ การให้คําปรึกษาแก่ธุรกิจร่วมทุนท่ีมีปัญหาด้านระบบบัญชี ระบบการเงิน หรือ
ระบบการบริการ เป็นต้น 

 

(5)   การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
AS ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และเร่ิมประกอบธุรกิจเม่ือมิถุนายน 2552  

ให้บริการจดัการลงทนุแก่ผู้ลงทนุทัง้บคุคลธรรมดา คณะบคุคล และนิติบคุคล การจดัการกองทนุส่วนบคุคล จะครอบคลมุ
ถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้  หุ้นทุน และหน่วยลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  
โดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าตามความต้องการของลกูค้า โดย AS จะมีการจดัทํารายงานสรุป 
และประเมินผลให้แก่ลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ  

 

(6) ตัวแทนซือ้ขายสัญญาล่วงหน้า  
AS ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และเร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือน

มีนาคม 2552  
 

(7) การให้บริการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์  
AS ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (เฉพาะ Principle) ในเดือนตลุาคม 2551 โดย ณ สิน้ปี

2557, 2558 และ 2559  ยงัไมมี่ธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลกัทรัพย์   
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(8) การจัดการเงนิร่วมลงทุน 
AS ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจการจดัการเงินร่วมลงทนุ แตย่งัไมมี่การประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่ว 

 

(9) การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling  Agent) 
AS ได้เปิดให้บริการซือ้-ขาย และแนะนําการลงทุนในหน่วยลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ  

ท่ีบริษัทเป็นตวัแทนขาย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการลงทนุของลกูค้า โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์และมีความ
พร้อมในการให้บริการบริหารเงินลงทนุของลกูค้า โดยเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนของกองทนุต่าง ๆ ทัง้หมด 17 บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) เช่น บลจ.กรุงไทย, บลจ.วรรณ, บลจ.กรุงศรี, บลจ.ธนชาต, บลจ.อเบอร์ดีน และบลจ.
แลนด์แอนเฮ้าส์ เป็นต้น  
 
3) บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทที ่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก 
(Domestic Factoring) บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าจากการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลูกค้าหลกัเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในภาคธุรกิจท่ีมีศักยภาพดี มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และขยายตัว 
อย่างต่อเน่ือง ลกูค้าของบริษัทดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้ จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค ให้กบัธุรกิจ 
ค้าปลีกสมยัใหม่ (ModernTrade), อตุสาหกรรมชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอปุโภคบริโภค 
และธุรกิจเก่ียวข้องกบัสขุภาพความงาม เป็นต้น เน่ืองจากเป็นภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีสําคญัของประเทศ มีการขยายตวั
อย่างต่อเน่ือง จัดเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจท่ีมีผู้ เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมจํานวนมาก
ประกอบกบัลกัษณะธุรกรรมชดัเจน ทําให้สามารถบริหารความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่คาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่ม
ปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอยา่งดี  

จุดเด่นของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ คือ บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง มานานกว่า 19 ปี มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ มีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของวงการ นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างดี ในสว่นของ
การสอบทานมลูหนี ้ท่ีลกูค้ามีธุรกรรมทางการค้าท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สามารถลดความเส่ียงในการ
อํานวยสินเช่ือจากการตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ ซึ่งเปรียบเสมือนหวัใจสําคญัของการดําเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง นอกจากนี ้
เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทและธุรกิจของลกูค้ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน บริษัทจึงได้ใช้กลยทุธ์ในการจดั
ให้มีข้อมลูท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการบริหารการจดัการของลกูค้า ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า อาทิ 
การบริหารสินค้าคงคลงัและวตัถดิุบ การจดัหาแหลง่วตัถดิุบ การบริหารลกูหนี ้รวมถึงการดแูลและอํานวยความสะดวกใน
การขยายวงเงิน เพ่ือเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจให้แก่ลกูค้า เป็นต้น  

 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จาํกัด (มหาชน) 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจท่ีให้บริการ มีดงันี ้
ประเภทบริการ ประเภทรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 
แฟคตอร่ิงใน
ประเทศ 

รายได้สว่นลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง ดอกเบีย้รับ 
คา่ธรรมเนียมและบริการ คา่ธรรมเนียมการเปิดวงเงินคา่ธรรมเนียมรับซือ้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินปี 2557 – 2559  เป็นดงันี ้

รายได้ 
2559 2558 2557 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
สว่นลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 149,894 79.06 155,961 81.57 147,824 79.52 
คา่ธรรมเนียมและบริการ 37,856 19.97 30,971 16.20 30,371 16.34 
รายได้อ่ืน 1,839 0.97 4,260 2.23 7,693 4.14 
รวม 189,589 100.00 191,192 100.00 185,889 100.00 

   
  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

ธุรกิจหลกัของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน)  คือ ให้บริการสินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเช่ือ
แฟคตอร่ิง 

 

 ลักษณะบริการ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง

ภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้า 
โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นกลุ่มลกูค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีต้องการเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่ีอยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตวัของ
กิจการ ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคลอ่ง มีความแข็งแรงในการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองเพิ่มมากขึน้อีก (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“ลกูค้า”) ทัง้นีบ้ริษัทมีระบบการบริหารจดัการสินเช่ืออย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เช่น
การพิจารณาสดัส่วนลกูค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพ่ือการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ลกูค้าของบริษัทเป็นกิจการท่ีอยู่ใน
ภาคธุรกิจท่ีมีการขยายตวัดี มีศกัยภาพสงู โดยเฉพาะปัจจบุนั บริษัทพิจารณาลกูค้าเป้าหมายไปยงัภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม
ชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอปุโภคบริโภค และธุรกิจเก่ียวข้องกบัสขุภาพความงาม เป็นต้น 
เน่ืองจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีสําคญัของประเทศ มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จัดเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีภาวะ
ธุรกิจอยูใ่นเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจท่ีมีผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมจํานวนมาก ประกอบกบัลกัษณะธุรกรรมชดัเจน ทําให้สามารถ
บริหารความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่คาดวา่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 

 

โดยปกติลกูค้าจะให้เครดิตในการชําระเงินแก่ลกูหนี ้เม่ือลกูค้าต้องการเงินสดเพ่ือนําไปใช้เป็นทนุหมนุเวียนหรือ
ซือ้วัตถุดิบเพิ่ม ก่อนถึงงวดการชําระเงินของลูกหนี ้ลูกค้าสามารถนําเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า ใบสัง่ซือ้สินค้า  
ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกบัโอนสิทธิการรับเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แก่ลกูค้าล่วงหน้าก่อนประมาณ
ร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า และเม่ือถึงกําหนดชําระเงินซึง่ปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั บริษัทจะเป็น
ผู้ ดําเนินการในการเรียกเก็บคา่สนิค้าหรือบริการจากลกูหนีต้ามจํานวนเงินท่ีปรากฏในเอกสารการค้า และดําเนินการคืนเงิน
ในจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของยอดรับซือ้กบัยอดเงินท่ีได้รับจากการเรียกเก็บคา่สนิค้าหรือบริการ 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการให้บริการของบริษัท 

 
 

ประเภทของการแจ้งโอนสทิธิการรับเงนิ 
บริษัทแบง่ประเภทของการแจ้งโอนสทิธิการรับเงิน ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

ประเภท ลักษณะของการแจ้งโอนสทิธิการรับเงนิ ความเส่ียง 
ประเภทท่ี 

1 
หมายถงึ การแจ้งโอนสิทธิท่ีลูกหนีต้อบรับการแจ้ง
โอนสทิธิ และบริษัทสามารถตรวจสอบมลูหนีก่้อนการ
รับซือ้ได้โดยการชําระหนีก้ารค้า ลกูหนีจ้ะโอนเงินเข้า
บญัชีเงินฝาก หรือสัง่จ่ายเช็คในนามบริษัท 

มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด เน่ืองจากบริษัทสามารถ
ตรวจสอบมูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ และลูกหนี ้
ชําระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทโดยตรง ความเส่ียง
จึงขึน้อยู่กับความสามารถในการชําระหนีข้อง
ลกูหนีเ้ป็นสําคญั 

ประเภทท่ี 
2 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 2.1 หมายถึง การแจ้งโอนสิทธิที่ลูกหนี ้
ตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
มูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ โดยการชําระหนีก้ารค้า 
ลกูหนีจ้ะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก หรือสัง่จ่ายเช็คใน
นามบริษัท 
ประเภทที่ 2.2หมายถึง การแจ้งโอนสิทธิที ่ลูกหนี ้
ตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
มูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ โดยการชําระหนีก้ารค้า 
ลกูหนีจ้ะสัง่จ่ายเช็คในนาม “ลกูค้าเพ่ือบริษัท” 
 

มีความเ ส่ียง เพิ่ มขึ น้  เ น่ืองจากไม่สามารถ
ตรวจสอบมูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ แต่มีการสุ่ม
สอบถามมูลหนีจ้ากลูกหนีท้างโทรศัพท์ และมี
ความเส่ียงด้านความสามารถในการชําระหนี ้
เช่นเดียวกบัการแจ้งโอนสทิธิประเภทท่ี 1 

1. Deliveryofgoods/services 

2. Discountofinvoice 4. Collectpaymentonduedate 

Clien
t

 Customer

 

3. Providecashadvance 5. Makepayment 

6. Returndifferenceamount
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ประเภท ลักษณะของการแจ้งโอนสทิธิการรับเงนิ ความเส่ียง 
ประเภทที่ 2.3 หมายถึง การรับซือ้เอกสารการค้า
ของลูกค้า  พร้อมเช็คลงวันท่ีล่วงหน้าของลูกหนี ้ 
(เช็คขีดคร่อมทั่วไป&CO) และลูกค้าสลักหลังเช็ค 
เพ่ือชําระหนีใ้ห้แก่บริษัท และไม่จําเป็นต้องแจ้งโอน
สทิธิให้ลกูหนีรั้บทราบ 

ประเภทท่ี 
3 

หมายถงึ การแจ้งโอนสิทธิท่ีลูกหนีต้อบรับการแจ้ง
โอนสิทธิ โดยบริษัทต้องจัดส่งสําเนาเอกสารการค้า
ประกอบการแจ้งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
มลูหนีแ้ละเอกสารได้ และการชําระหนีก้ารค้าลกูหนี ้
จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากในนามบริษัท 

มีความเส่ียง เน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบมูล
หนีแ้ละเอกสารก่อนการรับซือ้ได้ แม้ลูกหนีจ้ะ
ตอบรับการโอนสิทธิก็ตาม และชําระค่าสินค้า
ให้แก่บริษัทโดยตรง การโอนสิทธิประเภทท่ี 3 
ปัจจุบนัไม่มีการจดักลุ่มดงักล่าวแล้ว เน่ืองจากมี
การเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติัในการแจ้งโอนสิทธิการ
รับเงิน 

ประเภทท่ี 
4 

หมายถงึ การแจ้งโอนสิทธิ โดยการส่งจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังลูกหนี  ้โดยการชําระหนี ้
การค้า ลูกหนีจ้ะจ่ายในนามลกูค้า มีอยู่ 2 ประเภท
คือ 
ประเภทท่ี 4.1 ในกรณีที่ลกูหนีชํ้าระหนีโ้ดยการโอน
เงินเข้าบญัชีเงินฝากลกูค้า บริษัทจะให้ลูกค้าเปิด
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือบญัชีออมทรัพย์ เพ่ือ
ใช้รับเฉพาะเงินโอนจากลูกหนีเ้ท่านัน้ โดยมอบ
อํานาจให้บริษัทเป็นผู้ลงนามเบิกเงินในบญัชี 
ประเภทท่ี 4.2 ในกรณีท่ีลกูหนีชํ้าระหนีโ้ดยการสั่ง
จ่ายเช็คในนามลูกค้า บริษัทจะให้ลูกค้าทําหนังสือ
มอบอํานาจให้บริษัทเป็นผู้ ไปรับเช็ค (ถ้ามี) หรือนํา
เอกสารท่ีลกูหนีกํ้าหนด โดยบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการรับ
เช็ค เม่ือถึงกําหนดวันรับเช็ค และนําเช็คเข้าบัญชี
ธนาคารของบริษัท เพ่ือเรียกชําระเงินตามเช็คตอ่ไป 

มีความเส่ียงจากการท่ีลกูหนีไ้ม่ได้ตอบรับการแจ้ง
โอนสิทธิการรับเงิน และทางด้านความ ถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสาร ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบ 
มลูหนีก่้อนการรับซือ้ได้ และมีความเส่ียงทางด้าน
การชําระเงิน ซึง่การชําระหนีก้ารค้า ลกูหนีจ้ะจ่าย
เช็คหรือโอนเงินในนามลูกค้า ทัง้นี ้การแจ้งโอน
สิทธิประเภทท่ี 4 ก็เป็นวิธีปฏิบัติโดยส่วนใหญ่
เช่นเดียวกบัแฟคตอร่ิงอ่ืนท่ีไม่ได้รับความร่วมมือ
ในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนี ้
การค้า  

ประเภทท่ี 
5 

หมายถงึ การไม่แจ้งโอนสิทธิ โดยการส่งจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือการแจ้งอ่ืนใดไปยงัลกูหนีใ้ห้
รับทราบ ซึง่มี 3 ประเภท คือ 
 

ประเภทท่ี 5.1 ดําเนินการเช่นเดียวกบัประเภทท่ี 4.1 
ประเภทท่ี 5.2 ดําเนินการเช่นเดียวกบัประเภทท่ี 4.2 
ประเภทท่ี 5.3 เป็นการรับซือ้ เอกสารการค้าของ

มีความเส่ียงจากการท่ีลกูหนีไ้ม่ได้ตอบรับการแจ้ง
โอนสิทธิการรับเงิน และทางด้านความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสาร ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบ 
มูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ ทัง้นีก้ารแจ้งโอนสิทธิ
ประเภทท่ี 5 ความเส่ียงของประเภทการแจ้งโอน
สิทธิการรับเงินประเภทท่ี 5 นี ้ก็เป็นวิธีปฏิบติัโดย
ส่วนใหญ่เช่นเดียวกับแฟคตอร่ิงอ่ืนท่ีไม่ได้รับ
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ประเภท ลักษณะของการแจ้งโอนสทิธิการรับเงนิ ความเส่ียง 
ลกูค้า พร้อมเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้าของลกูหนี ้ ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับ

เงินจากลกูหนีก้ารค้า ทัง้นีล้กูค้า และ/หรือลกูหนี ้
มีความประสงค์ท่ีจะไม่ให้มีการแจ้งโอนสิทธิการ
รับเงิน และบริษัทยอมรับในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 
นโยบายการจัดชัน้หนี ้และการตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการจดัชัน้สินทรัพย์ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยในเชิงปริมาณได้กําหนดหลกัเกณฑ์ 
ในการพิจารณาการจดัชัน้ คือ พิจารณาระยะเวลาท่ีค้างชําระ และหลกัเกณฑ์เชิงคณุภาพ คือ พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผล
ตอ่ความสามารถในการชําระหนี ้

 

ระดับชัน้สนิทรัพย์ คุณภาพของสินทรัพย์ 
สนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ ลกูค้าท่ีค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 
สนิทรัพย์ท่ีควรเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ 

1. ลกูค้าท่ีค้างชําระเกินกวา่ 1 เดือน แตไ่มเ่กิน 3 เดือน 
2. ลกูค้าประวิงการชําระหนีห้รือกระทําการใด ๆ เพ่ือมิให้เจ้าหนีไ้ด้รับ

ชําระหนี ้
3. ลกูค้า หรือเจ้าหนีไ้ด้ย่ืนขอฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และ

ลูกค้ายังทําการค้าปกติ ตามแผนฟื้นฟูกิจการและคาดว่าจะไม่มี
ปัญหาในการจดัเก็บหนี ้

สนิทรัพย์จดัชัน้ต่ํากวา่มาตรฐาน ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ 
1. ลกูค้าท่ีค้างชําระเกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน 
2. ลูกค้าท่ีถูกเจ้าหนีอ่ื้นฟ้องดําเนินคดีซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อฐานะ

กิจการอยา่งมีนยัสําคญั 
3. ติดต่อลกูค้าไม่ได้ หรือไม่สามารถสืบหาตวัลกูค้าได้ หรือลกูค้าไปเสีย

จากภูมิลําเนาท่ีปรากฏตามสญัญา โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ แต่มี
โอกาสได้รับชําระคืน 

สนิทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ 
1. ลกูค้าท่ีค้างชําระเกินกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
2. ลูกค้าหรือเจ้าหนีอ่ื้นได้ย่ืนขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 

และลกูค้าไม่สามารถทําการค้าได้ตามปกติ หรือคาดหมายว่าลกูค้า
จะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ 

3. ลูกค้าท่ีถูกเจ้าหนีอ่ื้นฟ้องคดีล้มละลายและมีคําสั่งศาลให้พิทักษ์
ทรัพย์ลกูค้า 
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ระดับชัน้สนิทรัพย์ คุณภาพของสินทรัพย์ 
4. ลกูค้าท่ีบริษัทกําลงัดําเนินคดีแพ่ง โดยเร่ิมจดัชัน้ตัง้แต่วนัท่ีอนมุติัให้

ดําเนินคดี 
5. มีเหตปุระการอ่ืนท่ีแสดงวา่สทิธิเรียกร้องนัน้คาดวา่จะเรียกคืนไมไ่ด้ 
6. ลกูค้าได้ทําหนังสือรับสภาพหนี ้และ/หรือสญัญาประนีประนอมใน

ชัน้ศาลกบับริษัท 
สนิทรัพย์จดัชัน้สญู ให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ 

1. หนีท่ี้ขาดอายุความ หรือหมดสิทธิเรียกร้องให้ชําระหนี  ้หรือไม่มี
หลักฐานจะฟ้องลูกค้าได้ หรือไม่สมควรฟ้อง เช่น ยอดหนีไ้ม่คุ้ ม
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี เป็นต้น 

2. หนีไ้ม่สามารถสืบหาตัวลูกค้า และทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ คํา้
ประกนั 

3. ลูกค้าถึงแก่ความตาย  เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหาย
สาบสญูไป และไมมี่ทรัพย์สนิใด ๆ จะชําระหนีไ้ด้ 

4. ลูกค้าเลิกกิจการและมีหนีข้องเจ้าหนีร้ายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินทัง้หมดของลูกค้าอยู่ในลําดับก่อนเป็นจํานวนมากกว่า
สนิทรัพย์ของลกูค้า 

5. ได้ฟ้องลูกค้าในคดีล้มละลายหรือได้ย่ืนคําขอรับชําระหนีใ้นคดีท่ี
ลกูค้าถูกเจ้าหนีร้ายอ่ืนฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนัน้ ๆ ได้มี
การประนอมหนีก้บัลกูค้าโดยศาลมีคําสัง่เห็นชอบด้วยการประนอม
หนีน้ัน้ หรือลกูค้าถกูศาลพิจารณาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มี
การแบง่ทรัพย์สนิของลกูค้าครัง้แรกแล้ว 

 
หลักเกณฑ์การตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
1. บริษัทกําหนดให้มีการตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อรายลกูค้า (SpecificProvision) มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตัง้ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ ให้ตัง้สํารอง     0% 
สนิทรัพย์ท่ีควรเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ ให้ตัง้สํารอง     0% 
สนิทรัพย์จดัชัน้ต่ํากวา่มาตรฐาน ให้ตัง้สํารอง   20% 
สนิทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู ให้ตัง้สํารอง 100% 
สนิทรัพย์จดัชัน้สญู ให้ตัง้สํารอง 100% 

 1.2 การตัง้สํารองทัว่ไป (GeneralProvision) นอกเหนือจากการตัง้สํารองต่อรายลกูค้า (SpecificProvision) 
บริษัทมีนโยบายให้มีการตัง้สํารองทั่วไป ทัง้นีเ้พ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดหมายจากวัฏจักร
เศรษฐกิจ และจากปัจจยัอ่ืนๆ 
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1.3 อตัราการตัง้สํารองต่อรายลกูค้า (SpecificProvision) รวมกบัอตัราการตัง้สํารองทัว่ไป (GeneralProvision) 
ต้องไมน้่อยกวา่ 2.5% ของยอดลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม 

1.4 ในกรณีเกิดปัญหาหนีค้้างชําระและจดัอยู่ในเกณฑ์การตัง้สํารองต่อรายลกูค้า (SpecificProvision) บริษัท
ต้องดําเนินการตัง้สํารองตอ่รายลกูค้าตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 

1.5 บริษัทจะดําเนินการทยอยตัง้สํารองทั่วไป (GeneralProvision) เป็นรายไตรมาส ในอัตราร้อยละ 0.1  
โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป ทัง้นีเ้ม่ือรวมกบัข้อ 1.4. ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.3 

1.6 กรณีท่ีบริษัทได้ดําเนินการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อรายลกูค้า (SpecificProvision) ตามเกณฑ์ 
ข้อ 1.1 แล้ว และต่อมาได้มีการรับชําระหนีคื้นจากลกูค้า บริษัทสามารถโอนกลบัการตัง้สํารองต่อรายลกูค้า (Specific 
Provision) ได้ ทัง้นีย้อดตัง้สํารองต้องไมต่ํ่ากวา่อตัราท่ีกําหนดในข้อ 1.3 

1.7 บริษัทสามารถดําเนินการปรับเพิ่ม/ลด อัตราการตัง้สํารองตามข้อ 1.3. ตามความเหมาะสมได้ เพ่ือให้
สามารถรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม โดยคํานึงถึงความต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกิจและ
การใช้เงินทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 
 

2. ในกรณีท่ีมีหลกัประกนั จะต้องนํายอดลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม หกัด้วยมลูค่าหลกัประกนั 
โดยมีหลกัเกณฑ์การนบัหลกัประกนัตามนโยบายหลกัประกนั ดงันี ้

 

ประเภทหลักประกัน มูลค่าที่ให้ 

1. เงินสด เงินคํา้ประกนั 100% 
2. การอาวลั การรับรอง หรือหนงัสือคํา้ประกนั การคํา้ประกนั 95% ของวงเงินอาวลั วงเงินรับรอง หรือ

LG 100% ของวงเงินคํา้ประกนั 
3. หลกัประกนัท่ีใกล้เคียงเงินสด 
- หลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดทัง้หลกัทรัพย์ประเภททุน และ
ประเภทหนี ้เช่นหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู้  ตราสารหนี ้พนัธบตัร ท่ีมีการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
- หน่วยลงทนุ 

95% ของราคาตลาด 

4. อสงัหาริมทรัพย์ เช่น ท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง  
5. สทิธิการเช่าท่ีสามารถเปล่ียนมือได้ 90% ของราคาประเมิน 
6. เคร่ืองจกัร  
7. ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองบิน เป็นต้น 

8. สินทรัพย์ทางปัญญา ต้องสามารถจดจํานําหรือนํามาเป็นหลกัประกนัได้
ถกูต้องตามกฎหมาย มีการประเมินมลูค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และสามารถยดึ
ได้ตามกฎหมาย 

90% ของราคาตลาด 

9. สินค้าคงคลัง ต้องมีแนวทางการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือป้องกันไม่ให้
ลูกค้านําสินค้าคงคลัง ท่ี จํานําไ ว้กับสถาบันการเ งิน อ่ืนๆ  มาใช้เ ป็น
หลกัประกนัซํา้ 

60% ของราคาตลาด/ประเมิน 
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นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
บริษัทมีนโยบายดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีก้ับลูกค้าท่ีประสบปัญหาจากการโอนสิทธิเรียกร้องและ 

ไม่สามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ หรือลกูค้าท่ีใช้บริการด้านการเงินอ่ืน ๆ และประสบปัญหาจากการดําเนินงานและไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด เพ่ือให้บริษัทและลกูค้าได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

อนึ่ง ในบางกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาหนีค้้างชําระ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ชั่วคราวและ 
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การจดัเก็บหนี ้หรือความสามารถในการชําระหนี ้และได้ประเมินแล้วว่าบริษัทมีโอกาสได้รับชําระหนีคื้น
อย่างครบถ้วน บริษัทอาจพิจารณาผ่อนปรนเง่ือนไขการชําระหนี  ้โดยการดําเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้ทัง้นีห้ากลกูค้าไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้รับการผ่อนปรนได้ บริษัทอาจพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้
 

หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ลกูค้าสําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้หมายถึง ลกูค้าท่ีได้โอนสิทธิเรียกร้องจากลกูหนีก้ารค้าและไม่สามารถ

จดัเก็บหนีไ้ด้หรือลกูค้าท่ีใช้บริการด้านการเงินอ่ืนๆ ท่ีค้างเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป โดยบริษัทได้ตกลง
ร่วมกันกับลูกค้าท่ีจะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี ้พร้อมกับจัดทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ทัง้นี ้บริษัทอาจใช้วิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระหนี ้ขยายระยะเวลาการชําระหนี ้หรือให้ระยะเวลาปลอดหนี ้การลด
อตัราดอกเบีย้ การตัง้พกัดอกเบีย้เดิม และ/หรือดอกเบีย้ใหม่ การยกหนีด้อกเบีย้ให้บางส่วนหรือทัง้หมด การยกหนีเ้งินต้น
ให้บางสว่น 

2. การแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
3. การโอนสินทรัพย์ จํานอง จํานํา หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของลกูค้าหรือผู้ คํา้ประกนั หรือของบคุคลอ่ืนท่ีให้

ความยินยอมชําระหนี ้
4. แนวทางหรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
 

อาํนาจอนุมัตแินวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
เป็นไปตามอํานาจอนมุติัสนิเช่ือของบริษัทฯ  

 

การจัดชัน้หนีแ้ละกันเงนิสาํรองสาํหรับลูกค้าที่ดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
การจดัชัน้หนีใ้ห้เป็นไปตามนโยบายการจดัชัน้หนีแ้ละการตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   

1. ในกรณีท่ีลกูค้าสามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้ได้ติดตอ่กนัไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ให้จดัชัน้หนีเ้ป็นสนิทรัพย์ท่ีควรเอาใจใสเ่ป็นพิเศษหรือจะคงไว้เป็นสนิทรัพย์จดัชัน้ตามเดิมก็ได้ โดยให้คณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 

2. ในกรณีท่ีลกูค้าไม่สามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้อีกไมเ่กิน 2 ครัง้ 

 

 วธีิการปฏบัิตทิางบัญชีและการเปิดเผยเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
การปฏิบติัการบญัชีและการเปิดเผยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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2.2   การตลาดและการแข่งขัน 
สําหรับการแข่งขนัในปัจจบุนัของธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืนในขณะนี ้ไม่มีความรุนแรง เพราะสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจบุนัทําให้ธุรกิจสว่นใหญ่มีความต้องการผู้ ร่วมลงทนุ และพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการพฒันา
แผนการเงินอยา่งยัง่ยืนจากความต้องการสภาพคลอ่งทางการเงิน การแสวงหาแหลง่เงินทนุเพ่ือหาต้นทนุท่ีต่ํากว่า เกิดการ
พฒันาการในการวางแผนนโยบายทางการเงินท่ีชดัเจน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนดงักล่าว จึงเป็นการสร้าง
โอกาสอีกประการหนึง่ ทําให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) เป็นอย่างมาก การเข้า
ร่วมในการลงทุนของ AC มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการทําให้เกิดการกระจายความเส่ียงท่ีมีความสมดุล และเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนในอนาคตได้เป็นอยา่งดี 

 
 2.2.1 ) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของธุรกจิหลักทรัพย์ 
 

  ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
ในปี 2559 ถือว่าเป็นปีท่ีเกิดสถานการณ์ท่ีกระทบกบัตลาดหุ้นโลกเป็นอย่างมาก โดยมีเหตกุารณ์สําคญัท่ีส่งผล

อย่างมากต่อตลาดหุ้นโลก เร่ิมตัง้แต่ช่วงต้นปีถึงปลายปีได้แก่ การท่ีจีนปรับลดค่าเงินหยวนครัง้ใหญ่ในช่วงเดือนมกราคม
ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตวัลดลงในทนัที ตามมาด้วยการท่ีองักฤษโหวตขอแยกตวัจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในเดือน
มิถนุายน การประกาศยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐ (QE) ในช่วงปลายเดือน
ตุลาคม และการเลือกตัง้ประธานาธิปบดีของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ ผู้ สมัครจาก 
พรรค Republican ชนะการเลือกตัง้ ทําให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกวิตกกงัวลเป็นอย่างมาก ต่อผลกระทบของนโยบายสดุโต่ง
ขวาจดัของทรัมป์ และการท่ี FED ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายขึน้ในรอบ 9 ปี จาก 0.0-0.25% มาเป็น 0.25-0.50%  
เม่ือกลางเดือนธนัวาคมสง่ผลให้เงินดอลลา่ห์สหรัฐแข็งคา่ขึน้  

นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของราคานํา้มนัในตลาดโลกท่ี ปรับตวัลงไปอยู่ระดบัต่ํากว่า 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงท่ี
ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับฐานตอนต้นปี ก่อนท่ีจะค่อย ๆ ฟืน้ตวัหลงัจากท่ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํา้มนั (โอเปก) สามารถบรรลุ
ข้อตกลง ลดกําลงัการผลิต 1.2 ล้านบาร์เรล/วนั สู่ระดบั 32.5 ล้านบาร์เรล/วนั จากเดิมท่ีระดบั 33.8 ล้านบาร์เรล/วนั  
โดยเป็นการปรับลดกําลงัการผลิตครัง้แรกในรอบ 8 ปีเพ่ือพยงุราคานํา้มนัในตลาดโลกท่ีถูกกดดนัจากปัญหาอุปทาน 
ล้นตลาด ส่งผลให้ราคานํา้มนัปรับตวัขึน้มายืนเหนือ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และยงัมีประเด็นเร่ืองของการก่อการร้าย 
ในภูมิภาคตะวนัออกกลางท่ียืดเยือ้และลกุลามกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียและทําให้เกิดกระแส 
ผู้อพยพหลัง่ไหลเข้าไปในทวีปยโุรป จนทําให้ประเทศต่าง ๆ ในยโุรปใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องเพ่ือให้ประเทศของตน
ออกจากการเป็นสหภาพยโุรป (EU) โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วข้างต้นได้สง่ผลกระทบมาถึงตลาดหุ้นไทยให้ผนัผวนตลอดทัง้ปี 
  

สรุปข้อมูลมูลค่าการซือ้ขายและข้อมูลสถติสิาํคัญของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  2557 2558 2559 

มลูคา่การซือ้ขายรวม (ล้านบาท)* 11,139,291 10,765,470 12,816,259 
มลูคา่การซือ้ขายรายวนัเฉล่ีย (ล้านบาท)* 45,466 44,302 52,526 
มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท) 14,239,359 12,606,233 15,079,272 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (สิน้ปี) 1,497.67 1,288.02 1,542.94 
อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 2.9 3.36 3.04 
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  2557 2558 2559 

อตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E ratio (เทา่)) 17.8 22.6 18.55 
อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BVratio (เทา่)) 2.1 1.74 1.96 
จํานวนหลกัทรัพย์จดทะเบียน 502 517 522 

*รวมมลูคา่การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ 
 
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 - 2559 (2014 - 2016) 

 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทยปรับตวัเพิ่มขึน้  254.92 จดุ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ19.79 มาปิดท่ี 1,542.94 จดุ 

มลูคา่ซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนั (รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใหม่) อยู่ท่ี 52.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.56 
จาก 44.3 พนัล้านบาท ในปี 2558   โดย ณ สิน้ปี 2559 มลูค่าตลาดรวมอยู่ท่ี 15.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.62 
จาก 12.61 ล้านล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 

ด้านหลกัทรัพย์จดทะเบียนใหม่ในปี 2559 พบว่า มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 27 หลกัทรัพย์ คิดเป็นมลูค่าระดมทนุ 53 
พนัล้านบาท (ทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ฯและตลาดหลกัทรัพย์ใหม่) ลดลงเม่ือเทียบกบัจํานวน 41 หลกัทรัพย์รวมมลูค่าระดมทนุ 
130 พนัล้านบาท ในปี 2558 
 
 
 
 

1,542.94 

30/12/2016 
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หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2559 (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม)่ 
หลักทรัพย์ กลุ่ม

อุตสาหกรรม 
ข้อมูล ณ IPO การซือ้ขายวันแรก 

มูลค่า
ระดมทุน  

มูลค่า
หลักทรัพย์ 

ราคาเสนอ
ขาย 

ราคาปิด % 
เปล่ียนแปลง 

วันที่ 

(ล้านบาท)  (ล้านบาท)      

TNR CONSUMP 600 4,800.00 16 25.75 60.94 29/11/2559 

FN SERVICE 970 3,880.00 3.88 5.65 45.62 14/11/2559 

ALLA INDUS 432 1,728.00 2.88 3.42 18.75 8/11/2559 

BPP RESOURC 13,618.34 63,959.53 21 27.25 29.76 28/10/2559 

SQ PROPCON 1,216.00 3,616.00 3.2 4 25 26/10/2559 

BCPG RESOURC 5,900.00 19,900.00 10 10.7 7 28/09/2559 

RJH SERVICE 1,199.99 4,800.00 16 18.5 15.62 1/9/2559 

EKH SERVICE 508.74 1,830.00 3.05 6.6 116.39 27/07/2559 

ALT TECH 1,175.00 4,700.00 4.7 7.55 60.64 4/7/2559 

TPBI INDUS 1,080.00 4,320.00 10.8 14.3 32.41 24/03/2559 

SRIPANWA PROPCON 851.91 3,013.89 10.8 11 1.85 23/12/2559 

HREIT PROPCON 5,693.60 5,693.60 10 10 0 28/11/2559 

TPRIME PROPCON 5,475.00 5,475.00 10 12.7 27 31/10/2559 

GVREIT PROPCON 8,148.00 8,148.00 10 14.5 45 4/4/2559 

AU AGRO 734.62 3,262.50 4.5 13.5 200 23/12/2559 

AMA SERVICE 1,078.92 4,311.68 9.99 15.5 55.16 22/12/2559 

COMAN TECH 265.2 1,045.20 7.8 10.8 38.46 11/11/2559 

SELIC INDUS 232 812 2.9 4.08 40.69 18/10/2559 

ITEL TECH 1,040.00 2,600.00 5.2 8.3 59.62 14/09/2559 

TM CONSUMP 240 840 3 4.68 56 31/08/2559 

BIZ CONSUMP 290 1,160.00 2.9 5.5 89.66 28/07/2559 

BTW PROPCON 708.75 2,835.00 3.75 5.7 52 11/7/2559 

NETBAY TECH 160 800 4 11.3 182.5 16/06/2559 

BM INDUS 288 1,152.00 2.88 3.9 35.42 17/05/2559 

ASN FINCIAL 180 780 6 7.65 27.5 12/5/2559 

CHEWA PROPCON 419 1,200.00 1.6 2.02 26.25 5/4/2559 

GTB INDUS 276 1,104.00 1.15 1.81 57.39 23/03/2559 
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หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ปี 2550-2559 
ปี จาํนวนบริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่า

ระดมทุน  
มูลค่า

หลักทรัพย์  
SET mai รวม (ล้านบาท) ณ ราคา 

IPO (ล้าน
บาท) 

Stock IFF PFUND/REIT รวม Stock     

2559 10 - 4 14 13 27 52,781.08 157,766.41 

2558 20 2 6 28 13 41 129,757.37 289,321.64 

2557 16 - 9 25 20 45 113,989.96 304,796.99 

2556 13 3 7 23 15 38 191,599.84 346,505.65 

2555 8 - 6 14 10 24 52,466.45 101,007.58 

2554 3 - 6 9 7 16 18,462.99 40,211.65 

2553 4 - 4 8 7 15 12,587.56 58,332.02 

2552 6 - 5 11 11 22 11,587.32 35,683.30 

2551 8 - 5 13 3 16 27,437.30 79,163.53 

2550 6 - 4 10 6 16 17,252.10 110,781.73 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

จะเห็นว่า แม้ดัชนีตลาดหุ้ นไทย ณ สิน้ปีจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึน้ประกอบกับมูลค่าการซือ้ขายท่ีเพิ่มขึน้ 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า แต่ในด้านของการระดมทนุของหลกัทรัพย์จดทะเบียนใหม่กลบัลดลง สว่นหนึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การปรับเกณฑ์การรับหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเข้มงวดขึน้ ทําให้บริษัทท่ีมีแผนจะ
จดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ต้องทําการปรับแผนกนัใหม ่

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้ของการระดมทนุในลกัษณะของ Venture capital และ Crowd funding ท่ีลงทนุใน
ธุรกิจ Startup จะเป็นตวัสง่เสริมให้เกิดการขยายตวัของตลาดทนุในอนาคต เน่ืองจากท้ายท่ีสดุแล้ว Venture capital และ 
Crowdfunding ต่างต้องการผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากบัความเส่ียง โดย Exit Strategy คงหนีไม่พ้นการผลกัดนัธุรกิจ Startup 
ให้เติบโตจนสามารถจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
 
ภาวะการณ์แข่งขันในธุรกจิหลักทรัพย์ 

รายได้ของธุรกิจหลกัทรัพย์มีความผนัผวนตามสภาวะการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ การแข่งขนั 
ท่ีรุนแรงขึน้ในธุรกิจหลกัทรัพย์กดดนัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทหลกัทรัพย์ อตัราค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เฉล่ียมีการปรับตวัลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้ธุรกิจหลกัทรัพย์ในประเทศไทยยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเช่นเดียวกบั
ใน 2-3 ปีท่ีผ่านมานอกจากนีก้ารเข้ามาของ "เทคโนโลยีฟินเทค” ทําให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีสามารถ
นําเสนอบริการได้ในต้นทนุท่ีต่ํากว่าธนาคารหรือบริษัทหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีหุ้นส่วน
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ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกบัธนาคารหรือถือหุ้นโดยธนาคารน่าจะสามารถรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดไว้ได้ เน่ืองจากการได้รับ
ประโยชน์จากการแนะนําลูกค้า (client  referral) และการขายบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (cross-selling)  
ผ่านธนาคาร นอกจากนี ้บริษัทท่ีมีฐานลกูค้าเป็นนกัลงทนุสถาบนัต่างชาติขนาดใหญ่และมีฐานลกูค้าท่ีเป็นนกัลงทนุราย
ยอ่ยในวงกว้าง ยงัคงเป็นผู้ ท่ีมีสว่นแบง่การตลาดในอนัดบัต้น ๆ 

อย่างไรก็ตามการปรับตวัเพียงแค่นัน้อาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะทําให้ บล.มีความเข้มแข็งและอยู่รอดได้ท่ามกลาง
ความผันผวนของตลาดการเงินโลกและการแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้ ตราบใดท่ียังคงพึ่งพาแหล่งรายได้เดิมจากค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นหลกัเหมือนดงัในอดีตท่ีผ่านมา การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ การพฒันาระบบการซือ้ขายท่ีรองรับการ
ซือ้ขายท่ีรวดเร็ว และการปรับตวัให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ท่ีมีความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปจะช่วยให้
บริษัทหลกัทรัพย์สามารถอยูร่อดและรักษาสว่นแบง่การตลาดตอ่ไปในอนาคตได้ 

ทัง้นี ้ในปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริษัทหลกัทรัพย์ 10 อนัดบัแรก อยู่ท่ีร้อยละ 49.38 เทียบกับในปี 
2558 อยู่ท่ีร้อยละ 50.37 และในปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 53.47 จะเห็นว่าแนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลกัทรัพย์ 
รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกมีแนวโน้มท่ีลดลง ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีมีผู้ เลน่รายใหมเ่ข้ามาในตลาดมากขึน้ 

 
บริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก (ปี 2559) 

ลาํดับ บริษัท ช่ือย่อ 
ส่วนแบ่งการตลาด 

(%)* 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) MBKET 8.01 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บีไทย จํากดั CIMBS 6.11 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซียไซรัส จํากดั (มหาชน) FSS 5.54 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) PHATRA 5.01 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) BLS 4.48 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั DBSV 4.37 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั CS 4.29 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) TNS 4.18 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) KS 3.70 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) KGI 3.69 
 รวมสว่นแบง่การตลาดของบริษัทหลกัทรัพย์ 10 อนัดบัแรก  49.38 
 อ่ืนๆ  50.62 
 รวม  100.00 

*ไมน่บัรวมบริษัทท่ีมิใช่สมาชิกฯ 
 

แนวโน้มธุรกจิหลักทรัพย์ในปี 2560 
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ว่ายงัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของเงินทนุเคล่ือนย้ายเป็นสําคญั เน่ืองจาก

ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจในฝ่ังประเทศพฒันาแล้ว (Developed Market) จะพลิกกลบัมาฟืน้ตวัขึน้ชดัเจน จากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯของ “โดนัลด์ทรัมป์” ส่งผลให้เงินทุนท่ีเคยนํามาลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
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Market) มีการเคล่ือนย้ายกลบัไปยงัประเทศพฒันาแล้ว อาจสง่ผลให้ปริมาณการซือ้ขายในไทยลดลงและกระทบกบัรายได้
ของธุรกิจหลกัทรัพย์ 

สําหรับความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่างชาติในปี 2560 แม้มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะปรับดีขึน้จากปี 
2559 แต่คาดว่าจะยังไม่เห็นความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เน่ืองจากมีปัจจัยอ่ืนท่ีมี
นํา้หนกัมากกว่า ได้แก่ การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ มีนโยบายปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 2-3 ครัง้ในปี 2560 ซึง่อาจสง่ผลค่าเงิน
บาทอ่อนค่าลง ประกอบกับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการดึงเงินกลับสหรัฐฯ ส่งผลให้ 
Fundflow มีแนวโน้มไหลออกจากตลาดหุ้นของประเทศเกิดใหมสู่ต่ลาดหุ้นสหรัฐฯ 
  
 แนวโน้มการแข่งขัน 
 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2560 ธุรกิจหลกัทรัพย์มีแนวโน้มมีการแข่งขันสงูมากขึน้จากท่ีคาดว่า จะมีบริษัท
หลกัทรัพย์จากต่างประเทศเข้ามาในอตุสาหกรรมอย่างน้อย 3 รายจาก ญ่ีปุ่ น จีน และองักฤษ ท่ีจะเข้ามาทําตลาดในไทย
โดยการเข้ามาของบริษัทหลกัทรัพย์ต่างประเทศนัน้ เน่ืองจากทิศทางมลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัของประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัสงูเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในภมิูภาคโดยมีระดบัการซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนัมากกวา่ 5 หม่ืนล้านบาท  

 จากแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีรุนแรงเพ่ิมขึน้ AS ได้ดําเนินกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวไว้
ล่วงหน้า โดยใช้นโยบายในการเพ่ิมคุณค่าของการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม ่ 
โดยการจดัสมัมนาให้ความรู้ในด้านการลงทนุโดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ผู้ลงทนุอย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้พฒันาบคุคลากรด้านค้า
หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีการตลาดให้มีความรู้ความสามารถ ให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า 

AS ได้เปิดให้การฝึกอบรมภาคปฏิบติัของธุรกิจหลกัทรัพย์แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น  

AS ได้เปิดสาขาในชัน้ล่างอาคารจามจรีุแสควร์เพ่ือเป็นห้องปฏิบติังานด้านค้าหลกัทรัพย์ ภายใต้โครงการศนูย์การ
เรียนรู้เพ่ือการลงทนุ (AIRA Investment Learning Center) เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพระยะยาวของ AS รวมถึงสง่เสริม 
ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและนักลงทุนทั่วไปเป็นการสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนใน
ภาคปฏิบติั และสามารถพฒันาตนเองเป็นผู้ลงทนุอย่างมีคณุภาพ จึงเป็นการสนบัสนนุการขยายฐานลกูค้าโดยรวมของ
ระบบตลาดทนุในปัจจบุนัถงึอนาคต 

 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
AS มีนโยบายเน้นการแข่งขนักบัประสทิธิภาพในการควบคมุความเส่ียงจากการลงทนุของลกูค้ามากกว่าการแข่งขนั

กบับริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกนั เพราะโอกาสเติบโตของธุรกิจนีใ้นตลาดทนุไทยยงัมีโอกาสอีกมากมาย ถ้าผู้ลงทนุได้รับการ
ดแูลเงินออมหรือเงินลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ โดย AS ได้ดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น 

1) เพิ่มศกัยภาพ และสร้างคนรุ่นใหม ่
2) ขยายฐานผู้ลงทนุโดยให้ความรู้ และจดัสมัมนา 
3) ออกส่ือ เช่น โทรทศัน์  วิทย ุและ Magazine ตา่งๆ 
4) สร้างเครือข่ายการลงทนุแบบมีคุณภาพ โดยจัดทีมงานเฝ้าติดตามแนะนํา และแก้ไขภาวะการลงทุนของ

ลกูค้าอยา่งใกล้ชิด สง่สญัญาณเตือนความเส่ียงแก่ลกูค้าอยา่งชดัเจน 
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 2.2.2) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของธุรกจิที่ปรึกษาธุรกจิ 
 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ปัจจยัสนบัสนนุท่ีสําคญัของธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษานัน้ เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตัง้แต่ปี 
2558 นักธุรกิจต่าง ๆ จากทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ และมีแนวโน้มจะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเป็นจํานวนมาก  
เพ่ือมองหาตลาด และโอกาสใหม่ ๆ ขณะท่ีผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะขนาดกลาง และย่อม (SMEs) ต้องเตรียม
ความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจเพ่ือรักษาฐานลกูค้าเก่า และขยายฐานลกูค้าใหม่ โดยบริษัทย่อย
หรือ AI และ AD ท่ีอยู่ภายใต้ AS ทําหน้าท่ีให้บริการปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร ทัง้การเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจ  
การจดัหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตรทางการค้า การควบรวมกิจการ และการประเมินมลูคา่ของกิจการ ท่ีสําคญัเน้นการซือ้ หรือ
ขายกิจการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (Cross  Border Merger & Acquisition)  

 

แนวโน้มในการแข่งขัน  
AS และบริษัทย่อยมีความสามารถ และประสบการณ์อย่างยาวนานในการประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาธุรกิจอย่างครบ

วงจร โดยจะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจท่ีปรึกษาในด้านของการซือ้ขายกิจการ การระดมทุน ของภาคเอกชนทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมทัง้การทํางานให้กับหน่วยงานราชการ และลูกค้าท่ีใช้บริการมาอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศ และ
ตา่งประเทศ เน่ืองจาก AS ได้รับใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจนีอ้ยา่งครบถ้วน  

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการลงทนุมีการแข่งขนัสงู ต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ครอบคลมุ

ในบริการต่าง ๆ และต้องมีเครือข่ายลกูค้าท่ีใช้บริการของ AS ต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจบุนั มีบริษัท
ตา่ง ๆ ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นจํานวนมาก  

AS จึงคงมุ่งเน้นคณุภาพของงาน ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสมัพนัธ์ ความคิด
ริเร่ิมในการนําเสนอรูปแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ทําให้เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัมาโดยตลอด 
 
 2.2.3) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันธุรกจิแฟคตอร่ิง 
  

 ภาวะอุตสาหกรรม 
 ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในปี 2559 ยงัคงมีอตัราการขยายตวัไม่มากนกั เน่ืองจากปัจจยัสนบัสนนุจากการใช้จ่าย
ในปี 2559 ยงัคงมาจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ภายใต้โครงการบริหารจัดการนํา้ ระบบขนส่งทางถนน และ
โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน ภายใต้แผนปฏิบติัการด้านคมนาคมขอส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ขณะท่ีการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มฟืน้ตวัจากปีก่อนเล็กน้อย เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต่ํา และการลงทนุภาครัฐในโครงการ
สําคญัต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและชดัเจนมากขึน้ ส่วนในด้านการบริโภคภาคเอกชนแม้จะมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองจาก 
ปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากรายได้และการจ้างงานในภาคบริการท่ีขยายตวัดี อย่างไรก็ตามการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายงัคงส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยยงัคงหดตวั และส่งผลให้ธุรกิจแฟคตอร่ิงในปี 2559 ยงัคง
ทรงตวั   
 สําหรับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ท่ีขยายตัวร้อยละ 2.8 การค้า
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ต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงของทัง้มลูค่าการนําเข้าและ
มลูคา่การสง่ออก ซึง่เป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการบริโภคภายในประเทศท่ียงัคงชะลอตวั  
 สําหรับการลงทนุท่ีได้รับอนมุติัการสง่เสริมการลงทนุจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) พบว่า
ใน 9 เดือนแรก ของปี 2559 (มกราคม - กนัยายน) การลงทนุท่ีได้รับอนมุติัการส่งเสริมการลงทนุจาก BOI มีจํานวนทัง้สิน้ 
1,302 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจํานวน 1,769 โครงการ เม่ือพิจารณาตามหมวดของการเข้ามาลงทนุ
พบว่าประเภทกิจการท่ีได้รับการอนมุติัการส่งเสริมการลงทนุท่ีมีเงินลงทนุมากท่ีสดุ คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภค 
มีเงินลงทนุทัง้สิน้ 236,720 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตรมีเงินลงทุน 147,340 
ล้านบาท และหมวดเคมีภณัฑ์ พลาสติกและกระดาษมีเงินลงทุน 140,240 ล้านบาท โดยนักลงทุนจากประเทศหลกัท่ีมี
มลูค่าการลงทนุมากท่ีสดุ คือ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้รับการอนมุติัส่งเสริมการลงทนุทัง้สิน้ 228 โครงการ คิดเป็นมลูค่าการ
ลงทนุ 72,220 ล้านบาท รองลงมา คือ ประเทศจีนได้รับการอนมุติัลงทนุจํานวน 80 โครงการ มีเงินลงทนุ 40,564 ล้านบาท 
เนเธอร์แลนด์มีจํานวน 26 โครงการท่ีได้รับอนุมัติ ซึ่งมีเงินลงทุน 22,433 ล้านบาท และประเทศออสเตรเลียมีจํานวน
โครงการได้รับอนมุติั 23 โครงการ โดยคิดเป็นเงินลงทนุ 19,794 ล้านบาท 
 อตุสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อประเภทธุรกิจและปริมาณการรับซือ้เอกสารโดยรวมของบริษัท ทัง้แง่บวกและลบ 
ได้แก่ 
 - ด้านอตุสาหกรรมรถยนต์ ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.- ต.ค.)  
มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,637,841 คัน เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีปริมาณการผลิต  1,597,140 คัน 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.55 โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์นัง่  680,384  คนั รถยนต์ปิกอพั 1 ตนั 927,923คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ5.86 
และ0.49  ตามลําดับ ส่วนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆ 29,534คัน  ลดลงร้อยละ  4.74 สําหรับประมาณการ 
ของอตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2560 จากข้อมลูของกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่า
การผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.56 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศประมาณ 
800,000 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.67 และเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณ 1,200,000 คนั ซึ่งสอดคล้องกบัท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2560 
ว่าจะขยายตวัร้อยละ 3-4 สําหรับตลาดส่งออกมีแนวโน้มดีขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือ
จําหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40-45 และการผลติเพ่ือการสง่ออกประมาณร้อยละ 55-60 
 - ด้านอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ในปี 2559 มีดชันีผลผลิตอยู่ท่ีระดบั 110.75 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.46 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.55 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจาก IC เป็น
ชิน้ส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 
13.71 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถขยายตัวได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลัก
ต่อเน่ืองมาตัง้แต่ต้นปี และเคร่ืองซกัผ้ามีการขยายตวัอย่างมากในไตรมาสท่ี 3 เน่ืองจากผู้ผลิตบางรายมีการขยายกําลงั
การผลิต โดยเร่ิมผลิตและส่งออกตัง้แต่เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา สําหรับในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่ามีการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 
เม่ือเทียบกับปีก่อน จากการฟืน้ตวัของตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ สําหรับอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์จะมีการผลติเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  เน่ืองจาก IC เป็นชิน้สว่นสําคญัในการพฒันาสินค้าท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ 
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 - ด้านอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งหม่ สถานการณ์อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อนการผลิตกลุ่มเส้นใยสงัเคราะห์และเส้นด้ายเพิ่มขึน้ จากความต้องการใช้ภายในประเทศท่ีขยายตวัสงูขึน้ สําหรับ
การผลิตผ้าผืนลดลง เน่ืองจากยงัมีสินค้าสะสมค่อนข้างมากจากการนําเข้าตัง้แต่ช่วงกลางปี เน่ืองจากราคานําเข้าถกูกว่า
การผลติในประเทศ สว่นผลิตภณัฑ์กลุม่เคร่ืองนุ่งห่ม การผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปลดลงทัง้เสือ้ผ้าถกัและเสือ้ผ้าทอ แม้ว่าความ
ต้องการใช้เสือ้ผ้าสีดําภายในประเทศจะเพ่ิมขึน้ก็ตาม ภาพรวมการผลิต การจําหน่ายในประเทศของกลุ่มเส้นใยสิ่งทอปี 
2560 คาดว่า จะขยายตวัได้จากความต้องการของตลาดในอาเซียนยงัมีความต้องการนําเข้าจากไทย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มี 
สิ่งทอต้นนํา้สําหรับกลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม โดยเฉพาะเสือ้ผ้าชดุดํา ยงัมีความต้องการของผู้บริโภคในประเทศเกือบทกุภาคส่วน 
ซึ่งในหลายองค์กรยงัไว้อาลยัต่อเน่ือง และหลายโรงงานต้องเร่งการผลิตเพ่ือให้ทนัตามความต้องการของลกูค้า ในส่วน
ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คาดว่า จะขยายตวัได้ไม่มากนกั เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในตลาดคูค้่าหลกั ๆ ยงัชะลอตวัตอ่เน่ือง 
 - ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2559 คาดว่าจะมีปริมาณการผลิต
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.94 เน่ืองจากการผลิตนํา้มนัพืช นํา้ตาล และประมงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัมีความผนั
ผวนประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศยงัคงชะลอตวัจากความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคยงัไม่ดีนกั สว่นการ
ส่งออกปรับตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.87 จากสินค้ากลุ่มนํา้ตาลทราย กลุ่มอาหารอ่ืน ๆ และกลุ่มข้าวและธัญพืช  
จากความคําสัง่ซือ้ของประเทศผู้ นําเข้าลดลง ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการฟืน้ตวัท่ีไม่ชดัเจน ส่งผลให้การค้าการลงทนุ
ซบเซาตามไปด้วย เน่ืองด้วยการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและญ่ีปุ่ นท่ีเป็นประเทศคู่ค้าหลกั นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัลบต่างๆ 
ท่ีควรเฝ้าระวงั เช่น ผลกระทบของ Brexit ผ่านค่าเงินปอนด์สเตอริง และยโูรท่ีอ่อนค่าลง นโยบายของรัฐบาลจีนเก่ียวกบั
การระบายสต๊อกข้าวโพดจากการท่ีแผนการพฒันาพลงังานทดแทนท่ีใช้มนัสําปะหลงัเป็นวตัถดิุบได้สิน้สดุลงปัญหาการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU Fishing จากสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทย  
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน การแข่งขนัด้านราคาในตลาดโลก รวมทัง้ระดบัราคาสินค้าในตลาดโลกผนัผวนตาม
ราคานํา้มนั ซึ่งทําให้การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบ แม้จะมีปัจจยับวกในช่วงปลายปีจากนโยบายกีดกนัทางการค้า
ของประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐฯ ในการยกเลิกข้อตกลง TPP ผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับระดบัการจดัอนัดบัการค้ามนษุย์ของ
ไทยดีขึน้จาก Tier 3 เป็น Tier 2 รวมทัง้การกลบัมาได้รับสิทธินําเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากเกาหลีใต้ สําหรับการผลิตใน
ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารปี 2560 คาดการณ์วาจะปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0 ถึง 2 เน่ืองจาก
การผลิตเพิ่มขึน้สินค้าสําคญั เช่น กลุ่มปศสุตัว์ จากสินค้า ไก่แปรรูป และกลุ่มประมง (สินค้ากุ้ งสด แช่เย็น แช่แข็ง)ท่ีได้รับ
ผลดีจากการแก้ปัญหาโรคตายด่วน และประเทศคู่แข่งประสบปัญหาผลผลิตลดลง สง่ผลต่อการสง่ออกในภาพรวมปรับตวั
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ1 ถึง 3 เน่ืองจากสินค้าสง่ออกสําคญั เช่น กลุม่ข้าวและธัญพืชกลุม่ประมง (ทนู่า
กระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง และกุ้ งสด แช่เย็น แช่แข็ง) ท่ีได้รับผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับระดบัการจดัอนัดบัการค้ามนษุย์
ของไทยดีขึน้จาก Tier 3 เป็น Tier 2 และกลุ่มปศสุตัว์ (ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และ ไก่แปรรูป) ท่ีเพิ่มคําสัง่ซือ้จากประเทศ 
ผู้ นําเข้า และการกลบัมาได้รับสทิธินําเข้าไก่สดแช่เยน็แช่แข็งจากเกาหลีใต้ 
 จากภาพรวมอุตสาหกรรมไทยในปี 2559 ข้างต้น และการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 โดย
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ท่ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตวัร้อยละ 
3.0-4.0 ซึ่งมีการขยายตัวท่ีดีขึน้จากปี 2559 เป็นอย่างมาก บริษัทจึงวางแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2560  
โดยยงัคงดําเนินนโยบายเชิงรุกตอ่ไป ยงัคงมุง่เน้นกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีศกัยภาพ
ดี ท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีประกอบธุรกิจภายในประเทศ ในกลุม่ค้าปลีก (ModernTrade) และอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น
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ยานยนต์ รวมถงึอตุสาหกรรมในกลุม่ส่ือสาร กลุม่ท่องเท่ียวและบริการ, กลุม่ก่อสร้าง, กลุม่งานราชการ และบริการอ่ืน เช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาหาร เคร่ืองด่ืม กระดาษบรรจุภัณฑ์ ชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และการบริการ (จัดหางาน รักษาความ
ปลอดภัย บันเทิงและนันทนาการ) โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับ
นโยบายการให้สนิเช่ือของบริษัท รวมทัง้มีศกัยภาพในการเจริญเติบโต ภายใต้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 

 คู่แข่งขัน 
 เน่ืองจากธุรกิจสินเช่ือแฟคตอร่ิงได้รับความนิยมมากขึน้ การแข่งขนัจึงมีความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะคู่แข่งท่ีเป็น
กลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเช่ือประเภทนีม้ากขึน้  
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม่ําเสมอ 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีดีเป็นหลกั อีกทัง้มุ่งเน้นการให้บริการกบัผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ซึ่งมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพิ่มความคล่องตัวทางกระแสเงินสดและเพ่ือการขยายกิจการ 
ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านสินเช่ือแฟคตอร่ิงมากว่า 19 ปี ประกอบกบัความรวดเร็วและความยืดหยุ่น ในการอํานวย
สนิเช่ือ บริษัทจงึมีความเช่ือมัน่วา่จะเป็นหนึง่ในบริษัทผู้ นําด้านธุรกิจสนิเช่ือแฟคตอร่ิงได้ 
 

 โดยปัจจบุนัผู้ประกอบการแฟคตอร่ิง สามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจได้ ดงันี ้

1. กลุ่มผู้ ประกอบการแฟคตอร่ิงท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้ น การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้มีความได้เปรียบในด้านเคร่ือข่ายของธนาคารพาณิชย์ในการเข้าถึงลกูค้า ต้นทุนทางการเงินท่ีต่ํา    
แตข่าดความคลอ่งตวัหรือมีข้อจํากดัในการพิจารณาสนิเช่ือประเภทแฟคตอร่ิงเน่ืองจากเป็นสนิเช่ือท่ีไมมี่หลกัประกนั 

2. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ หรืออุตสาหกรรม 
ชัน้นํา การแข่งขนัของผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะมีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นซพัพลายเออร์ของธุรกิจค้าปลีก 
หรืออตุสาหกรรมนัน้ ๆ ซึง่ก็มีอยูจํ่านวนหนึง่ กลุม่ผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะมีตลาดลกูค้าเฉพาะของตนเอง  

3. กลุ่มผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงทั่วไป กลุ่มนีมี้ผู้ประกอบการจํานวนมากกว่ากลุ่มอ่ืน การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนีมี้ความหลากหลายในรูปแบบของการแข่งขนั เน้นทีมสินเช่ือและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่างๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสงูในการให้บริการและหลกัเกณฑ์ด้านสินเช่ือ แต่มีข้อจํากดัท่ีสําคญั
คือ เงินทนุ บคุลากรท่ีมีประสบการณ์ 

 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยเน้นฐานธุรกิจท่ีลูกหนีใ้ห้ความร่วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับเงิน  

โดยบริษัทเป็นผู้ รับซือ้เอกสารการค้า ซึ่งมีการแจ้งโอนสิทธิและให้ลกูหนีต้อบรับการโอนสิทธิเรียกร้องดงักล่าว โดยบริษัท
สามารถตรวจสอบมลูหนีไ้ด้ก่อนการรับซือ้ ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบรวมทัง้มีความเส่ียงต่ํากว่าคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ส่งผลดี 
ให้บริษัทมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายชดัเจน โดยจะเน้นกลุ่มลกูค้าท่ีมีความเส่ียงต่ํา ท่ีสามารถสอบทานความถกูต้อง ตลอดจน
ให้ความสําคญัเป็นลําดบัแรกกบัลกูหนีท่ี้มีความน่าเช่ือถือ และสามารถโอนสทิธิการรับเงินให้บริษัทได้ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลกูค้าทัง้ท่ีเป็น Supplier ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดิมและกลุ่มลกูค้า 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ซึ่งมีโอกาสในการขยายตัวท่ีดี โดยใช้บริการแฟคตอร่ิงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการ
สนบัสนนุผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจ รวมทัง้ กลุ่มผู้ถือหุ้น ในการแนะนํากลุ่มผู้ประกอบการ 
ในหลายธุรกิจท่ีมีความต้องการใช้สินเช่ือแฟคตอร่ิง นอกจากนัน้ บริษัทยงัเน้นการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้า



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

ส่วนที่ 1 หน้า 32 
 

เป้าหมายโดยตรง โดยการจัดทําเอกสารเผยแพร่บริการแฟคตอร่ิง เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการอีกจํานวนมากท่ียงัไม่รู้จัก
หรือไม่เข้าใจบริการสินเช่ือแฟคตอร่ิง รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอ เก่ียวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า 
ให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงการดูแลและอํานวยความสะดวกในการขยายวงเงิน  
เพ่ือเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้บริษัทยงัเน้นการพฒันาประสิทธิภาพของระบบงานเพ่ือให้สามารถขยาย
ธุรกิจได้ โดยคํานงึถงึต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานด้วย  

 

ทัง้นี ้จดุเดน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีดงันี ้
1. บริษัทดําเนินงานมานานกวา่ 20 ปี มีประสบการณ์ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของธุรกิจแฟคตอร่ิง 
2. บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิงในประเทศ โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายชดัเจน เน้นลกูค้าท่ีมีความเส่ียงต่ํา 

ท่ีสามารถสอบทานความถกูต้อง ตลอดจนให้ความสําคญักบัลกูหนีท่ี้มีความน่าเช่ือถือ และโอนสิทธิการ
รับเงิน ดงันัน้บริษัทจงึมีความเส่ียงในการเรียกเก็บหนีต่ํ้า 

3. บริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นท่ีมีความมัน่คงสงู สามารถให้การสนบัสนนุทัง้ในเร่ืองฐานธุรกิจและแหล่งเงินทนุ 
และนอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

4. บริษัทมีระบบอํานวยสินเช่ือมีมาตรฐาน เช่ือถือได้ มีกระบวนการกลัน่กรอง พิจารณาความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ รวมทัง้มีการติดตามสถานะลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง สามารถลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจได้ 

5. บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า โดยให้คําปรึกษา หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า และเน้นการให้บริการลกูค้าท่ีสะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิด มีความ
ยืดหยุ่นในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เง่ือนไขท่ี
เหมาะสม 

 
2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

แหล่งที่มาของเงนิทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  แหล่งเงินทุนของ AC ในปัจจุบันมาจากการระดมทุนจากผู้ ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ และการกู้ ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินและผู้ลงทนุท่ีสนใจ ซึง่มีความสมัพนัธ์ต่อบริษัทฯ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน โดย AC มีนโยบายให้บริษัทย่อย
ทกุบริษัท มีศกัยภาพด้วยตนเองในการหาแหล่งเงินทนุเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ ในขณะเดียวกนั AC 
พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุ และสง่เสริมธุรกิจของบริษัทยอ่ย ด้วยการแนะนําการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัธนาคารพาณิชย์ 
และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ รวมถงึการสนบัสนนุการระดมทนุจากตลาดทนุในอนาคตของบริษัทยอ่ยในกลุม่  

 สําหรับการจดัหาแหล่งเงินทนุของ AC ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทนุให้สอดคล้องกบั
กิจกรรม และวตัถปุระสงค์การใช้เงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และพิจารณา
อยา่งรอบคอบถงึความจําเป็น และความเหมาะสมในการระดมทนุจากตลาดทนุ 
 
การดาํรงเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

 ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (สํานกังาน ก.ล.ต.) ได้กําหนดให้การ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ต้องดํารงเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิเม่ือสิน้วนัทําการใด ๆ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 7 ของหนีส้ินทัว่ไป
นัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559  AS มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสทุธิเท่ากบัร้อยละ 
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68.3, 86.48 และ 58.48 ตามลําดบั ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกว่าอตัราขัน้ต่ําตามเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า AS มีสภาพคลอ่งเพียงพอ
ในการดําเนินธุรกิจ และยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการตามแผนงานท่ีกําหนด นอกจากนี ้AS จะต้องดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่อง ณ สิน้วนั ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 ของหนีส้นิทัว่ไปโดยมีวิธีการคํานวณดงันี ้สินทรัพย์สภาพคลอ่งหกัด้วยค่าความเส่ียง หกัด้วยหนีส้ินรวม และหาร
ด้วยหนีส้นิทัว่ไป 

 
2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไมมี่ - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และดําเนินธุรกิจด้านการลงทนุในกลุ่มธุรกิจหลกั
ด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอร่ิง ธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ธุรกิจ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน การควบรวมและการซือ้ขายกิจการ ธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคล ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ซึง่ใน
ระหว่างปี 2559 บริษัทขยายการลงทนุเพิ่มเติมในหลายธุรกิจได้แก่  ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ (Venture Capital) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้อาจมีความเส่ียงอ่ืนซึง่บริษัทไม่อาจทราบ
ได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทพิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ดงันัน้ในการลงทนุผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยปัจจยัความเส่ียงหลกั ดงักลา่วสามารถจําแนกได้ดงันี ้

3.1. ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนซึ่งผลการดําเนินงานจะ
ขึน้อยู่กับผลการดาํเนินงานและเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) จึงไม่มีการดําเนินงานซึ่งก่อให้เกิด
รายได้หลกัของตนเอง รายได้หลกัของบริษัทมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันัน้ผลการดําเนินงานและ
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่น ความเส่ียงจากภยัคกุคามหรือการหยดุชะงกัของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย ความเส่ียงจากการโยกย้ายหรือขาดแคลน
บคุลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะ ความเส่ียงของการลงทนุเพ่ือบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ความเส่ียงจากการผิดนดัชําระ
เงินของลกูค้า ความเส่ียงจากการปฏิบติัหน้าท่ีโดยผิดพลาดหรือโดยมิชอบของพนกังาน ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ
ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมายและการกํากบัดแูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม ความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และความไม่เพียงพอของแหล่งเงินทนุ ความเส่ียง
จากการผิดนดัชําระเงินของลกูค้าและสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น จะสง่ผลโดยตรงต่อผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท หากในอนาคตบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการประสบปัญหาใน
ดําเนินงาน หรือการลงทนุขยายกิจการ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้บริษัทติดตามการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านทางกรรมการและ/หรือผู้บริหารท่ีบริษัทสามารถ
แต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุ้น เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท จึงทําให้บริษัทสามารถติดตาม
ผลการดําเนินงานและการควบคุมภายในผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รวมทัง้การจดัการให้มีการบริหารความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ/หรือฝ่ายบริหารความเส่ียงของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วมได้ 
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3.2. ความเส่ียงจากภาวะตลาด 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2557 - 2559 เป็นดงันี ้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท  
และบริษัทย่อย 

ปี 2557 ปี 2558* ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 478.25  55.38% 398.80  54.35% 416.31  51.01% 

(2) ดอกเบีย้รับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 147.82  17.12% 155.96  21.26% 149.89  18.37% 

(3) คา่ธรรมเนียมและบริการ   58.07    6.72%   57.91    7.89%   59.98    7.35% 

(4) กําไรจากเงินลงทนุ   76.76    8.89%      0.00*   0.00%*   14.42    1.77% 

(5) ดอกเบีย้และเงินปันผล   63.61    7.36%   52.71    7.18%   41.09    5.03% 

(6) ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์   35.44    4.10%   65.37    8.91%   88.14  10.80% 

(7) รายได้จากการให้เช่าและบริการ - - - -   28.93    3.54% 

(8) รายได้อ่ืน    3.51    0.43%    2.97    0.41%   17.36    2.13% 
รายได้รวม 863.46 100.00% 733.72 100.00% 816.12 100.00% 

 

หมายเหต:ุ *สําหรับงวดปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากเงินลงทนุ 53.22 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ใน 
สว่นของคา่ใช้จ่าย โดยเป็นขาดทนุจากเงินลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) ทัง้จํานวน 

บริษัทมีรายได้หลกัมาจากธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Securities Brokerage) และการลงทนุในหลกัทรัพย์ 
(Proprietary Trading) ซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.27, 54.35* และ 52.78 ของรายได้รวมของบริษัทในผล
ประกอบการประจําปี 2557 - 2559 ตามลําดบั เน่ืองจากปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ขึน้อยู่กบัภาวะตลาด และความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทนุ ดงันัน้ หากเศรษฐกิจซบเซา มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์จะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รายได้ดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนโยบายรัฐบาลในการสนบัสนนุหรือให้ความสําคญัต่อการพฒันาตลาดทนุของประเทศรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
และสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจึงได้พยายามลดความเส่ียงโดยการขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน
ต่างประเทศ (Global Trading) ควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจหลาย ๆ ประเภท เช่น การลงทุนในธุรกิจ 
แฟคตอร่ิง ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคล ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 
รวมถงึการลงทนุในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านการเงิน  

3.3  ความเส่ียงจากการขยายการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทยงัคงมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการลงทุนหลกัของบริษัทจึงยงัคงมีความ
ต้องการใช้เงินทนุเพ่ือขยายธุรกิจใหม่ การร่วมทนุกบัพนัธมิตร และในบางกรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ียงัอยู่ในช่วง
เร่ิมต้นกิจการหรือไม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้เอง ซึง่บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นอาจต้องให้การสนบัสนนุด้านแหลง่เงินทนุ
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หรือเงินกู้ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่า การช่วยเหลือหรือการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ล้วนเป็นไปด้วย
ประโยชน์ต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมท่ีเคยรับความ
ช่วยเหลือจากบริษัทไปแล้วจะไมต้่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินอีกในอนาคต และบริษัทเข้าใจดีว่าผลตอบแทนจาก
ธุรกิจเหลา่นัน้อาจไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายหรืออาจลา่ช้ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้  

ดงันัน้ บริษัทจึงให้ความสําคญักับการศึกษาข้อมูลก่อนการดําเนินการลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภท การพิจารณา
โอกาสและผลตอบแทนของการลงทนุ การประเมินความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในก่อนการลงทนุ ควบคู่ไป
กับการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
การบริหารกระแสเงินสดรับท่ีสมัพนัธ์กับกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และการกระจาย 
เงินลงทุนไปในธุรกิจท่ีหลากหลายประเภทเพ่ือให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ มีการจัด
โครงสร้างของแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม มีการสร้างสมดุลของท่ีมาของรายได้ตามฤดูกาลหรือรายได้ท่ีมีความผันผวน 
จากปัจจัยภายนอก เช่น รายได้ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ กับรายได้ท่ีค่อนข้างสม่ําเสมอ เช่น รายได้จากดอกเบีย้ 
รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้องและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทพิจารณาการลงทนุใหม่ทัง้ในธุรกิจ
ท่ีดําเนินการตัง้แต่เร่ิมจดัตัง้บริษัทและธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยู่แล้ว รวมทัง้การกระจายโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากธุรกิจการเงินด้วยเช่นกนั 

3.4 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็น

ผู้บริหาร ซึ่งถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัท  

กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีเป็นผู้บริหารซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย 
บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั (“JRK Holdings”) และกลุ่มจฬุางกรู, ครอบครัวงามเศรษฐมาศ และกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ 
(ซึ่งกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ประกอบด้วย คณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ และบริษัท ซมัมิท ฟุตแวร์ จํากดั) ถือหุ้นในบริษัทฯ ณ สิน้วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 58.97, 9.01 และ 8.51 ตามลําดบั รวมเป็นสดัสว่นการถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 76.49 ของทนุชําระ
แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยครอบครัวงามเศรษฐมาศเป็นผู้บริหาร และผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ และได้เชิญ JRK Holdings และกลุม่
จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ ถือหุ้น JRK Holdings เป็นญาติกับคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) มาถือหุ้นร่วม จึงมีความเส่ียงในกรณีท่ีกลุ่ม 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีเป็นผู้บริหารใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน ก็จะสามารถควบคุมการลงมติในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเร่ืองสําคญัต่าง ๆ ท่ีกฎหมาย หรือข้อบงัคบักําหนดให้ต้องได้รับเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพ่ือถ่วงดลุกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีเป็นผู้บริหารดงักลา่วได้                                   

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 7 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาเพ่ือให้รายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท อีกทัง้ยงัทําให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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3.5 ความเส่ียงในการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 75 

 บริษัทลงทนุในธุรกิจแฟคตอร่ิงในสดัส่วนร้อยละ 71.55 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว และลงทนุในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ซึง่บริษัทสามารถควบคมุสิทธิออกเสียง
ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การลงมติในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นบางรายการจําเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุน 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ มีสิทธิออกเสียงท่ีมาประชุม ในกรณีนีบ้ริษัทยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นได้ทัง้หมด อย่างไรก็ดี ถ้ารายการท่ีขออนมุติัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยแล้ว บริษัทเช่ือว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนย่อมจะ
ออกเสียงสนบัสนนุการลงมติอนมุติัรายการดงักลา่วด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี  ้บริษัทมีกลไกในการจัดการเพ่ือให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหาร 
ซึ่งกําหนดให้บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ก่อนท่ีจะเข้าทํารายการท่ีมีสาระสําคญัและ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยตามรายการท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทย่อย รวมถึงการควบคมุและติดตามการดําเนินงานของบริษัทย่อย
ผ่านทางกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทแต่งตัง้ไปเป็นตัวแทนของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น บริษัทเช่ือมั่นว่าจะ
สามารถควบคมุเสียงข้างมากในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยได้ 

3.6 ความเส่ียงจากการเกดิ Dilution Effect จากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ “AIRA-WA” 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทท่ีจัดสรรให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จํานวนคงเหลือทัง้สิน้ 26,434,540 หน่วย โดยมีหุ้น
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจํานวน 34,481,227 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อ 1 หน่วย ดงันัน้ หากผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิดําเนินการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเต็มจํานวนแล้วจะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 1 
(คํานวณโดยใช้ฐานหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 5,657,471,780 หุ้น) และผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นปรับลดด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ “AIRA-WA” จะหมดอายใุน
วนัท่ี 3 มิถนุายน 2560 

3.7 ความเส่ียงจากการเกดิ Dilution Effect จากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ “AIRA-W1” และ “AIRA-W2” 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 (AIRA-W1) และรุ่นท่ี 2 
(AIRA-W2) ท่ีได้จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จํานวนคงเหลือทัง้สิน้ 681,274,987 และ 781,886,727 หน่วย
ตามลําดบั มีหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจํานวน 681,274,987 และ 781,886,727 หุ้น ตามลําดบั โดยมีราคา
การใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หน่วย และ 3.50 บาทต่อ 1 หน่วย ตามลําดบั ดงันัน้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดําเนินการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเต็มจํานวนแล้วจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 11 และ ร้อยละ 13 ตามลําดบั 
(คํานวณโดยใช้ฐานหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 5,657,471,780 หุ้น) นอกจากนี ้
หากราคาใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วต่ํากว่าราคาตลาดแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก
ราคาหุ้นท่ีปรับลดลงด้วยเช่นกนั 
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3.8 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทมีค่าความนิยมจํานวน 134.90 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการซือ้หุ้น
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) สงูกว่ามลูค่าตามบญัชี บริษัทได้มีการทบทวนการประเมินมลูค่าของค่าความนิยม
ดงักล่าว โดยผู้สอบบญัชีจะทําการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์มลูค่า 134.90 ล้านบาท ดงักล่าวเป็นประจําทกุงวด
บญัชี และตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ดงันัน้บริษัทอาจจะมีความเส่ียงหากผู้สอบบญัชีได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมนี ้
ควรจะต้องมีการด้อยคา่ ซึง่การด้อยคา่ดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทนุของบริษัท  
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 มูลค่าของทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

          ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัท
ยอ่ยซึง่ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั (“AD”) บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง 
จํากดั (มหาชน) (“AF”) AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด 
(มหาชน) (“AIP”)  บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั (“ASP1”) บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) (“AIL”)  และบริษัท ไอร่า 
เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด (“AVC”) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) มีรายละเอียด 
ท่ีสําคญัดงันี ้
 
(1) อุปกรณ์ 
           สินทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีแสดงในงบการเงินรวม เป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวมทัง้สิน้ 223.86 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2558 : 96.31 ล้านบาท และ 31 ธนัวาคม 2557: 97.19 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 
สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 42.01 39.93 39.73 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 113.84 - - 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 23.00 15.18 15.66 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 17.23 15.03 17.88 
ยานพาหนะ 24.82 24.65 22.94 
งานระหวา่งติดตัง้ 2.96 1.52 0.98 

รวม 223.86 96.31 97.19 

หมายเหต ุ: อปุกรณ์แสดงมลูคา่สทุธิตามราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

                  คา่เส่ือมราคาของอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี ้

 สว่นปรับปรุงอาคารเช่า  10  ปี 
 เคร่ืองใช้สํานกังาน  3 และ 5  ปี 
 เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้  3, 5 และ 10  ปี 
 ยานพาหนะ  4 และ 5  ปี 

ไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาสําหรับงานระหวา่งติดตัง้ 
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(2) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีแสดงในงบการเงินรวม เป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวมทัง้สิน้ 113.80 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2558 : 111.17 ล้านบาทและ 31 ธนัวาคม 2557: 106.57 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22.38 20.80 16.20 
คา่ใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 51.54 51.54 51.54 
คา่ธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ฯ 22.63 22.63 22.63 
คา่ธรรมเนียมสมาชิกตราสารอนพุนัธ์ 15.00 15.00 15.00 
คา่ธรรมเนียมสมาชิกตราสารหนีไ้ทย 1.20 1.20 1.20 
งานระหวา่งติดตัง้ 1.05 - - 

รวม 113.80 111.17 106.57 

หมายเหต ุ: สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี ้

                 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3, 5 และ 10  ปี 

 
การด้อยค่าของอุปกรณ์และสนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของอปุกรณ์หรือสินทรัพย์ 
ท่ีไมมี่ตวัตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย หากมีข้อบง่ชีว้า่สนิทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
ขาดทนุจากการด้อยค่าเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้
มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายติุธรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสงูกวา่  

 ในการประเมินมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกําลงั
พิจารณาอยู ่ในการประเมินมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้แบบจําลองการประเมินมลูค่าท่ีดี
ท่ีสดุซึ่งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุ 
ในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ ผู้ ซือ้กบัผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนั
ได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกนั 
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จากการประเมินมลูค่าอปุกรณ์และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่จําเป็นต้อง
ตัง้สํารองเผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ของอปุกรณ์และสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนแตอ่ยา่งใด 

(3) สัญญาเช่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ท่ีในอาคารและอปุกรณ์ อายขุองสญัญา 
มีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 9 ปี  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่า
ดําเนินงานและสญัญาบริการดงันี ้

               (หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ต้องจ่ายชาํระ 
งบการเงนิรวม                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ภายใน 1 ปี 49 34 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 147 114 
มากกวา่ 5 ปี 11 40 

 
ในสว่นของสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 

อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั 
(มหาชน) 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังานโครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 320 ตรม.) 
 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังานโครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 220 ตรม.) 

 
 

เช่า 
 
 
 
 
 
 

เช่า 
 

 
 
ระยะเวลาการเช่า 
9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี    
1 พฤษภาคม 
2556 ถงึวนัท่ี         
30 เมษายน 
2565 
 
ระยะเวลาการเช่า 
6 ปี ตัง้แตว่นัท่ี    
1 กนัยายน 2559 
ถงึวนัท่ี           30 
เมษายน 2565 

 
 
193,395.20 บาท (มกราคม 2559 - เมษายน 2559) 
222,404.48 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562)
255,765.11 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 
2565) 
 
 
 
152,903.08 บาท (กนัยายน 2559 - เมษายน 2562) 
175,838.14 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 
2565) 

 
 
4 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 
 
 
 
 
2 ปี 8 เดือน 
3 ปี 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร

 
 

เช่า 

 
 
ระยะเวลาการเช่า   

 
 
1,001,660.00 บาท (มกราคม 2559 - เมษายน 

 
 
4 เดือน 
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อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 17 
(พืน้ท่ีเช่า 1,727 ตรม.)   
 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 20 
(พืน้ท่ีเช่า 400 ตรม.) 
 

 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 

9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี      
1 พฤษภาคม 2556 
ถงึวนัท่ี 30  
เมษายน 2565 
 
 
ระยะเวลาการเช่า   
9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี      
1 กนัยายน 2556  
ถงึวนัท่ี 31 
สงิหาคม 2565 

2559) 
1,151,909.00 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 
2562) 
1,324,695.35 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 
2565) 
 
260,000.00 บาท (มกราคม 2559 - สงิหาคม 2559) 
299,000.00 บาท (กนัยายน 2559 - สงิหาคม 2562) 
343,852.00 บาท (กนัยายน 2562 - สงิหาคม 2565) 
 
 

3 ปี 
3 ปี 
 
 
 
 
8 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 
 

สญัญาเช่าห้องชดุ สํานกังาน
วอลล์สตรีททาวเวอร์ออฟฟิศ 
คอนโดมิเนียม (สาขาสรุวงศ์) 
(พืน้ท่ีเช่า 510.03 ตรม.) 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคารสโมสร
สนามกอล์ฟ ซมัมิท วินด์มิลล์ 
กอล์ฟคลบั (สาขา ซมัมิท           
วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั) 
(พืน้ท่ีเช่า 40 ตรม.) 
 
สญัญาเช่า อาคารพาณิชย์ 
โครงการสโุขทยั 99 อเวนิว 
(สาขาเมืองทองธานี) 
(พืน้ท่ีเช่า 179.62 ตรม.) 
 
 
สญัญาเช่า อาคารพาณิชย์  
จงัหวดันครสวรรค์                   
(สาขานครสวรรค์) 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 

ระยะเวลาการเช่า 
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี  
1 สงิหาคม 2559  
ถงึวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2562 
 
ระยะเวลาการเช่า   
2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี       
1 มกราคม 2558  
ถงึวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
 
ระยะเวลาการเช่า   
2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี       
1 สงิหาคม 2558  
ถงึวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 
 
ระยะเวลาการเช่า   
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี      
1 มกราคม 2557   

382,522.50 บาท (มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2562) 
 
 
 
 
 
40,516.87 บาท (มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2559) 
 
 
 
 
 
60,500 บาท (มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 
 
18,000 บาท (มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2559) 
 
 

3 ปี 7 เดือน 
 
 
 
 
 
1 ปี 
 
 
 
 
 
1 ปี 7 เดือน 
 
 
 
 
 
1 ปี 
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อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
 
 
 
สญัญาเช่า อาคารพาณิชย์ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
(สาขาเชียงใหม)่ 
 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ G 
(พืน้ท่ีเช่า 141.78 ตรม.) 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน  
โครงการ เดอะซีซนัส์  
(สาขาพหลโยธิน) 
(พืน้ท่ีเช่า 94 ตรม.) 

 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 

ถงึวนัท่ี 31             
ธนัวาคม 2559 
 
ระยะเวลาการเช่า 
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ 2558  
ถงึวนัท่ี 15 
มกราคม 2561 
 
ระยะเวลาการเช่า   
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี      
1 พฤศจิกายน 
2558  ถึงวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2561 
 
ระยะเวลาการเช่า 
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี       
15 พฤษภาคม 
2559  ถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 

 
 
 
45,000 บาท (มกราคม 2559 – มกราคม 2561) 
 
 
 
 
 
141,780 บาท (มกราคม 2559 – ตลุาคม 2561) 
 
 
 
 
 
36,660 บาท (มกราคม 2559 – พฤษภาคม 2562) 

 
 
 
2 ปี 
 
 
 
 
 
2 ปี 10 
เดือน 
 
 
 
 
 
3 ปี 5 เดือน 
 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 220 ตรม.) 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี เลขท่ี 33/120 
อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ 
ชัน้ 23 (พืน้ท่ีเช่า 244.50 ตรม.)  
 

 
เช่า 
 
 
 
 
 
เช่า 

 
ระยะเวลาการเช่า   
ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤษภาคม 2556  
ถงึวนัท่ี 31  
สงิหาคม 2559 
 
ระยะเวลาการเช่า  
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
กนัยายน 2559 
ถงึวนัท่ี 31 
สงิหาคม 2562 

 
127,600.00 บาท (มกราคม 2559 - เมษายน 2559) 
146,740.00 บาท (พฤษภาคม 2559 – สงิหาคม 
2559) 
 
 
 
คา่เช่า                 36,675.00 บาท / เดือน 
คา่บริการ           73,350.00 บาท / เดือน 

 
4 เดือน 
4 เดือน 
 
 
 
 
3 ปี 
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อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั 
(มหาชน) 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 20 
(พืน้ท่ีเช่า 540 ตรม.) 
 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 211.7 ตรม.) 
 

     
 
     เช่า 
 
 
 
 
 
 
     เช่า 

 
 
ระยะเวลาการเช่า   
9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤษภาคม 2556  
ถงึวนัท่ี 30  
เมษายน 2565 
 
 
ระยะเวลาการเช่า   
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559  
ถงึวนัท่ี 31  
ตลุาคม 2562 

 
 
326,354.40 บาท (มกราคม 2559 - เมษายน 2559) 
375,307.56 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562)
431,603.69 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565)
 
 
 
 
คา่เช่า                 59,276.00 บาท / เดือน 
คา่บริการ           88,914.00 บาท / เดือน 

 
 
4 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 
 
 
 
 
3 ปี 

AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. LTd.  
Unit No: 14-06, Suntec Office 
Tower 3  
(พืน้ท่ีเช่า 120 ตรม.) 

 
 

เช่า 

 
 
ระยะเวลาการ
เช่า 36 เดือน 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 
เมษายน2559 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 

 
 
11,624.40 เหรียญสงิค์โปร์ หรือประมาณ 288,297
บาท (อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.59 : 
24.8010 บาท ต่อ 1 เหรียญสงิค์โปร์)  

 
 
3 ปี 

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
(มหาชน) 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 178.9 ตรม.) 

     
 
     เช่า 

 
 
ระยะเวลาการเช่า   
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559  
ถงึวนัท่ี 31  
ตลุาคม 2562 

 
 
คา่เช่า                 50,092.00 บาท / เดือน 
คา่บริการ           75,138.00 บาท / เดือน 

 
 
3 ปี 

บริษัท แอสไพเรชัน่ จํากดั  
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 

     
 
     เช่า 

 
 
ระยะเวลาการเช่า   

 
 
คา่เช่า                 41,832.00 บาท / เดือน 

 
 
3 ปี 
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อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 149.4 ตรม.) 

3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559  
ถงึวนัท่ี 31  
ตลุาคม 2562 

คา่บริการ           62,748.00 บาท / เดือน 

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั 
(มหาชน)  
สญัญาเช่าพืน้ท่ี เลขท่ี 33/120 
อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ 
ชัน้ 23 (พืน้ท่ีเช่า 359.10 ตรม.)  
 
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน (บริษัท กรุงไทยแทรค
เตอร์ จ.ปทมุธานี) 
(พืน้ท่ีเช่า 478.40 ตรม.) 

     
 
     เช่า 
 
 
 
 
 
     เช่า 

 
 
ระยะเวลาการเช่า  
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
กนัยายน 2559 
ถงึวนัท่ี 31 
สงิหาคม 2562 
 
ระยะเวลาการเช่า 
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
กนัยายน 2559  ถงึ
วนัท่ี 31 สงิหาคม 
2562 
 

 
 
คา่เช่า                 53,685.00 บาท / เดือน 
คา่บริการ         107,730.00 บาท / เดือน 
 
 
 
 
คา่เช่า                 47,808.00 บาท / เดือน 
คา่บริการ           33,376.00 บาท / เดือน 
 

 
 
3 ปี 
 
 
 
 
 
3 ปี 

 
(4) ลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีสดัสว่นท่ีค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวม ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2559 2558 2557 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 1,706.64 23.54 1,169.92 20.07 1,384.20 24.68 

สนิทรัพย์รายการอ่ืนๆ   5,542.41 76.46 4,658.91 79.93 4,223.29 75.32 
สนิทรัพย์รวม 7,249.05 100.00 5,828.83 100.00 5,607.49 100.00 
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งบการเงินรวมแสดงยอดลกูหนีจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ารวมทัง้สิน้ 1,706.64 ล้านบาท 1,169.92 
ล้านบาท และ 1,384.20 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2559 2558 2557 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์       
ลกูหนีซื้อ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 301.50 17.67 213.51 18.25 519.25 37.51 
เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 1,397.27 81.87 951.19 81.30 860.47 62.17 
ลกูหนีอ่ื้น - - - - - - 

รวม 1,698.77 99.54 1,164.71 99.55 1,379.72 99.68 
ดอกเบีย้ค้างรับ 7.87 0.46 5.21 0.45 4.48 0.32 

รวมลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ 1,706.64 100.00 1,169.92 100.00 1,384.20 100.00 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า       
ลกูหนีธุ้รกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - 0.82 0.06 
หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

- - - - 
                  
(0.82) 

     (0.06) 

รวมลกูหนีธุ้รกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - - 
รวมลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์และ
ธุรกจิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
1,706.64 

 
100.00 

 
1,169.92 

 
100.00 

 
1,384.20 

 
100.00 

หมายเหต:ุ  ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดลุสทุธิลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และลกูหนีธุ้รกิจ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์จะรวมถึงยอดดลุสทุธิลกูหนีท่ี้ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์โดยใช้ทรัพย์สินท่ีซือ้นัน้มาวางเป็นประกนั ลกูหนียื้ม
หลกัทรัพย์ ลกูหนีท้รัพย์สนิวางประกนั อนัได้แก่ เงินท่ีนําไปวางเป็นประกนักบัเจ้าหนีหุ้้นยืม และลกูหนีอ่ื้น  

 

(5) ลูกหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้องของบริษัทไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ถือเป็น
สินทรัพย์ท่ีมีสัดส่วนสูงเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวม โดยงบการเงินรวมแสดงยอดลูกหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง - สุทธิ  
(รวมรายได้ดอกเบีย้ค้างรับ และหักเจ้าหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญและดอกเบีย้ท่ียังไม่ถือเป็น
รายได้) ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2559 2558 2557 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง - สทุธิ 2,116.44 29.20 2,349.17 40.30 2,419.33 43.14 
สนิทรัพย์รายการอ่ืนๆ   5,132.61 70.80 3,479.66 58.70 3,188.16 56.86 
สนิทรัพย์รวม 7,249.05 100.00 5,828.83 100.00 5,607.49 100.00 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกตามยอดหนีค้งค้างมีจํานวน 742.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 28.55 จากยอดลกูหนีท้ัง้หมด โดยสดัส่วนลกูค้ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกตามยอดหนีค้งค้าง ในระหว่างปี 
2557 - 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 

ลูกค้า 
2559 2558 2557 

ยอดหนีค้งค้างร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ 

ลกูค้า 10 อนัดบัแรก 742.97 28.55 784.41 27.86 998.02 34.19 

ลกูค้าสว่นท่ีเหลือจาก 10 อนัดบัแรก  1,859.10 71.45 2,030.93 72.14 1,920.69 65.81 
ลูกหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง - สิน้
งวด 

2,602.07 100.00 2,815.34 100.00 2,918.71 100.00 

จํานวนราย 414  371  387  
 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้องสามารถจําแนกตามอายหุนีไ้ด้ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

อายุหนีค้้างชาํระ 
2559 2558 2557 

ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ ยอดหนีค้งค้าง ร้อยละ 

ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง - กิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั 

      

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 2,478.27 95.24 2,667.21 94.74 2,773.06 95.01 
ค้างชําระ       
    น้อยกวา่ 3 เดือน 31.35 1.20 66.73 2.37 51.50 1.76 
     3 - 6 เดือน 24.22 0.93 0.79 0.03 1.71 0.06 
มากกวา่ 6 เดือน 54.02 2.08 80.61 2.86 92.44 3.17 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

      

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 14.21 0.55 -  -  
รวมลูกหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 2,602.07 100.00 2,815.34 100.00 2,918.71 100.00 
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(6) ค่าความนิยม 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 
คา่ความนิยม 137.74 134.90 134.90 

รวม 137.74 134.90 134.90 
 

(7) ใบอนุญาตท่ีสาํคัญในการประกอบธุรกจิ 
 

ใบอนุญาต 
หน่วยงานที่เป็นผู้

อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

ใบอนญุาตทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)                         

ไมมี่    

ใบอนญุาตทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลกัทรพัย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
1. ใบอนญุาตประกอบธุรกิจซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (แบบ ก.) ใบอนญุาต
เลขท่ี ลก-0001-01 ออกให้ ณ วนัท่ี 
22 ตลุาคม 2551 
2. ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (แบบ ส-1) 
ใบอนญุาตเลขท่ี ส1-0001-01 ออก
ให้ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2552 

กระทรวงการคลงั 
 
 
 
สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) 

ไมมี่ 

ใบอนญุาตทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
ไมมี่    

ใบอนญุาตทีสํ่าคญับริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั 
1. ใบอนญุาตในการเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน  
 
 
 

2. ท่ีปรึกษาระดบั A 
หมายเลข 822 ให้บริการใน
ฐานะท่ีปรึกษาสาขาการเงิน และ
สาขาเบด็เตลด็ด้านวางแผน
ธุรกิจ             

สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  
 
 
สํานกังานบริหารหนี ้
สาธารณะ 
กระทรวงการคลงั 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี 
จํากดั 

ได้รับความเหน็ชอบในการ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 
ถงึวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2562  
 
ผลการตอ่ทะเบียนจะมีอาย ุ2 
ปี นบัจากวนัท่ี 26 สงิหาคม 
2558 
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ใบอนุญาต 
หน่วยงานที่เป็นผู้

อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

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. 

ได้รับความเหน็ชอบตัง้แต่
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557  

 
(8) เคร่ืองหมายการค้า 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากสํานกัเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สนิทางปัญญา  

 สําหรับบริการ การจดัการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ จดทะเบียน ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2550  

 สําหรับบริการ การเงิน จดทะเบียน ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2550 

 สําหรับบริการ นายหน้าหลกัทรัพย์ บริการด้านกองทนุรวม บริการด้านการลงทนุ เสนอราคาในตลาดหลกัทรัพย์ 
ให้คําปรึกษาด้านการเงินการคลงั จดทะเบียน ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2551 

 สําหรับบริการ การจดัฝึกอบรม จดทะเบียน ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2550 

 สําหรับบริการนายหน้าค้าหุ้นและพนัธบตัร จดทะเบียน ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2550 

 สําหรับบริการ ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการจดัการองค์กรธุรกิจ ให้คําปรึกษา
ด้านการจดัการบคุลากร ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ จดทะเบียน ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 

 

โดยเคร่ืองหมายสําหรับบริการมีอาย ุ10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียน และอาจตอ่อายไุด้ทกุๆ 10 ปี 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลกัในการลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทนุและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงัตอ่ไปนี ้

 

ช่ือบริษัท 
ทุนเรียก
ชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน     
การถือหุ้น   
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวธีิราคา 
ทุน -  สุทธิ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน
ต่อสนิทรัพย์รวม 
ตามงบเฉพาะ
กจิการ (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) 
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. LTd. 

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั  

 
1,100 

400 
12 

500 
204 

5 

 
99.99 
71.55 
90.00 
60.00 
80.00 
99.99 

 
1,133 

584 
11 

300 
182 

5 

 
32.43 
16.71 

0.31 
8.59 
5.21 
0.14 

บริษัทร่วม 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

 
2,500 

110 

 
30.00 
38.00 

 
750 

42 

 
21.46 

1.20 
 

หมายเหต ุ:  -  บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

 -  บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จํากัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั (มหาชน)  ในสดัสว่นร้อยละ 36 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย  
ซึง่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญั  

              ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถกูฟ้องร้อง 
ในคดีแพ่ง โดยมีทนุทรัพย์จํานวน 3 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยู่ในระหว่างการให้การและสืบพยาน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท
ยอ่ยเช่ือวา่เม่ือคดีถงึท่ีสดุจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย  

  อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ AF  ซึง่มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นผู้ ถือหุ้น โดย AF 
เป็นโจทก์ฟ้องลกูค้ารายหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตกระดาษพิมพ์ต่อเน่ือง และมีหนีค้้างชําระเงินต้นตามสญัญากู้ ยืมเงินกบั
AF จํานวน 60.62 ล้านบาท โดย AF ได้ดําเนินการยื่นฟ้องลกูค้าและผู้ คํา้ประกนัรายนีต้่อศาลชัน้ต้นเมื่อวนัที่ 15 
กนัยายน 2558   

  ต่อมา เม่ือเดือนธันวาคม 2559 ศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษาให้   AF ชนะคดี และให้ลกูค้าและผู้ คํา้ประกนัชําระ
หนีใ้ห้แก่ AF ขณะนีอ้ยู่ระหว่างย่ืนคําแถลงขอให้ศาลออกคําบงัคบัให้จําเลยปฏิบติัตามคําพิพากษา และออกหมายตัง้ 
เจ้าพนักงานบงัคับคดีเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ทัง้นี ้สําหรับหนีลู้กค้ารายนี ้AF ไม่ได้รับ
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ AF แต่อย่างใด เน่ืองจากAF ได้ตัง้สํารองลกูค้ารายนีค้รบถ้วนทัง้จํานวน ตามนโยบาย
การตัง้สํารองเรียบร้อยแล้ว 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือบริษัท บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (ช่ือยอ่: AIRA) 
 เลขทะเบียนบริษัท 0107554000216 
 ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืน (HoldingCompany)  
 ทนุจดทะเบียน 1,790,000,000 บาท 
 ประกอบด้วยหุ้นสามญั 5,647,362,944 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559) 
 ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่ มีจํานวน 1,411,840,736 บาท (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559) 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ท่ี 12 ถนนพญาไท ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
   เวบ็ไซต์ https://www.aira.co.th/about_aira01.aspx?cid=7 
   โทรศพัท์ 0 - 2684 – 8981, โทรสาร 0 - 2684 - 8980 
 สํานกัเลขานกุารบริษัท   โทรศพัท์ 0 - 2684 – 8991, โทรสาร 0 - 2684 - 8980    
 นกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 0 – 2684 – 8981, โทรสาร 0 - 2684 - 8980 
  E-mail:  IR@aira.co.th 
  
6.2  ข้อมูลสาํคัญอ่ืน  
 ข้อมลูบคุคลอ้างอิงอ่ืน มีดงันี ้

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์  0 - 2009 – 9000   โทรสาร  0 - 2009 - 9991 
 เวบ็ไซต์   www.set.or.th/tsd 

 ผู้สอบบัญชี  
 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

   ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
   ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท์  0 - 2264 – 9090 โทรสาร  0 - 2264 - 0789 - 90 
   เวบ็ไซต์   www.ey.com 
 
หมายเหตุ :  ผูล้งทนุสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) เพ่ิมเติมไดจ้าก 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th 
หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
https://www.aira.co.th/about_aira01.aspx?cid=7 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุน 
จดทะเบียน 1,790,000,000.00 บาท ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่า 1,411,840,736.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
5,647,362,944 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีข้อมูลรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก รายละเอียดดงันี ้

 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ (%) 

1 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั 2,026,935,120 35.892 

2 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 935,542,165 16.566 

3 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ 326,871,987 5.788 

4 นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 288,183,651 5.103 

5 นายณฐัพล จฬุางกรู 267,749,900 4.741 

6 บริษัท ซมัมิท ฟตุแวร์ จํากดั 192,401,300 3.407 

7 นางนิชา สมิทธิวาสน์ 191,500,000 3.391 

8 นางสาวอรณิชา งามเศรษฐมาศ 181,951,041 3.222 

9 นางสาวนิดา แซ่ลี ้ 165,381,900 2.928 

10 AIFUL CORPORATION 112,000,000 1.983 
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รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลาํดบั รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2559 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั 
ประกอบด้วย 

1. นายสรรเสริญ จฬุางกรู 
2. นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 
3. นายอภิชาติ จฬุางกรู 
4. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 
5. นายณฐัพล จฬุางกรู 
6. นายกรกฤช จฬุางกรู 
7. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 
8. นายอคัรพงศ์ จฬุางกรู 

2,026,935,120 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

35.89% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลุม่นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 
ประกอบด้วย 

1. นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 
2. บริษัท ซมัมิท ฟตุแวร์ จํากดั 

 ประกอบด้วย 
2.1 นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 
2.2 นางสาวฐาภรพชัร์ จงึรุ่งเรืองกิจ 
2.3 บริษัท ซมัมิท สตาร์โฮม จํากดั 
2.4 นางสาวสวิุมล ทองกร 
2.5 นางสาวภริูภาส จงึรุ่งเรืองกิจ 

288,183,651 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

5.10% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AIFUL CORPORATION 
ประกอบด้วย 

1.  AMG Co., Ltd. 
2. Mitsuhide Fukuda 
3. Marutaka Co., Ltd. 
4. GOLDMAN, SACHS& CO.REG 
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 
6. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
7. HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL 
8. CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 
9. BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 
10. Matsui Securities Co.,Ltd. 

112,000,000  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.98% 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ จาํกัด มีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ลําดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายสรรเสริญ จฬุางกรู 200,000                20%

2 นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 200,000                20%

3 นายอภิชาติ จฬุางกรู 100,000                10%

4 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 100,000                10%

5 นายณฐัพล จฬุางกรู 100,000                10%

6 นายกรกฤช จฬุางกรู 100,000                10%

7 นายวฒิุภมูิ จฬุางกรู 100,000                10%

8 นายอคัรพงศ์ จฬุางกรู 100,000                10%

รวม 1,000,000             100%  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซัมมทิ ฟุตแวร์ จาํกัด มีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังนี ้

ลําดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 319,700          79.93%

2 นางสาวฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจ 100                 0.03%

3 บริษัท ซมัมิท สตาร์โฮม จํากดั 100                 0.03%

4 นางสาวสวิุมล ทองกร 100                 0.03%

5 นางสาวภริูภาส จึงรุ่งเรืองกิจ 80,000            20.00%

400,000          100%รวม  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัท AIFUL CORPORATION มีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement) 
- ไมมี่ -  

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
บริษัทฯ มีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน 2 ประเภท ได้แก่  

7.3.1 ใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (ESOPWarrant หรือ AIRA-WA)โดยมีสาระสําคญัเก่ียวกบั ESOP 
ดงักลา่ว ดงันี ้
 

 1) รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ AIRA-WA 
ประเภทของหลกัทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ

ห้ามเปล่ียนมือและห้ามซือ้ขาย 
อายใุบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น : 4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 124,669,240  หน่วย 
ราคาเสนอขายหน่วยละ : 0  บาท 
สทิธิในการซือ้หุ้นตอ่หน่วย : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
ราคาท่ีจะซือ้หุ้นตามสทิธิหุ้นละ : 0.25  บาท 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้รองรับ : 124,669,240  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4 

ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 
2556) 

ตลาดรอง : บริษัทฯ จะไมนํ่าใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ MAI 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 3 มิถนุายน 2556 
  

 2) วันกาํหนดการใช้สทิธิ AIRA-WA ซึง่สามารถใช้สทิธิได้ในวนักําหนดการใช้สทิธิ และทกุ 3 เดือนหลงัครบ
กําหนดใช้สทิธิครัง้นี ้ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 

 การใช้สทิธิครัง้ท่ี 1  เม่ือครบกําหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ร้อยละ 15 ของจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร  

 การใช้สทิธิครัง้ท่ี 2   เม่ือครบกําหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ร้อยละ 15 ของจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร   

 การใช้สทิธิครัง้ท่ี 3  เม่ือครบกําหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ร้อยละ 15 ของจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร  

 การใช้สทิธิครัง้ท่ี 4  เม่ือครบกําหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ร้อยละ 15 ของจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร  

 การใช้สทิธิครัง้ท่ี 5  เม่ือครบกําหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ร้อยละ 20 ของจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร  
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 การใช้สิทธิครัง้ท่ี 6เม่ือครบกําหนดระยะ 42 เดือน นบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิสามารถใช้สทิธิท่ีได้รับทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจากการใช้สทิธิงวดก่อน  

 

หมายเหต:ุ  1)  จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ถกูใช้สิทธิในงวดใดๆ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด สามารถสะสม
นําไปใช้สทิธิในงวดถดัไปได้ ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 

 2) กําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
 

 3) ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายทัง้หมดนีไ้มส่ามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
เว้นแตใ่นกรณีเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเสียชีวิต สาบสญู หรือไร้สมรรถภาพไมส่ามารถจดัการงานของตนเองได้ ตามท่ี
กําหนดรายละเอียดไว้ในเง่ือนไขการใช้สทิธิ ให้บคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอเป็นผู้ รับประโยชน์ตามหนงัสือแตง่ตัง้ผู้ รับผลประโยชน์
หรือผู้อนบุาลเป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามปกติตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

4) ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายบริษัทฯ ได้ทําการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังาน
และกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแรงจงูใจในการทํางานโดยไม่คิดมลูค่า ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว 
การกําหนดราคาการใช้สิทธิดงักล่าว เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ
ให้ทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทัง้เสริมสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทฯ 

 

  5) วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจากจํานวนทัง้หมดของโครงการ 
ให้แก่กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังาน โดยมีหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขในการจดัสรรตามดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอํานาจพิจารณารายนามกรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ ผู้ มีสทิธิได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ และกําหนดจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ ท่ีกรรมการ และผู้บริหารแตล่ะรายได้รับ  

2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณารายนามพนักงานของบริษัทฯ ผู้ มีสิทธิได้รับ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ และกําหนดจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ ท่ีพนกังานแตล่ะรายได้รับทัง้นีใ้ห้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ
บริษัท มีอํานาจกําหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกําหนดสิทธิและวิธีการใช้สิทธิ เพ่ือให้การออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด   

3. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (4 ปี นับแต่วันท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิ) บริษัทฯ จะยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วทัง้หมด 

4. คณุสมบติัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีจะได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ มีดงันี ้
(ก) มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  
(ข) มีสถานะเป็นผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยทกุบริษัทฯ ณ วนัท่ีได้รับจดัสรร 
(ค) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละรายได้รับ  

ขึน้กับตําแหน่ง  อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีทําให้แก่บริษัทฯ  
ทัง้นีส้ามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ นอกเหนือจากการคณุสมบติัข้างต้นได้ 
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 7.3.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน)ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 มีมติอนมุติัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 2 หุ้น : 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 2 รุ่น ได้แก่  
  (1) ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (AIRA-W1)  
 (2) ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (AIRA-W2)  
 

สาระสาํคัญของAIRA-W1 
 

วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 14 ส.ค. 2558 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ 781,886,827 หน่วย  
จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 781,886,827 หุ้น  
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท 
(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 วันท่ีครบกําหนด และวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายคือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2561)  

กําหนดการท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิตลอดอายรุวม 12 ครัง้ ดงันี ้

 

ครัง้ที่ กาํหนดวันใช้สทิธิ AIRA-W1 
1 วนัศกุร์ท่ี 30 ต.ค. 2558 
2 วนัศกุร์ท่ี 29 ม.ค. 2559 
3 วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย. 2559 
4 วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 2559 
5 วนัจนัทร์ท่ี 31 ต.ค. 2559 
6 วนัองัคารท่ี 31 ม.ค. 2560 
7 วนัศกุร์ท่ี 28 เม.ย. 2560 
8 วนัจนัทร์ท่ี 31 ก.ค. 2560 
9 วนัองัคารท่ี 31 ต.ค. 2560 

10 วนัพธุท่ี 31 ม.ค. 2561 
11 วนัจนัทร์ท่ี 30 เม.ย. 2561 
12 วนัพฤหสับดีท่ี 2 ส.ค. 2561 

สาระสาํคัญของAIRA-W2 
 

วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 14 ส.ค. 2558 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ 781,886,827 หน่วย  
จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 781,886,827 หุ้น  
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 
บาท (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 4 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 วันท่ีครบกําหนด และวันใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายคือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2562) 

กําหนดการท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิตลอดอายรุวม 16 ครัง้ ดงันี ้

 

ครัง้ที่ กาํหนดวันใช้สทิธิ AIRA-W2 
1 วนัศกุร์ท่ี 30 ต.ค. 2558 
2 วนัศกุร์ท่ี 29 ม.ค. 2559 
3 วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย. 2559 
4 วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 2559 
5 วนัจนัทร์ท่ี 31 ต.ค. 2559 
6 วนัองัคารท่ี 31 ม.ค. 2560 
7 วนัศกุร์ท่ี 28 เม.ย. 2560 
8 วนัจนัทร์ท่ี 31 ก.ค. 2560 
9 วนัองัคารท่ี 31 ต.ค. 2560 

10 วนัพธุท่ี 31 ม.ค. 2561 
11 วนัจนัทร์ท่ี 30 เม.ย. 2561 
12 วนัพฤหสับดีท่ี 2 ส.ค. 2561 



 
                                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

 

ส่วนที่ 2 หน้า  7 

 
 
 

ครัง้ที่ กาํหนดวันใช้สทิธิ AIRA-W2 
13 วนัพธุท่ี 31 ต.ค. 2561 
14 วนัพฤหสับดีท่ี 31 ม.ค. 2562 
15 วนัองัคารท่ี 30 เม.ย. 2562 
16 วนัศกุร์ท่ี 2 ส.ค. 2562  

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากการหกัภาษีเงินได้ 

และหกัสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อกําหนดต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ผกูพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจํากดั
ทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนมุติัให้จ่ายเงิน
ปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ โดยจะรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ทัง้นี ้นับตัง้แต่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล
ระหวา่งกาล 2 ครัง้ รายละเอียดดงันี ้

 1) ปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 อนมุติัการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2557 จากกําไรสุทธิเดือนมกราคม – กันยายน 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 
0.012 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557  
 2) ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 อนมุติัการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ประจําปี 2558 จากกําไรสทุธิเดือนมกราคม - เดือนกนัยายน 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 
0.0075 บาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558  
 
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ประกอบด้วย AS, AF, AD และ AI) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมาย
กําหนด อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญา
ตา่งๆ ท่ีบริษัทยอ่ยทัง้สามผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 

 
  



 
                                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

 

ส่วนที่ 2 หน้า  8 

8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 
1) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร 11 คน และกรรมการท่ีมีตําแหน่งผู้ บริหาร 1 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจํานวนท่ี

เหมาะสมกบัขนาดของบริษัทฯ 
2) กรรมการอิสระ 7 คน คิดเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีความเข้มงวด

มากกวา่ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 
3) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เป็นบคุคล

เดียวกนั ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ไว้อยา่งชดัเจน 

4) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีคณุสมบติัสอดคล้องและเป็นไปตามคํานิยามกรรมการอิสระของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ  

5) วิธีการลงนามแทนบริษัทฯ คือ กรรมการลําดบัท่ี 8 – 12 ซึง่เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
จํานวน 2 ใน 5 ทา่น ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ทัง้ 12 ทา่น มีรายนามดงันี ้
ลาํดับ กรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 

1 นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2 นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4 รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5 รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ 
6 นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการอิสระ 
7 นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ   กรรมการอิสระ 
8 นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
9 หมอ่มราชวงศ์ เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
10 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
11 นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
12 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

หมายเหต:ุ  1)  ลําดับท่ี 1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
และได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายศภุชยั พิศิษฐวานิช ตามมติ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 

 2)  นางสาวเนตรทราย นาคสขุ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา  

ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ 
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้  ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้า
รับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1 บริษัทกําหนดองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยกรรมการบริษัท

จะต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้ นํา มีคณุสมบติัในด้านทกัษะและประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีการเงิน ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการลงทนุ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ด้านการบริหาร
จดัการองค์กร รวมถงึความสามารถเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยไม่มีข้อจํากดัเร่ืองเพศและอาย ุโดยกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
อยา่งชดัเจน  

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  อย่างมากไม่เกิน 12 คน ซึง่มีสดัส่วนและ
จํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ี
อยู่ในราชอาณาจกัร ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน ดงัรายละเอียดปรากฎในกฎ
บตัรคณะกรรมการบริษัท 

1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคุณสมบติัครบถ้วนตามนิยามท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และท่ีบริษัทกําหนด ดงัมีรายละเอียดปรากฎในคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่กรรมการอิสระของบริษัท
เป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ และ
เพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือถ่วงดลุอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดมีอํานาจ
เหนือการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทกุคนสามารถแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระ 

1.4 ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่า ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็น
จํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน  
1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

1.5 คณะกรรมการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ไว้อย่างชัดเจน  รวมทัง้ไ ด้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท  กับผู้ บ ริหาร  
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โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 
ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  

1.6 บริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีป้ระธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 

1.7 บริษัทกําหนดให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้าน
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงาน
ให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ(รายละเอียดตามหวัข้อเลขานกุารบริษัท) 
 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

(Fiduciary Duty) โดยยดึแนวปฏิบติัสําคญั 4 ประการ คือ 
1. การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
2. การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต (Duty of Loyalty) 
3. การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
4. การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure) 

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี ้
1.  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีจดัการกิจการภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย 
1.1   ปฎิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

ความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัการท่ีดีมีประสทิธิภาพเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
1.2   กําหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบัดแูล

การบริหารและจดัการของคณะกรรมการชดุยอ่ยให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่เร่ืองดงัต่อไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทนุ ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การซือ้ขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการ
รับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ และการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ เป็นต้น 

2.    คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ ดงันี ้
2.1 มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดคณุสมบติัและแต่งตัง้คณะกรรมการลงทนุ และให้ความเห็นชอบ เก่ียวกบัอํานาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการลงทนุ 
2.2 พิจารณาอนมุติัแผนการลงทนุของบริษัทฯ และมีอํานาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทนุไปดําเนินการ 
2.3 กํากบัดแูลการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
2.4   กําหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดําเนินงาน 
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2.5 พิจารณาอนมุติัการลงทนุและการจําหน่ายเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีกํากบั
ดแูล 

2.6 อนมุติัจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม 
3.    คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีกํากับดูแลและติดตามการวดัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ให้นโยบาย
เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการพฒันาบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดแนว
ทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคในการดําเนินการ ดงันี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบติัตาม
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซึ่งได้กําหนดไว้ในนโยบายการควบคมุการบริหารงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม 

(2) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 
(3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทํารายการระหว่างกันและการได้มาและจําหน่ายไป 

ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัสําคญัแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 
(4)  หากเป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยทํารายการกบับคุคลเก่ียวโยง มีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน หรือทํารายการ

สําคญัอ่ืนใดนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรรมการหรือผู้บริหารตวัแทน มีหน้าท่ีกํากบัดแูลให้
บริษัทย่อยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเก่ียวกบัรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยอนโุลม รวมทัง้รายการท่ีสําคญัท่ีบริษัทฯ กําหนด ทัง้นี ้ให้พิจารณาการทํารายการดงักล่าว
ของบริษัทย่อยทํานองเดียวกบัการทํารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ต้องได้รับ
มติจากท่ีประชมุคณะกรรมการ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

4.  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีจดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรายงานต่อ 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้องทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจหน้าท่ีรับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายตา่งๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีท่ี
พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

5.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

6.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีในการจดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือให้มีขึน้มา
ทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง (Succession Plan)  

7.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดคณุสมบติั และแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย และให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีแตง่ตัง้ขึน้ 

8.  ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็น 2 
แบบ คือ ประเมินการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ (As a Whole) และการประเมิน
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ตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เพ่ือนําผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทฯ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการท่ี 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ 

9.  คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือคณะบคุคลมีอํานาจดําเนินการ
หรือกระทําเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการในเร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเท่านัน้ เช่น  เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น การทํารายการ 
ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมติัจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

การมอบอํานาจดงักลา่ว ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) การแต่งตัง้หรือมอบอํานาจในเร่ืองใด ผู้ ได้รับการแต่งตัง้หรือผู้ รับมอบอํานาจจะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียหรือ

มีความขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยในเร่ืองนัน้ 
(2) การแต่งตัง้หรือมอบอํานาจ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการแต่งตัง้หรือการมอบอํานาจท่ีทําให้ผู้ ได้รับการแต่งตัง้หรือ

ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(3) การแต่งตัง้หรือมอบอํานาจ ต้องกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ ได้รับการแต่งตัง้หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน และต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ และกรณีท่ีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอํานาจ
นัน้ ต้องบนัทกึความเหน็ของกรรมการท่ีคดัค้านในรายการประชมุให้ชดัเจนด้วย 

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องกับกรรมการ 
ท่ีอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีใ้นการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ
ภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเหน็วา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 กําหนดอํานาจ หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการแยกบทบาทหน้าท่ี 
ด้านนโยบายและการบริหารออกจากกนั  โดยกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีป้ระธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 
 ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีกํากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ 
รวมทัง้ให้คําแนะนําและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจําของบริษัทฯ 
ประธานกรรมการเป็นผู้ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และสนับสนุนให้
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กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ ตลอดจนดแูลให้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นดําเนินไป
อยา่งมีประสทิธิภาพจนสําเร็จลลุว่ง 
 ปี 2559 ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) คือ นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายศภุชยั พิศิษฐวานิช ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 
 
การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการกําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม 
ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และกําหนดวาระหลกัในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน และนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง
แล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  

2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ือง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

3. ประธานกรรมการซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งอิสระในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุ
ด้วย เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับทราบนโยบายโดยตรง 
เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก 
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั  ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4. บริษัทฯ ได้จดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลา
ท่ีจะศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

5. บริษัทฯ กําหนดจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ําในการประชมุคณะกรรมการ โดยในขณะท่ีกรรมการจะลงมติใน
ท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีมาประชมุและไมมี่สว่นได้เสียในวาระนัน้ๆ 

6. เลขานกุารบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ โดยทําหน้าท่ีในการจดบนัทึก จดัทํารายงาน
การประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง
ความถกูต้องรวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

 

ทัง้นี ้การพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียด
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติัอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
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เสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/หรือไมใ่ช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้าคะแนน
เสียงเทา่กนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

 

การสรรหาและกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
คณะกรรมการมุง่เน้นให้การสรรหาและแต่งตัง้บคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกบั

กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยนอกจากบริษัทจะมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือดํารง
ตําแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทยงัมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาคณุสมบติัและความ
เหมาะสมของผู้สมคัรหรือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้  

ทัง้นีค้ณุสมบติัของคณะกรรมการ นอกจากคณุสมบติัท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1 แล้ว บุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัเบือ้งต้นอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั รวมทัง้ต้อง
ไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ ถือหุ้ น ตามท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด 

2. สามารถอุทิศตนให้บริษัทได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญ และในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือ 
มีเหตสุดุวิสยั 

3. เป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคณุสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกําหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2559 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
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1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา* 1/1 7/9      
2. นายนพพร พิชา 1/1 8/9 4/4     
3. นางจิราพร เชมนะสิริ 1/1 9/9 4/4  2/2   
4. รศ.อญัชล ีพิพฒันเสริญ 1/1 8/9 4/4     
5. รศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค์ 1/1 8/9    2/2 2/2 
6. นายปริญญา ไววฒันา 1/1 9/9  7/8  2/2 2/2 
7. นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 1/1 8/9     2/2 
8. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 1/1 9/9   2/2   
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รายชื่อกรรมการบริษัท 

กา
รป

ระ
ชุม

สา
มัญ

ผู้ถ
อืห

ุ้น 
ปร

ะจ
าํปี

 2
55

9 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษัท
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
รว
จส

อบ
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ลง

ทุน
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
รษั

ทภ
บิา

ล 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

สร
รห

า 
แล

ะก
าํห

นด
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร

คว
าม

เสี่
ยง

 

9. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ 1/1 9/9    2/2  
10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 1/1 8/9  7/8 2/2   
11. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 0/1 4/9      
12. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 1/1 9/9  8/8    

 

หมายเหต ุ: *นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายศภุชยั พิศิษฐวานิช ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 

 
รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

ลาํดับ คณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 
ถือหุ้น AIRA 

(หุ้น) 
คดิเป็น (%) 

1 นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา* ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ - - 
2 นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 
792,534 0.014 

3 นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 482,487 0.009 
4 รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 439,993 0.008 
5 รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ 375,267 0.007 
6 นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการอิสระ 236,582 0.004 

7 นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ -  
8 นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 17,757,990 0.314 
9 หมอ่มราชวงศ์ เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 696,926 0.012 

10 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 536,097 0.009 
11 นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 100,000,000 1.771 
12 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
326,871,987 5.788 
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8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทา่น ประกอบไปด้วย 
ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ กรรมการผู้จดัการ 
3. นางสาวเนตรทราย นาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท 
4. นายอรรถพร ตระกลูมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
5. นายสมัพนัธ์ ชนะบรูณาศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

หมายเหต ุ ผู้บริหารลําดบัท่ี 1 – 5 เป็นผู้บริหาร ตามคําจํากดัความของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ร่วมพิจารณากําหนดนโยบายบริษัทฯ และนโยบายการลงทนุ และให้ข้อเสนอแนะการจดัทําแผนกลยทุธ์ธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือเสนอขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ติดตามและวางแผนการลงทนุตามท่ีกําหนดในนโยบายการลงทนุ 
3. กลัน่กรองงบประมาณประจําปี ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือจัดทําและนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนมุติั 
4. สัง่การและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจท่ีได้รับการอนมุติัแล้ว ให้ผู้บริหารของบริษัทในเครือไปปฏิบติั

ตามขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5. กําหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคมุกํากบักิจการ การบริหารความเส่ียง และติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน

ของฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
6. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพฒันาปรับปรุงระบบการทํางานใดๆ 

ของบริษัทในเครือ 
7. ร่วมพิจารณา และให้คําแนะนําในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีสําคัญ และมี

ผลกระทบตอ่การทํางานของบริษัทในเครือทัง้กลุม่ 
8. พิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายบคุลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้ความดีความชอบ และค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารของบริษัทในเครือ 
9. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

ทัง้นี ้ในส่วนวงเงินอนมุติัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุ เป็นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการ  
ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ซึ่งผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 
31 มกราคม 2557 
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 รายการ วงเงนิ 
1 การซือ้สินทรัพย์ถาวร1 ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
2 การลงทนุในตลาดเงินระยะสัน้เพ่ือการบริหารเงิน ไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากประธานกรรมการบริษัท (หากเกินกวา่ 500 ล้านบาท ต้อง
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ) 

3 การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในนามบริษัทฯ 2 ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท (หากเกิน
กวา่ 200 ล้านบาท ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ) 

 

หมายเหตุ 1สนิทรัพย์ถาวรไมร่วมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
 2วัตถุประสงค์ของการการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในนามบริษัทฯเพ่ือบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการ

ลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน 
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Organization Chart
AIRA Capital Public Company Limited

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

สํานักเลขานุการบริษัท
Corporate Secretary  

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee.

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
Chief Executive officer

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors 

ส่วนลงทุนในประเทศ
Local Investment  

ส่วนลงทุนในต่างประเทศ
Foreign Investment.

ส่วนบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance ส่วนกฎหมาย Legal

ส่วนบุคคลและธุรการ
HR and Admin

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
Risk Management Department

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
Nominating and Remuneration Committee

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
Corporate Governance Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Business supporting  Department

ฝ่ายการลงทุน Investment Department 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
Risk Management Committee

คณะกรรมการ ESOP
ESOP Committee.

ส่วนสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
Communication and Corporate 

affairs

เลขานุการผู้บริหาร
Executive Secretary

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Risk

ส่วนการลงทุน
Investment Risk

 
8.3 เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2554 แต่งตัง้ นางสาวเนตรทราย  
นาคสขุ เป็นเลขานกุารบริษัท โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ฉบบัปรับปรุงปี 2559 ได้กําหนดให้บริษัทฯ มีเลขานกุาร
บริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัท ดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไมก็่ได้ 
2. รับผิดชอบดแูลการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั

ของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัตา่ง ๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) 
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4. ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ดแูลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของ
คณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบติั 

6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่งๆ  
7. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อ

สาธารณชน ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่
ในรูปของเบีย้ประชมุกรรมการ 
 ในปี 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย โดยกําหนดเป็นคา่ตอบแทนในการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดดงันี ้
  

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 18,000 บาทตอ่ครัง้ 
 กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000  บาทตอ่ครัง้ 
  คา่เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ย  

ประธานกรรมการชดุยอ่ย ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ   6,000  บาทตอ่ครัง้ 

  

 หมายเหต ุ กรณีท่ีประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าเบีย้
ประชมุลดลงกึง่หนึง่จากคา่เบีย้ประชมุท่ีประธานและกรรมการท่ีมาจากบคุคลภายนอกได้รับ 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบีย้ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,566,000.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

(ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
0. คณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการลงทนุ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9 
4 
8 
2 
2 
3 

1,140,000 
120,000 
156,000 

48,000 
48,000 
54,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) รายบุคคล 
 

 
 
  

หน่วย : บาท

ลําดับ ค่าเบีย้ประชุม ค่าบําเน็จ 
ค่าตอบแทน

ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวม

ปี 2559

กรรมการบริษัท

1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 126,000            ไม่มี ไม่มี 126,000                   

2 นายนพพร พิชา 144,000            ไม่มี ไม่มี 144,000                   

3 นางจิราพร เชมนะสิริ 144,000            ไม่มี ไม่มี 144,000                   

4 ร.ศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ 120,000            ไม่มี ไม่มี 120,000                   

5 ม.ร.ว.เกษมวิสุทธ์ิ วิสุทธิ 132,000            ไม่มี ไม่มี 132,000                   

6 นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 132,000            ไม่มี ไม่มี 132,000                   

7 นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ 150,000            ไม่มี ไม่มี 150,000                   

8 นลินี งามเศรษฐมาศ 102,000            ไม่มี ไม่มี 102,000                   

9 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 48,000              ไม่มี ไม่มี 48,000                     

10 นายปริญญา ไววฒันา 186,000            ไม่มี ไม่มี 186,000                   

11 ร.ศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค์ 120,000            ไม่มี ไม่มี 120,000                   

12 นายอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ 108,000            ไม่มี ไม่มี 108,000                   

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

13 นางสาววราวลัย์ วฒันเทศานนัท์ 24,000.00         ไม่มี ไม่มี 24,000.00                

กรรมการจากบริษัทในเครือ

14 นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ 24,000.00         ไม่มี ไม่มี 24,000.00                

กรรมการคณะย่อยท่ีเป็นผู้บริหาร

15 นายสุทธิพร ตณัฑิกุล 6,000.00           ไม่มี ไม่มี 6,000.00                  

1,566,000       1,566,000             

รายช่ือ ค่าบาํเหน็จ 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลัก  

หน่วย : บาท 

ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล ค่าเบีย้ประชุม 
บาํเหน็จ
กรรมการ 

ค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ตัวเงนิ 

ค่าตอบแทน
รวม ปี 2559 

 กรรมการบริษัท  

1 นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ 72,000 ไมมี่ ไมมี่ 72,000 

2 นายนพพร พิชา 160,000 ไมมี่ ไมมี่ 160,000 

3 นางจิราพร เชมนะสริิ 120,000 ไมมี่ ไมมี่ 120,000 

4 รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ 120,000 ไมมี่ ไมมี่ 120,000 

5 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 68,000 ไมมี่ ไมมี่ 68,000 

6 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ 40,000 ไมมี่ ไมมี่ 40,000 

7 นายไพโรจน์ เหลืองเถลงิพงษ์ 40,000 ไมมี่ ไมมี่ 40,000 

8 นายนคร คลศรีชยั 34,000 ไมมี่ ไมมี่ 34,000 
ทีป่รึกษาบริษัท  

9 นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 80,000 ไมมี่ ไมมี่ 80,000 

10 นายธีระ วิภชูนิน 60,000 ไมมี่ ไมมี่ 60,000 
 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  

11 นางสาววราวลัย์ วฒันเทศานนัท์ 29,000 ไมมี่ ไมมี่ 29,000 
823,000               823,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล ของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“AF”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลัก  

หน่วย : บาท 

ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล ค่าเบีย้ประชุม 
บาํเหน็จ
กรรมการ 

ค่าตอบแทน
ที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวม 
ปี 2559 

1 นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ 1 50,000 ไมมี่ ไมมี่ 50,000 

2 นางทองอไุร ลิม้ปิติ2 25,000 ไมมี่ ไมมี่ 25,000 

3 นางจนัทิมา สริิแสงทกัษิณ3 80,000 ไมมี่ ไมมี่ 80,000 

4 นายคณุากร  เมฆใจดี4 100,000 ไมมี่ ไมมี่ 100,000 

5 นางลดาวลัย์  ธนะธนิต 255,000 ไมมี่ ไมมี่ 255,000 

6 นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ 195,000 ไมมี่ ไมมี่ 195,000 

7 นายพนูศกัด์ิ  เธียไพรัตน์ 190,000 ไมมี่ ไมมี่ 190,000 

8 นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 115,000 ไมมี่ ไมมี่ 115,000 

9 นายวิวฒัน์  คงคาสยั 395,000 ไมมี่ ไมมี่ 395,000 

10 นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ 390,000 ไมมี่ ไมมี่ 390,000 

11 นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 160,000 ไมมี่ ไมมี่ 160,000 

12 นายสามชยั เบญจปฐมรงค์6 30,000 ไมมี่ ไมมี่ 30,000 

13 นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ดี5 80,000 ไมมี่ ไมมี่ 80,000 

14 นางกรองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 210,000 ไมมี่ ไมมี่ 210,000 

15 นายทรงพล บญุนาค6 170,000 ไมมี่ ไมมี่ 170,000 

    2,445,000 
 

  2,445,000 

หมายเหตุ   
1. นายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 สงิหาคม 2559 
2. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  แทนนายสรสิทธ์ิ สนุทรเกศ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2559 
3. นางจนัทิมา สริิแสงทกัษิณ พ้นจากตําแหน่งกรรมการเน่ืองจากเสียชีวิต เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
4. นายคณุากร  เมฆใจดี ได้รับแตง่ตัง้เป็นการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนางจนัทิมา สริิแสงทกัษิณ โดยมี

ผลตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 
ธนัวาคม 2559 

5. นางนภาภรณ์ ลญัฉน์ดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1  ธนัวาคม 2559 
6. นายสามชยั เบญจปฐมรงค์ และ นายทรงพล บญุนาค ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการสนิเช่ือ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2559 



 
                                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

 

ส่วนที่ 2 หน้า  23 

8.5 บุคลากร  
 

8.5.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีพนักงานทัง้หมด 28 คน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนกังาน รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 34.07 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ 
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 
 
8.5.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
  ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี  ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการ 
ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
บุคลากร โดยใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายโครงการ (Project 
Assignment) และการฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้มาประยกุต์ใช้งาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
องค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ พนกังานทกุระดบัตัง้แต่ระดบับริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการจะ
ได้รับการพฒันาศกัยภาพตนเอง เพ่ือให้สามารถเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกบัองค์กร 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 8/2559เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 อนมุติันโยบายการกํากบัดแูล
กิจการ (ฉบบัปรับปรุง ปี 2559) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมและ 

เป็นธรรม ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ 
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือ โอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม
ในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรและเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิในการ
ได้รับข้อมลูสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอและทนัเวลาสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ  สิทธิในการเสนอรายช่ือ
บคุคลเป็นกรรมการล่วงหน้าสิทธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น   

 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
สง่เสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1 บริษัทจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับแต่วนัปิดบญัชีงบดุล

ประจําปีบริษัทจะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะจัดประชุม ซึ่งมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ ทัง้นี ้บริษัทสามารถเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเหน็ความจําเป็นหรือสมควร  

1.2 บริษัทจะดําเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้ 
ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดท่ีเพียง
พอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองมีการระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือ
พิจารณา โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง
ดงักลา่วด้วย 

1.3 บริษัทจะประกาศการนดัประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบบัใดฉบบัหนึ่ง ติดต่อกนั
ไม่น้อยกว่า 3 วนั และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยแจ้งข้อมลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชมุไว้โดยชดัแจ้ง 

1.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีบริษัทได้จดัสง่ไป พร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุและคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ 
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1.5 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามาท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 

2. การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้กรรมการบริษัททัง้คณะ โดยเฉพาะ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
นอกจากนี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง และผู้แทนจากผู้สอบบญัชีจะเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับฟังความ
คิดเหน็ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

2.2 ฝ่ ายจดัการและนายทะเบียนหุ้นของบริษัท จะจดัเตรียมการประชุมผู้ ถือหุ้น จดัส่งจดหมายนดัประชุม 
จดัเตรียมสถานท่ี ให้ข่าวสารการประชมุ และให้ความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3 ประธานท่ีประชมุจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุสถาบนัสามารถซกัถาม
หรือแสดงความคิดเหน็ตอ่ท่ีประชมุในประเดน็ตา่ง ๆ ตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษัทได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

2.4 บริษัทจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชมุ และระหว่างการประชมุจะเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็น และซกัถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึง่การ
ออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุ
เป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหาก  

 

3. การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1 ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการบนัทึกการชีแ้จง ขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนการดําเนินการประชุม และให้มีการบนัทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนน 
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการ 
ท่ีลาประชมุ 

3.2 ภายหลังการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ โดยแสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน
สมัพนัธ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
 

หมวดที่ 2   การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นสญัชาติ

ไทยหรือสญัชาติต่างด้าว ให้ได้รับการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิด
สทิธิมนษุยชน และมีนโยบายถือปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผล การรับทราบข้อมลูข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบาย
การบริหารงานอยา่งสม่ําเสมอและทนัเวลา โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้
 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1 บริษัทจดัให้มีการแจ้งกําหนดการประชมุ พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวนัทําการถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุติัให้จดัการประชมุ  
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1.2 บริษัทจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุฉบบัสมบรูณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.3 บริษัทจะแจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการประชุม ได้แก่ การแนะนํากรรมการ 
ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ แจ้งจํานวน/สดัสว่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

1.4 การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามลําดบัวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียด 
ในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้  

1.5 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุ  

 

2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 3 เดือนก่อน 

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรเพ่ิมวาระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยเสนอหรือไม ่

2.2 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้  
โดยเสนอช่ือพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  
ผา่นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ลว่งหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
3.1 บริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูล เพ่ือป้องกนักรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกําหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล
ภายในซึ่งยงัมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วนั 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดมาตรการเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู ได้รับทราบและปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัหลกัการในการเข้าทําธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกบักรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องของบริษัท หรือบริษัทย่อย สําหรับธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึ่งมี
เง่ือนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเง่ือนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการท่ีทํากับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอ่ืนๆ  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมลู

รายการการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้บริษัททราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการติดตามดูแลการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการท่ีต้องทําด้วยความระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต (Fiduciary 
duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้  

4.2 กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทอย่างมีนยัสําคญั จะไม่มีส่วนร่วมในการ
ประชมุพิจารณาในวาระดงักลา่ว 

 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ 

พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนกัดี
วา่การสนบัสนนุและข้อคิดเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท 
ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มี
สว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล นอกจากนี ้ยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทตามนโยบายและแนวปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้ ถือหุ้น :  บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ 
ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาว รวมทัง้การดําเนินการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ 

พนกังาน :  บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงของบริษัท โดยการ
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน เพ่ือให้ค่าตอบแทนของพนักงานสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี มีการทํางานเป็น
ทีม และบริษัทได้จดัให้มีสถานท่ีปลอดภยั และถกูสขุอนามยัในการทํางาน 

คูแ่ข่ง :  บริษัทปฏิบติัต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึง
ปฏิบติัในการแข่งขนั 

ลกูค้า :  บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองและให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่น
ให้กบัลกูค้า บริษัทมีนโยบายในการดแูลลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยรักษา
ความลบัของลกูค้า และจดัให้มีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า 

เจ้าหนี ้: บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี ้
ทกุกลุม่อย่างเสมอภาคตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ายตาม
สญัญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการชําระคืนหนีเ้งินกู้ ยืม ดอกเบีย้ การ
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บริหารเงินทนุ และมีความรับผิดชอบในเง่ือนไขการคํา้ประกนัและหลกัประกนัต่าง ๆ หากเกิดกรณี
ผิดนดัชําระหนีห้รือกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแหง่สญัญาท่ีตกลงกนัไว้ได้  

องค์กรกํากบัดแูลและหน่วยงานของรัฐ :  
 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีกําหนดโดยองค์กร 

ท่ี กํากับดูแล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นต้น  

สงัคม : บริษัทคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่งเสริมให้มีพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเร่ืองสิ่งแวดล้อมและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมพฒันาสงัคมชุมชนสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์
และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และจะเปิดเผยถึงการปฏิบติั
ไว้ให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัเพ่ือให้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดีรวมถงึเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

  1.  การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธ์ิ 
 บริษัทมีนโยบาย มาตรการ และการติดตามการดําเนินการในการปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลขิสทิธ์ิทกุกรณี  
 

2.  การตดิตามดูแลให้มีการปฏบัิต ิ
  สําหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ท่ีจะต้องรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท อีกทัง้ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ 
และถือเป็นเร่ืองสําคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทจะไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดักบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หากผู้บริหาร หรือพนกังาน
กระทําผิดตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําท่ีเช่ือได้ว่าทําผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีรัฐดําเนินการตอ่ไป 

 

3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้โดยตรง (Whistle Blowing) โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้
 

จดหมาย : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
   319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
   แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 10330 

   เวบ็ไซต์ : http://www.aira.co.th 
  โทรศพัท์    :     0-2684-8981 
  โทรสาร :     0-2684-8980 
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  E-mail :     board@aira.co.th    
 

  สําหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง
อีเมล์ภายในของบริษัท อีกช่องทางหนึง่ นอกจากนีพ้นกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมในท่ีทํางาน
ท่ีไม่ถกูต้อง หรือสงสยัว่าจะไม่ถกูต้อง หรือมีผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่อ่ืน หรือเข้าข่ายการทจุริตและคอร์รัปชัน่ หรือ
ละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท  กฎระเบียบ  หรือกฎหมายใดๆ  
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาดงักลา่ว  
 

4.  มาตรการการแจ้งเบาะแส 
  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม ตามนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ บริษัทได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั การทจุริตคอร์รัปชัน่ การละเมิดสิทธิ 
หรือการกระทําท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสเป็นหนงัสือหรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-mail) ถงึเลขานกุารบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการได้โดยตรง 
 

ท่ีอยู ่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
    แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :    0-2684-8981 
โทรสาร   :     0-2684-8980 
E-mail :  board@aira.co.th 
 

 เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบตามกระบวนการและบันทึกการสอบสวนไว้เป็น 
ลายลกัษณ์อักษร  โดยหน่วยงานฝ่ายกฎหมาย หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการทางกฎหมายต่อไป ทัง้นีเ้ม่ือกระบวนการพิจารณาสิน้สุดลง 
บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนรับทราบโดยทนัที 

 

5.  มาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ
รายละเอียดอ่ืนใดของผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเป็น
ความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส  

 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
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คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทตระหนกัดีว่า 
ในปัจจบุนัการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเวบ็ไซต์ เป็นช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้
ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมลู ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกับบริษัท ไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้

 

1.   การเปิดเผยข้อมูล 
1.1 คณะกรรมการได้แต่งตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพ่ือทําหน้าท่ีในการ

ติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
ข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นข้อมลูท่ีได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้วทัง้นีข้้อมลูการติดตอ่ส่ือสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ได้แก่ 

 

ท่ีอยู ่ :   สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์  สํานกัเลขานกุารบริษัท  
     บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  
    ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 10330 

  E-mail :     ir@aira.co.th    
   เวบ็ไซต์  :  https://www.aira.co.th/about_aira01.aspx 

  โทรศพัท์  :      0-2684-8981 
  โทรสาร :      0-2684-8980 

 

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเส่ียง 
ท่ีได้รับความเหน็ชอบผา่นทางรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 
ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

1.4 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึง
จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา ไว้ในรายงานประจําปี  

1.5 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้
รูปแบบของคา่ตอบแทน เพ่ือสะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

2.  ข้อมูลขัน้ตํ่าที่เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
2.1 บริษัทได้จดัทําข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีพงึเปิดเผยทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท พร้อมทัง้นําเสนอข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 
2.2 ข้อมลูของบริษัทท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ได้แก่ 
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- วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
- รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถงึโครงสร้างองค์กร 
- โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกลุม่บริษัท 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนัและปีก่อนหน้า 
- แบบ 56-1 และรายงานประจําปี  
- ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 
- กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสียง 

- การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผุ้บริหารระดบัสงู 
- หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
- ข้อบงัคบับริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
- นโยบายด้านบริหารความเส่ียง 
- กฎบัตร หน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึเร่ืองท่ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
- ข้อมลูติดตอ่หน่วยงานหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

2. โครงสร้างคณะกรรมการ 
2.1  บริษัทกําหนดองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยกรรมการ

บริษัทจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้ นํา มีคุณสมบัติในด้านทักษะและประสบการณ์ในด้านท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีการเงิน ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการลงทนุ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร รวมถึงความสามารถเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยไม่มีข้อจํากดัเร่ืองเพศและ
อาย ุโดยกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัใน
การกํากับดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย
จดัการ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการอยา่งชดัเจน 

2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน อย่างมากไม่เกิน 12 คน ซึง่มีสดัสว่น และ
จํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ี
อยูใ่นราชอาณาจกัรทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน ดงัรายละเอียดปรากฎในกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท 
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2.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคนล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วนตามนิยามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และท่ีบริษัทกําหนด ดงัมีรายละเอียดปรากฎในคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  ซึ่งกรรมการอิสระของ
บริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ 
และเพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมี
อํานาจเหนือการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทกุคนสามารถแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระ 

2.4 ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 
1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

2.5 คณะกรรมการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ี
ผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

2.6 บริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีป้ระธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 

2.7 บริษัทกําหนดให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีให้คําแนะนํา
ด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

 

3. คณะกรรมการชุดย่อย 
3.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ลงทนุ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

3.2  ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี ้
เพ่ือให้คณะกรรมการชดุยอ่ยได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

3.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถ ุ
ประสงค์ตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3.4 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุปี 
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4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.1 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน และ

แนวทางในการประกอบธุรกิจ  
4.2 คณะกรรมการดูแลและกํากับให้บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัและ 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตามและดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

4.3 เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยไป
ดําเนินการจดัทํานโยบายตา่ง ๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

4.4 คณะกรรมการให้ความสําคญัในการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากบั
ดแูลกิจการและกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยกําหนดให้คณะกรรมการต้องพิจารณาทบทวนนโยบายการ
กํากับดแูลกิจการและแนวทางการดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย
กํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4.5 คณะกรรมการให้ความสําคญัของการจดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงกําหนด
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัและการติดตามการปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทมีการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทัง้เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนประพฤติปฎิบติัหน้าท่ีและภารกิจท่ีพึงได้รับ
มอบหมายด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตและเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัตอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้นี ้

4.6 คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ติดตาม
ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีในการสอบทานระบบ
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล 

4.7 คณะกรรมการตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของบริษัท และได้กําหนด
แนวนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงรวมของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ี
ประเมินและควบคมุติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยาว 

4.8 บริษัทให้ความสําคัญเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุติัใน
ธุรกรรมนัน้ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมีความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยกําหนด  

4.9 บริษัทกําหนดหลักการในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและตอ่เน่ือง บริษัทจะกําหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขการทํารายการ
ดงักล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และเป็นไปตามราคาท่ียติุธรรมตามท่ีคิดกบัลกูค้าทัว่ไปและสามารถตรวจสอบ
ได้  โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึง 
ความสมเหตสุมผลของรายการท่ีเกิดขึน้  สําหรับรายการท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวจะให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
สํานกังานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระและไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว รวมทัง้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กําหนด 

4.10 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีเข้าร่วมประชุม และ
นําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี เพ่ือให้งบการเงินดงักลา่วถกูต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีรับรอง รวมถงึได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
ท่ีสําคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงิน ด้วยการดําเนินการบนพืน้ฐานของข้อเทจ็จริงอยา่งครบถ้วน และสม่ําเสมอ 

4.11 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการต้องเปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รวมไปถึง
รายงานการซือ้ขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทุกครัง้ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์  

 

5. การประชุมคณะกรรมการ 
5.1 คณะกรรมการกําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม 

ตามความจําเป็น โดยทกุปีจะมีการกําหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และกําหนดวาระหลกัในการประชมุไว้ลว่งหน้า
อย่างชดัเจน และนําส่งเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง
แล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  

5.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ือง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

5.3 ประธานกรรมการซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชมุด้วย เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับทราบนโยบาย
โดยตรง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือมติของเสียง
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ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชมุ และ/ หรือไม่ใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั  ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

5.4 บริษัทได้จดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลา
ท่ีจะศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่งเพียงพอ 

5.5 บริษัทกําหนดจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ําในการประชมุคณะกรรมการ โดยในขณะท่ีกรรมการจะลงมติใน
ท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีมาประชมุและไมมี่สว่นได้เสียในวาระนัน้ๆ 

5.6 เลขานกุารบริษัทเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ โดยทําหน้าท่ีในการจดบนัทกึ จดัทํารายงาน
การประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง
ความถกูต้องรวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่ง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

 

6. การสรรหาและกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
คณะกรรมการมุง่เน้นให้การสรรหาและแต่งตัง้บคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกบั

กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยนอกจากบริษัทจะมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือดํารง
ตําแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทยงัมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาคณุสมบติัและความ
เหมาะสมของผู้สมคัรหรือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้  

ทัง้นีค้ณุสมบติัของคณะกรรมการ นอกจากคณุสมบติัท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1 แล้ว บุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัเบือ้งต้นอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

 5.1  มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั รวมทัง้
ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ ถือหุ้น ตามท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด 

 5.2 สามารถอทุิศตนให้บริษัทได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีมีความสําคญั และในการปฏิบติั
หน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีจําเป็นหรือมี
เหตสุดุวิสยั 

 5.3 เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

 

7. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น เพ่ือให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
เพ่ือให้หารือได้อยา่งอิสระ โดยมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 

8. การประชุมกรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง  เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
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9. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายสรรหา

ผู้ทรงคณุวฒิุเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู ในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน
กรรมการจะอยู่ในรูปของเบีย้ประชมุและค่าบําเหน็จกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ทกุรูปแบบให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี 

 

10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคนก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือให้กรรมการ
ใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ   
 

11. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทําการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจําทุกปี 
ทัง้นี ้เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท และการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลการประเมินนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
คณะกรรมการต่อไปและบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ซึ่งเป็น
ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร เป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุ 

 

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
12.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง 

12.2 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่

12.3 คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทําแผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจ ในกรณี
ท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 

13. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น 
ผู้ นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
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ทราบข้อมลูความคิดเหน็จากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
ในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทโดยกรรมการสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้ บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารทัง้นีค้ณะกรรมการได้จดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 
 

เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไมก็่ได้ 
2. รับผิดชอบดแูลการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั

ของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัตา่ง ๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4. ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนํา 

ของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบติั 
6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่ง ๆ  
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 

ตอ่สาธารณชน ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  
ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการดําเนินการ
ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม และต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุกรณี คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กําหนดให้มีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ 
โดยคณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นคู่มือหรือแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ประพฤติปฏิบติัหน้าท่ีและภารกิจท่ีพงึได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัต่อบริษัทและ
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 8/2559เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง ปี 2559) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) 
 

คํานิยาม: ให้ใช้คํานิยามดังต่อไปนีก้ับคําต่างๆ ท่ีอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท ไอร่า 
แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ดงันี ้
 

“บริษัทฯ” หมายถงึ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายถงึ บคุคลซึ่งมีคณุสมบติัของกรรมการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ.2535 ได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการและในท่ีนีใ้ห้หมายรวมถึง 
กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

“ผู้บริหาร” หมายถงึ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารตามสายงาน รวมถึงผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน 
ก.ล.ต.   

“พนกังาน” หมายถงึ พนกังานประจํา พนกังานชัว่คราว พนกังานภายใต้สญัญาพิเศษ 

“ผู้ มีสว่นได้เสีย” หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ดําเนินงานของบริษัท เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่งทางการค้า เป็นต้น 

“ลกูค้า” หมายถงึ  คูค้่าท่ีซือ้บริการหรือสนิค้าของบริษัทฯ 

“คูค้่า” หมายถงึ บคุคล กลุม่บคุคล นิติบคุคล ท่ีร่วมทําธุรกิจกบับริษัทฯ 
 

หมายเหต:ุผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. หมายถึง “ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบั
ต่อจากผู้ จัดการลงมา ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่” 

 

1. หลักการ 
1.1 ความซ่ือสตัย์ ยติุธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี 
มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานโดยยดึหลกัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุกรณี และยดึหลกัความเสมอภาค
ในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการ 
ละเว้นหรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีบริษัทฯ พงึมีตอ่ลกูค้าท่ีสจุริต 

1.2 ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ ความชํานาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิบติั

หน้าท่ีตามหลกัวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการใช้ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพในการให้บริการ
แก่ลกูค้า เพ่ือบรรลผุลในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้า 

1.3 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนด 
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กําหนดให้พนักงานของตนปฏิบัติตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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1.4 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งนโยบายของบริษัทฯท่ีจะตอบแทนต่อสงัคม บริษัทฯ จึงมุ่ง

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม 
เพ่ือสงัคมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 

1.5 ลกูค้า 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

แก่ลกูค้าด้วยการนําเสนอบริการและผลติภณัฑ์ท่ีดีเพ่ือเป็นการจงูใจให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
1.6 ผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลการดําเนินงานท่ีสามารถให้

ผลตอบแทนท่ีดีเติบโตอย่างต่อเน่ือง มั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้ นรวมถึงดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น 
ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม 

1.7 พนกังาน 
 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างย่ิง จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถของพนกังานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบติังาน โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอ และมีความ
เป็นธรรม เพ่ือให้พนกังานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน 

1.8 การรู้จกัลกูค้า 
 บริษัทฯ ควรมีข้อมลูของลกูค้าอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ ทัง้นี ้

เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม 
1.9 การรักษาความลบัของลกูค้า 
 บริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า โดยปกป้องและรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยข้อมลู

ของลูกค้านอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกค้า หรือเป็นกรณีท่ีจําเป็นต้องเปิดเผยตามท่ี
กฎหมายได้กําหนดเอาไว้เทา่นัน้ 

1.10 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ พึงหลีกเล่ียงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ภายในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และมี

มาตรการท่ีจะจัดการกับสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และลกูค้า 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตอ่การให้บริการแก่ลกูค้า 

1.11 ความดํารงฐานะทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รวมทัง้มีการวางแผนการจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอท่ีจะรองรับภาระผูกพนัใดฯจากการดําเนินธุรกิจ และความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

1.12 การจดัองค์กรและการควบคมุภายใน 

บริษัทฯ จัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีรัดกมุ กําหนดให้มีระเบียบปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีบงัคบัใช้ 
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1.13 การให้ความร่วมมือกบัองค์กรกํากบัดแูล 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีกํากบัดูแล และนําส่งข้อมลูให้องค์กรท่ีกํากบัดูแลในทนัที

หากมีข้อมลูใดๆ ตามท่ีองค์กรกํากบัดแูลระบใุห้นําสง่เป็นการเฉพาะ 
 

2. จรรยาบรรณของกรรมการ 
กรรมการของบริษัทมีแนวทางในการปฏิบติัตน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการบริษัทจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีของตนมิใช่พนัธะและความรับผิดชอบท่ีต้องมีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หากยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ
ลกูค้า และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนด้วย การคํานึงถึงประโยชน์สว่นรวมของบคุคลทกุกลุม่ดงักลา่ว โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัตน ดงันี ้
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ยติุธรรม โปร่งใสและมีคณุธรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

3. มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และการกระทําต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง และมีจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินธุรกิจ 

4. ไมดํ่าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ 
 ไม่หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการหรือผู้ บริหาร หรือใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหาร เพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจส่วนตน และไม่ใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือประโยชน์ทางการเงินหรือ
ธุรกิจของผู้ อ่ืน 

 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั 
 ไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคูแ่ข่งขนัของบริษัทฯ 
 ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในการทําสญัญา 
 ไม่รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

เพ่ือประโยชน์สว่นตนและบคุคลในครอบครัว 
 

3. จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 
ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ จึงกําหนดจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบติั ดงันี ้

1. ผู้บริหารพึงตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ ถือหุ้น และ
พนกังาน 

2. ผู้บริหารพึงบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นตัวอย่างในการ
เสริมสร้างประสทิธิภาพ ประสทิธิผล อยา่งมีจริยธรรม เพ่ือให้บรรลถุงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 

3. ผู้บริหารพึงปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสภุาพ ปกครองผู้ ใต้บงัคบับัญชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้อํานาจ
ในทางท่ีมิชอบ 



 
                                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

 

ส่วนที่ 2 หน้า  41 

4. ผู้บริหารต้องแสดงความยึดมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับพนกังาน
อ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เอือ้ตอ่การปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5. ผู้บริหารพึงสนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน  
จดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสทิธิและการแสดงความคิดเหน็ของพนกังาน 

 

4. จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทฯ 
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมและบริการทางการเงิน ซึ่งต้องดําเนินอยู่บนพืน้ฐานของความน่าเช่ือถือ
และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกและประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้พนกังานของ
บริษัทฯมีจรรยาบรรณเพ่ือยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงันี ้  

4.1 การปฏิบติัตอ่บริษัทฯ 
1. สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติงานภายใต้อํานาจหน้าท่ี 

ท่ีบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบติังานตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด และมติคณะกรรมการบริษัทท่ีมีอยู่
ในขณะนัน้อยา่งเคร่งครัด 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต อทุิศตน ทุ่มเท ดแูลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คงสภาพ
ดี เพ่ือใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  รวมถงึไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3. ปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดีอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ หรือผลเสียหาย
ท่ีจะมีตอ่บริษัทฯ เป็นสําคญั 

4. มีทัศนคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 
ตลอดจนระมดัระวงัการแสดงความเหน็ตอ่บคุคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ 

5. เปิดเผยการมีความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพ่ือ
หลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ 

6. รักษาความลับของบริษัทฯ และลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือลูกค้า  
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน 

7. ไม่นําข้อมลูท่ีตนได้จากการปฏิบติัหน้าท่ีไปใช้ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องได้ทราบ 

4.2  การปฏิบติัตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 
1. เสริมสร้างความสามคัคี เอือ้เฟือ้ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งซึง่จะนําไปสู่ความเสียหาย

ตอ่บคุคลอ่ืนและบริษัทฯ รวมถงึให้ความร่วมมือและการประสานงานในทางท่ีชอบตอ่งานและตอ่บริษัทฯ 
2. เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกนั ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

ทัง้ตอ่เพ่ือนพนกังานและตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับงานในหน้าท่ี รับฟังคําแนะนําของ

ผู้ บังคับบัญชา และพิจารณานําไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ รวมถึงไม่ปฏิบัติงาน 
ข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน 

4. ไมป่ระพฤติตนไปในทางท่ีนําความเส่ือมเสีย หรือนําความเสียหายมาสูบ่ริษัทฯ 
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5. รายงานหรือขอข้อแนะนําจากผู้บงัคบับญัชาทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน หรือมีข้อสงสยัในความเส่ียง
ใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.3 การปฏิบติัตอ่ตนเอง 
1. ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 
2. มีทัศนคติท่ีดีต่อบริษัทฯ ให้ความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสัง่ของผู้บังคับบัญชาท่ีสัง่การโดยชอบ  

ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
3. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
4. ต้องมีจิตสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และตอ่การปฏิบติัหน้าท่ี 
5. ศกึษาหาความรู้และขยนัหมัน่เพียรอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพ 
6. ไมใ่ช้อํานาจหน้าท่ีของตน หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอํานาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แสวงหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
4.4 การปฏิบติัตอ่ลกูค้าและคูค้่า 

1. ต้องรักษาความลบัของลกูค้าและคูค้่า ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าและคูค้่าให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ทราบ 
2. ไมใ่ช้ข้อมลูของลกูค้าและคูค้่าในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง หรือบคุคลอ่ืน อนัจะนําไปสูก่าร  กระทํา

หรือการตดัสนิใจใดๆ ซึง่ขดักบัผลประโยชน์ของลกูค้า คูค้่า บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
3. ไม่ใช้ข่าวสารและข้อมลูภายในหรือข้อมลูท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะมาเป็นประโยชน์ต่อการซือ้ขาย หรือ

ลงทนุสว่นตวัหรือธุรกิจสว่นตวัอ่ืนๆ อนัจะก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าและคูค้่า 
4. ไมใ่ช้ข้อมลูหรือเอกสารใดๆของลกูค้าและคูค้่าของบริษัทฯท่ีมอบให้ในการทําธุรกิจกบับริษัทฯ ไปแจกจ่ายหรือ

เผยแพร่ให้บคุคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลกูค้าและคู่ค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือแก่บคุคล
อ่ืนในบริษัทฯ ท่ีไมมี่หน้าท่ีต้องรู้ข้อมลูดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีถกูบงัคบัให้เปิดเผยโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. ไมพ่งึเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากลกูค้าและคูค้่า เพ่ือการตอบแทนการทํางานในหน้าท่ีของตน 
6. ไม่พึงรับ หรือให้การเลีย้งรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวญัอนัมีราคาแพง หรือการรับนัน้ ทําให้พนกังาน

ต้องยอมปฏิบติัตามความประสงค์ของคูค้่าในสิง่ท่ีไมถ่กูต้องตอ่หลกัปฏิบติัโดยปกติของบริษัทฯ 
 

5. การตดิตามดูแลให้มีการปฏบัิตติาม 
1. บริษัทฯ ให้ถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ  

ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการ 
ฝ่าฝืนหรือกระทําการใด ๆ ท่ีขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯจะพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม 

2. ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลและรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตน
รับทราบ เข้าใจและปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งจริงจงั 

3. เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชา หรือ 
อาจขอคําปรึกษาจากสํานักเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบชีแ้จงให้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

4. สํานกัเลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาช่องทางหรือ
กระบวนการเพ่ือติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจดงักลา่วรวมถึงเสนอให้มีการทบทวนปรับปรุงเป็นประจํา
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อย่างน้อยทุก 1 ปี เพ่ือให้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีความทนัสมยั เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยนําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั 

 

6. ข้อแนะนําเม่ือเกดิปัญหา 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีกําหนดขึน้นี ้ไม่อาจครอบคลมุในทกุๆเร่ืองได้ พนกังานอาจจะเผชิญกบักรณีต่าง 

ๆ ท่ีไม่คาดคิด เม่ือพนกังานไม่แน่ใจในความเหมาะสมท่ีจะประพฤติปฏิบติั พนกังานควรปรึกษาหารือกบัผู้บงัคบับญัชา
ตามลําดบัชัน้ 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทัง้สิน้ 5 คณะ ได้แก่ 
 

9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 4 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการ

อิสระ จํานวน 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายนพพร     พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิราพร     เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.อญัชลี     พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความ

เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการรายดงักลา่วให้กลบัมาดํารงตําแหน่งมากกวา่ 2 วาระติดตอ่กนัได้ และการต่อวาระทกุครัง้ต้องไม่ใช่การ
ตอ่วาระโดยอตัโนมติั 

 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 มีอํานาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องในวาระการประชุม
นัน้ๆ เข้าร่วมประชมุ และขอข้อมลูตามความจําเป็นและเหมาะสม 

1.2 ให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบคุคลภายนอกบริษัทฯ มาให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ หรือคําปรึกษาในกรณี
จําเป็น โดยการดําเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่าย 

1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมลูของบริษัทฯ ตามท่ีจําเป็น เพ่ือให้
การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สําเร็จลลุว่งด้วยดี 
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1.4 ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีเพ่ือประชุมหารือ  โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้ 

1.5 ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการ
กําหนดผลตอบแทนของพนกังานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด รวมทัง้
ให้ความเหน็ชอบการแตง่ตัง้ โยกย้าย พนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ  

โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจดัทํารายงานทาง การเงิน ทัง้ราย
ไตรมาสและรายประจําปี 

2.2  สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม
และมีประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน  (ถ้ามี) 

2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชีนัน้ 
และประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2.5 พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ 

2.6 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทัง้นีต้้องอยู่ในขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.7 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลา่วควรประกอบด้วย 
 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึง

ความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ปีอีกวาระหนึง่ 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใต้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 
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 ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
 

9.2.2) คณะกรรมการลงทุน 
ในปี 2559 คณะกรรมการลงทนุมีการประชมุรวม 8 ครัง้ทัง้นี ้กรรมการลงทนุ ประกอบไปด้วยกรรมการ 4 ท่าน   

มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางนลนีิ   งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทนุ 
2. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการลงทนุ 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการลงทนุ 
4. นายไพโรจน์     เหลืองเถลงิพงษ์ กรรมการลงทนุ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการลงทุน 
กรรมการลงทนุมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน  
1) พิจารณากําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แผนการลงทนุ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการท่ีควรเข้าร่วมลงทนุตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ 
2) พิจารณาจดัทําแผนการลงทนุประจําปี 
3) พิจารณาศึกษาข้อมลูของธุรกิจหรือกิจการท่ีควรเข้าร่วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ 
4) นําเสนอข้อมลูการตดัสนิใจในการลงทนุภายหลงัการศกึษา เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
5) กํากบั ดแูล และควบคมุการบริหารการลงทนุให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุและรายงานผลการลงทนุต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
6) พิจารณาการทํานิติกรรมใดๆ ได้แก่ การทําสญัญา การแก้ไขสญัญา และการยกเลิกสญัญากบับริษัทฯ ท่ีสนใจจะ

เข้าร่วมลงทนุ 
7) มีอํานาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาใน

การเข้าร่วมลงทนุด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 
8) พิจารณาเสนอตวัแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีจะเข้าร่วมลงทนุและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเหน็ชอบ 
9) กํากบัดแูลผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมลงทนุ 
10) พิจารณาการเพ่ิมเงินลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมลงทุน  

เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั  
11) พิจารณาและนําเสนอการจดัสรรหุ้นของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเข้าร่วมลงทนุ ให้กบับริษัทพนัธมิตร

หรือคูค้่า พนกังาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 
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12) พิจารณาผลกําไรขาดทนุ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

13) ดําเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในแตล่ะคราวไป 

14) จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 

9.2.3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบไปด้วย

กรรมการ 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นางจิราพร     เชมนะสริิ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภบิาล 
กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนัประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
1)  กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนะ

แนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมถงึให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบั
บรรษัทภิบาล 

2) ติดตามดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล 
ของบริษัทฯ 

3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในระดบัสากลและ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

4) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การมีผลประโยชน์ขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี 

5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง 
ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุสมบติัของกรรมการบริษัท 

6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทัง้
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือนําข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 

7) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เป็น
ประจําทกุปี 
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9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชมุ 2 ครัง้ทัง้นี ้กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ทา่น มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ   วิสทุธิ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนั

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
1. กําหนดหลกัเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการชดุยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
2. สรรหาและพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ และเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
อนมุติัหรือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3. จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนนมุติัหรือเสนอขอ
อนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

4. กําหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและสทิธิประโยชน์อ่ืนของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ เพ่ือดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
เหน็ชอบและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติั 

5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจําปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอ่ืน รวมทัง้การปรับอัตราค่าตอบแทนประจําปีแก่
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

6. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการและผู้ มีอํานาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

7. จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
9.2.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุรวม 3 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไป
ด้วยกรรมการ 4 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายปริญญา   ไววฒันา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนั

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
 

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียง

ด้านต่างๆ ท่ีสําคญั ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านการตลาด ความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่ง และความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

2. กําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลควบคมุความเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้ในสถานการณ์ปกติและการจําลอง
สถานการณ์ท่ีไมป่กติ ภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการ
ปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

5. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้สําหรับธุรกรรมท่ีจะจดัตัง้ขึน้
ใหม ่รวมถงึกําหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัธุรกรรม 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
ตอ่ไป 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1)หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระ  

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ อนุมัติการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกําหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคณุสมบติั
ของกรรมการอิสระดงันี ้
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1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2)     ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืน
คําขออนญุาตต่อสํานกังานทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3)      ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  หรือบริษัท
ยอ่ย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณ
ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  สังกัดอยู ่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6)      ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย  ผู้ มี อํานาจควบคุม  หรือหุ้ นส่วนของ 
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
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7)     ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
9) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน   
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

10) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นท่ีกําหนดให้พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในช่วงสองปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ให้ใช้บงัคบักบัคําขออนญุาตท่ีย่ืนต่อสํานกังานตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทฯ แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทฯ ท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน คือ รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ ซึ่งได้รับปริญญา

โท สาขาการบัญชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 124/2552 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 
30/2553 หลกัสตูร Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 2 / 2553 และ หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 25/2554  
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ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวม 7 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. รศ. นิพทัธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
6. นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ 
7. นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ 

 
(2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้
จะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน แล้วทําการคดัเลือกตามข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้และ 
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี  

3) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น 
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

4) ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ 
ท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลง
ไมไ่ด้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 
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5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนหนงัสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือ
ลาออกไปถงึบริษัทฯ กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือบคุคลคน
หนึง่ซึง่มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน 

7) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง  

 

(3) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาผู้บริหาร โดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้ จัดการ โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจแุละแต่งตัง้บคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเป็นพนกังานในระดบัต่าง ๆ ทัง้นี ้การแต่งตัง้หวัหน้าหรือ
ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบังานด้านการตรวจสอบและควบคมุภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อน 
 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

สําหรับกลไกของบริษัทฯ ในการควบคมุและดแูลบริษัทยอ่ย มี 2 ลกัษณะใหญ่ ได้แก่ 
 

9.4.1 นโยบายการควบคุมและกาํกับกจิการที่บริษัทเข้าไปลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557 อนมุติันโยบายนโยบายการควบคมุ

และกลไกกํากบัดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ เพ่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกํากับดแูลการดําเนินการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่รวมถงึแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตระหนกั
ว่าการมีนโยบายดงักล่าวเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกําหนด
ทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้ได้อย่างสมบรูณ์ เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทัง้
บริษัทฯ ยงัสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักลา่วเพ่ือดแูลผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ได้ 

 

ทัง้นีก้ารมีมาตรการในการกํากบัดแูลกิจการดงักลา่วจะช่วยเพิ่มมลูคา่และความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของ
บริษัทฯ โดยธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้จะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซึง่บริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการควบคมุ
กิจการท่ีเข้าไปลงทนุออกเป็น 2 ด้านโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. นโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
1) บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมในเร่ืองของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ ถือหุ้น การรับรองงบการเงิน
ประจําปี การเลือกตัง้กรรมการและการกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชี การจดัสรรเงินกําไร การอนมุติัเร่ืองอ่ืนๆ และการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าใน
วาระการประชุม เพ่ือให้สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทัง้เพ่ือเป็นการปฏิบติั
ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและของผู้ ถือหุ้นอ่ืนโดยรวม 

2) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีกลไกกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ทางตรง
และทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีดังต่อไปนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอย่าง

น้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและ
ผู้บริหารท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและ
การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ตามแต่ท่ีกรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมจะเหน็สมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 2) 
ทัง้นี  ้กรรมการหรือผู้ บริหารตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องมีคุณสมบัติ 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะ
ขาดความไมน่่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 
(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย 

 

รายการตัง้แต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใน
บริษัทย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 
ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มา
บงัคบัใช้โดยอนโุลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
รายการดงัตอ่ไปนีคื้อ 
(ง) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาด
ของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วแล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ ท่ีก่อความ
เสียหายแก่บริษัทยอ่ย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ช) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 
(ซ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือ

บางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืน 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระสําคญั 
(ญ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกนั การทํานิติกรรมผกูพนับริษัทย่อย

ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใด
แก่บคุคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฎ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ี
เลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือ
คํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้ว
อยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่
รายการธุรกิจกปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย
อนุโลม ทัง้นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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(2) เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัท
ยอ่ยเข้าทํารายการ 
(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของ
รายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือ
หุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 
10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ  
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50  
ของทนุชําระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การดําเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อย 
หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทํา
รายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อย 
ท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณี
ท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทยอ่ยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ 
แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย
อนุโลม ทัง้นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการ
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เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3) กรรมการของบริษัท จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยง และรายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

4) กรรมการของบริษัท ต้องจดัให้บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอเพ่ือป้องกนัการทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทย่อยรวมทัง้ควรให้บริษัทย่อยจดัให้มีระบบงานท่ีชดัเจนเพ่ือ
แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ได้อยา่งตอ่เน่ือง และน่าเช่ือถือและมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมลูของบริษัท
ย่อยในการติดตามดแูลผลการดําเนินงานและฐานะการเงินการทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีต้้องจดั
ให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน
ดงักล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัทําไว้
อยา่งสม่ําเสมอ 

5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องเปิดเผยและนําสง่ข้อมลูสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง
ตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถงึความสมัพนัธ์และการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ทราบ ภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนดเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใดๆ ซึ่งการ
พิจารณานัน้จะคํานงึถงึประโยชน์โดยรวมของบริษัทยอ่ยและบริษัทฯ เป็นสําคญัทัง้นีก้รรมการของบริษัทย่อยต้อง
ไมมี่สว่นร่วมอนมุติัในเร่ืองท่ีตนเองมีสว่นได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมนัน้ด้วย
อนึ่งการกระทําดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้ บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความ
เสียหายให้สนันิษฐานวา่เป็นการกระทําท่ีขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท่ีลว่งรู้มาเว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 
(ค) การใช้ทรัพย์สนิหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ กระทํา 

และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน  บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้
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บริษัทยอ่ยเข้าชีแ้จงหรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณาดงักลา่ว ซึง่บริษัทย่อยต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด
ทนัที 

7)   บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วยการดําเนินงานให้กับบริษัทฯ เม่ือได้รับการร้องขอตาม
ความเหมาะสม 

8)   กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือนําส่งเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 

9)   ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  
ทัง้ท่ีได้มาจากการกระทําตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสําคญัต่อบริษัทฯ  บริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม ่

10)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อย  จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเม่ือ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) 
ตามแต่ขนาดรายการท่ีคํานวณได้ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรายการทีเก่ียวโยงกนั และหลกัเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดมา
ใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึง
กระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัไว้แล้ว 

2.  นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดําเนินงานรายเดือน  และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทาน 

โดยผู้สอบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลูประกอบการจดัทํางบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดงักล่าวนัน้ เพ่ือประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรือ
รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปีนัน้แล้วแตก่รณี 

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส  รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
เพ่ือรายงานตอ่บริษัทฯ 

3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคญัต่อบริษัทฯ เม่ือตรวจพบ 
หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 

9.4.2 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ 
นอกจากนโยบายการควบคุมและกํากับกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว บริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทยังมีการแก้ไข

ข้อบังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย และเพ่ือให้การควบคุมดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีเนือ้หาการบริหารจดัการเพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทฯ ดงันี ้
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เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทฯ ให้กรณีดงัต่อไปนีต้้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนท่ีจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี)  

(1)  กรณีท่ีต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าทํารายการ 
(ก)  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัท 
(ข)  การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

รายการตัง้แต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ฎ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ก่อนท่ีจะมีการประชมุคณะกรรมการของบริษัท กรรมการและ
ผู้ บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในบริษัทจะออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปนี  ้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีคื้อ 

(ค)  กรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้
โดยอนโุลม 

 ทัง้นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาด 
ของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการ
บริษัท ด้วย 

(ง)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ ท่ี ก่อความเสียหาย 
แก่บริษัท 

(จ)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ฉ)  การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ช)  การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 
(ซ)  การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัททัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระสําคญั 
(ฌ)  การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค้าประกนั การทํานิติกรรมผกูพนับริษัทให้ต้องรับภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

(ญ)  การเลิกกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบ
กบัขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ
ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทัง้นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการ
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เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฎ)  รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํา
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ 

(2)  เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนบริษัทเข้าทํารายการ 
(ก)  กรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้
โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ  ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่
เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น อนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของบริษัทฯ ในบริษัทไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัท หรือเป็นผล
ให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัท 

(ค)  การดําเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่
ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการ 
ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 
ของทนุชําระแล้วของบริษัทในการเข้าทํารายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

(ง)  การเลกิกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษัทฯ แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ)  รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไป
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ซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํา
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณชน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ได้อนมุติันโยบายการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือทําการซือ้ขาย 
โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทโดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งยังมิได้ทําการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะทําการแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบนโยบายดงักลา่วก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นประจําทกุไตรมาส ซึง่ในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

2. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
รวมถึงรายงานการซือ้ขายและการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุครัง้ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รายงานข้อมลูดงักล่าวให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ โดยในปี 2559 กรรมการได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

  ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ให้กบับริษัท สํานกังาน 
อีวาย จํากดั  และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี ดงันี ้
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

(บาท) 

ค่าสอบบัญชี   
(ดอลล่าร์สงิค์

โปร์) 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 500,000 - 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 1,250,000 - 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 870,000 - 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 190,000 - 
AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. Ltd. 

Ernst & Young LLP - 14,000 

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 100,000 - 
บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 300,000 - 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

(บาท) 

ค่าสอบบัญชี   
(ดอลล่าร์สงิค์

โปร์) 
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 800,000 - 
รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 4,010,000 14,000 

 

หมายเหต:ุ คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีไมร่วมถงึคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากการสอบบญัชี เช่น คา่เดินทาง  
คา่ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึง่คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีจะเรียกเก็บตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

9.6.2 ค่าตอบแทนอ่ืน (Non-Audit Fee) 
  ในรอบปี 2559 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน (Non-Audit Fee) ให้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกั
งานสอบบญัชี 
 
9.7 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 

หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรและเงินปันอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับข้อมลูของ
บริษัทฯ อย่างเพียงพอ เป็นต้น  โดยเฉพาะสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ จัดการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 25 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพ่ือพิจารณาทกุวาระ โดยมีวาระการพิจารณาท่ีสําคญั ได้แก่ การแต่งตัง้กรรมการ 
การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี เป็นต้น  

2. บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชุมเป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสําคญัของการประชมุ และความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแตล่ะวาระ ไว้โดยชดัแจ้ง 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

4. ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสถาบันส่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อซกัถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 0-2684-8981 โทรสาร 0-2684-8980 หรือ Email: ir@aira.co.th 

5. ก่อนเร่ิมการประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน  
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6. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนั
ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้คณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ แทนจากผู้ สอบบัญชี และผู้ บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องได้เข้าร่วมประชมุ และร่วมตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในทกุประเดน็ 

7. ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับจากวนั
ประชมุ โดยในรายงานการประชมุได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีการบนัทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระ และได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 
 

หมวดที่ 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐาน

อย่างเท่าเทียมกับทุกราย เพ่ือให้นักลงทุนมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯ โดยเฉพาะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเลขาท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  
ได้แจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ได้แก่ แนะนํากรรมการผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ แจ้งข้อบงัคบัการ
ประชุม แจ้งจํานวนสดัส่วนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุม ทัง้นีก้ารประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และตามลําดับวาระการประชุมทุกประการ  โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการและข้อมลูประกอบการพิจารณาอยา่งครบถ้วนชดัเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุนอกเหนือจากท่ีระบุ
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในท่ีประชุมซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือเป็นการคุ้ มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น 
ส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ นประจําปี  โดยในปี 2559บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และกําหนดระยะเวลาเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นดําเนินการดังกล่าว 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Electronic Company Information Disclosure : ELCID)
และในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559 
 

ความมุง่มัน่ของคณะกรรมการบริษัทในการให้ความสําคญักบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยเฉพาะในหมวด
ท่ี 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สง่ผลเป็นรูปธรรมให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมิน
จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (AGM Checklist) ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ
ไทย ในระดบัสงูสดุคือ "ดีเลศิ”โดยได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ 
 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ 

พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการ
สนบัสนนุและข้อคิดเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ และ
สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทฯ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงักําหนดนโยบายให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้แก่ 

1. กําหนดนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินและลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในทางปฏิบติัเพ่ือ
ป้องปรามไมใ่ห้เกิดการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาทกุกรณี 

2. กําหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางร้องเรียนท่ีหลายหลาย เช่น การ
ส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ และเม่ือได้รับการแจ้งเบาะแสบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กระบวนการแก้ไขเยียวยา รวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบาะแส เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ 
ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

3. กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่พนกังานในเร่ืองสงัคมและสิง่แวดล้อม และสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมCSR ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

4. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สง่บคุลากรเข้าร่วมการอบรมและสมัมนา จํานวนทัง้สิน้ 44 หลกัสตูร รวมเป็น 339 ชัว่โมง  
 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน

ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมูลอ่ืนท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2559 บริษัทฯ 
ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้

1. บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานและ
ให้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 อนุมัติ
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบติังานของนักลงทุนสมัพนัธ์ ประกอบกับการเปิดเผยข้อมลูการ
ติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ สง่ผลให้บคุคลภายนอกได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการมากย่ิงขึน้ 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

3. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนั มีความสําคัญและพึงเปิดเผย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจําปี (แบบ 56-2)และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีบริษัทฯ เปิดเผยมีความครบถ้วนและเป็นไปตามแนวปฏิบติั
ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ทกุประการ 
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. การประชมุกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 
โดยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 11 ทา่น  
 

2. การประชมุกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการอิสระ ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 7 ทา่น  
 

3. การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน ก่อน

การทําหน้าท่ีกรรมการ โดยฝ่ายจัดการจะจดัเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือให้
กรรมการใหม่ทราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ  ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ี
ของกรรมการ ซึง่ปี 2559 มีกรรมการใหม ่1 ทา่น คือ นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา  
 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือเป็นการ
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
ตอ่ไป  

ในปี 2559 แบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย  
1) แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ  
2) แบบประเมินกรรมการรายบคุคล (กรรมการประเมินตนเอง)  
3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทนุ  
4) แบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
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ทัง้นี ้สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ  
 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้าน
การเงินและบญัชี เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทํา
แผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจ ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 

โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการอบรมหลักสูตรของกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
โดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้ 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Director Association : IOD) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายช่ือกรรมการที่ผ่านการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 6 1. นายนพพร พิชา 
2. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
3. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ  วิสทุธิ 
4. นายปริญญา  ไววฒันา 
5. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
6. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 

Director Certification Program (DCP) 8 1. นายอนนัต์  ศิริแสงทกัษิณ 
2. นายนพพร พิชา 
3. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
4. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
5. นายปริญญา  ไววฒันา 
6. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
7. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 
8. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 

Audit Committee Program (ACP) 4 1. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
2. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
3. นายปริญญา ไววฒันา 
4. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
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หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายช่ือกรรมการที่ผ่านการอบรม 

Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 

4 1. นายอนนัต์  ศิริแสงทกัษิณ 
2. นายนพพร พิชา 
3. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
4. นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 

Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) 

5 1. นายนพพร พิชา 
2. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
3. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
4. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
5. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 

Financial Institutions Governance Program (FGP) 1 1. นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 
Financial Statements for Directors (FSD) 1 1. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 
IOD Exclusive Event (M-IEE) 1 1. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 
Monitoring the Internal Audit function (MIA) 2 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 

2. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
 

Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 

3 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
2. นายปริญญา ไววฒันา 
3. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting 
(MFR) 

1 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
 

Role of the Compensation Committee (RCC) 1 1. นายปริญญา ไววฒันา 
The role of Chairman Program (RCP) 4 1. นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 

2. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
3. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
4. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 

Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG) 

1 1. นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง โดยวางแผนร่วมกัน
ระหว่างกรรมการ และ ผู้บริหาร ในการพิจารณาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ  
ณ ปัจจบุนั เพ่ือเป็นการพฒันาธุรกิจควบคูไ่ปกบัการกํากบัดแูลกิจการอยา่งยัง่ยืน  
 
6. การติดตอ่ส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น 
ผู้ นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมลูความคิดเหน็จากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบั
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.1  นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง วัตถุประสงค์เพ่ือจะช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  
โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 

การดูแลข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูล 

สว่นบคุคลของลกูค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละระดบั รวมทัง้จดัให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัท ในสถานท่ีทํางาน และจัดระเบียบการบริหารความปลอดภัย 
ในข้อมลูต่างๆ โดยมีการแต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประเมินผลการปฏิบติังานให้ได้ตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน การฝึกอบรมพนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบัติงาน การประเมินระดับความเส่ียงในการ
บริหารงานในทกุสว่นงานเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในทรัพย์สนิ และข้อมลูของบริษัทฯ และบริษัทย่อยการจดัระเบียบในสว่นท่ี
เก่ียวข้อง และการใช้ระบบควบคุมการเข้าออกสถานท่ีทํางานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการควบคุมส่งข้อมูลไปยัง
บคุคลภายนอกองค์กร 

 

ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกจิ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ มีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน โดยยึดหลกั

ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการละ
เว้นหรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยพึงมีต่อลกูค้าท่ีสุจริต รวมทัง้มี
มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความชํานาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก
วิชาชีพอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการใช้ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพ ในการให้บริการแก่ลกูค้า เพ่ือบรรลใุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้า 

 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างย่ิง ดังนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและ

พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบติังาน โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอ และมีความเป็น
ธรรม เพ่ือให้พนกังานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง และเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน  

พร้อมนี ้ได้จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนกังาน ได้แก่ การตรวจสขุภาพประจําปี การบริการฉีดวคัซีน
ไข้หวดัใหญ่ฟรี สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เงินช่วยเหลือพนกังาน
กรณีประสบภยัพิบติั และกรณีบคุคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความ

พยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะดําเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคมให้ดีขึน้ และยงัคงเดินหน้าในการดําเนินธุรกิจควบคู่กบั
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10.4 การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ ต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า การให้สินบน

และการคอร์รัปชั่นนัน้เป็นภัยร้ายแรงท่ีทําลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ขึน้ ด้วยความพยายามอย่างต่อเน่ือง 
ท่ีจะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมและรักษาจุดยืนของบริษัทฯ ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ในทุก
รูปแบบ ดงันี ้

 

 กําหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ซึง่มีคําแนะนําและวิธีปฏิบติั ครอบคลมุในเร่ืองการ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศลและการเป็นผู้ ให้การสนับสนุน ของขวญัและ
คา่ใช้จ่ายเลีย้งรับรอง คา่อํานวยความสะดวก รวมทัง้บริษัทและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

 สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ รวมถึงสนบัสนนุให้คู่ค้า พนัธมิตร ตลอดจน 
ผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น ตระหนกัและให้ความสําคญัในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 ประเมินความเส่ียงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ยงัมีความเหมาะสม 

 จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบน ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้จากตนเองและบคุคลอ่ืน 
เพ่ือให้สามารถหลีกเล่ียงการกระทําดงักลา่ว 

 จดัช่องทางการรายงาน เพ่ือสนบัสนนุให้พนักงานเฝ้าระวงัและรายงานการพบเห็น หรือสงสยัว่ามีการให้
สนิบนหรือการคอร์รัปชัน่ 

 กําหนดขัน้ตอนการลงโทษตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ 
 ทบทวนระบบการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีประสทิธิผลในการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ 
 จดัให้มีระบบการติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่นโยบายและขัน้ตอนปฏิบติันัน้มีประสิทธิผล 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ตัง้แต่วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสงัคม ส่ือมวลชนและองค์กร
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการเพ่ือย่ืนขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ  

 

 ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ  บริษัทฯ ถือเป็นหน้าท่ีในการส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทในเครือตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง
นโยบายของบริษัทฯ ไปยงับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือทัง้หมด เพ่ือให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทใน
เครือนํานโยบายของบริษัทฯ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของตน และเพ่ือให้บริษัทในกลุ่มไอร่าดําเนินการ
เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ภายใต้หลกัการเดียวกนั  ทัง้นีบ้ริษัทย่อยท่ีแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อการต่อต้านการทุจริตแล้ว ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน) 
(“AS”) และบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“AF”)  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ี

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทย่อยท่ีไม่มีหน่วยงานตรวจสอบของตนเอง รวมทัง้ติดตามให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถ
ทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี บริษัทฯ จึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล โดยปฏิบติัตามกรอบ
โครงสร้างการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizationsof the Treadway CommissionEnterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคมุภายใน
องค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control 
Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในรวมทัง้
สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชีและผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบ 
ตลอดจนพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการดําเนินการเป็นไปด้วย
ความถกูต้องสมเหตสุมผลในการทํารายการรวมถงึดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถาม
ข้อมลูจากฝ่ายบริหารและการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอของการควบคมุภายในตามแบบประเมินของของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการมีความเหน็ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจบุนั กลา่วคือ บริษัท
ฯ มีระบบการควบคมุภายในครอบคลมุทัง้ 5 สว่น ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการ
ปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ 
เพ่ือสามารถดําเนินงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อย มีการดแูล
การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงขอบเขตในเร่ืองการทํา
ธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว  
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน  
ในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560  

ท่ีประชุมได้พิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีคําถามหลกัแบ่งออกเป็น 5 สว่น (แบ่งเป็นหลกัการย่อยรวม 17 
หลกัการ) ประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม พร้อมให้ความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่ามีระบบการ
ควบคมุภายในอยา่งเพียงพอตามแนวทางท่ีกําหนดและไมมี่การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตัง้ให้นางสาว 
ปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเส่ียงปฏิบติัหน้าท่ีแทนผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและรักษาการ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทท่ีได้ลาออกไป ทัง้นีน้างสาวปัญจนุช  
กิจกรองไพบลูย์ จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบญัชีจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และปริญญาโททางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจากประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีและระบบควบคุมภายในมานานกว่า 7 ปี และ 
มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ และเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับนางสาวรชนิชล 
ศรีศภุฤกษ์ เข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่นางสาวรชนิชล ศรีศภุฤกษ์ จบการศกึษาปริญญาตรี
ทางด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและปริญญาโททางด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีและระบบควบคมุภายในมานาน 7 ปี โดยการพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ ถอดถอน 
โยกย้าย ผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนมุติัหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เน่ืองจากดําเนินธุรกิจเป็น 
Holding company ลงทนุในบริษัทอ่ืน ซึ่งบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทแกนประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์มีหน่วยงานตรวจสอบและ
หน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบติังานแยกต่างหากอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
12.1 รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 

เน่ืองจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์  
ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั (“AD”) บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“AF”) และ 
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี  ้จํากัด (“AIP”) บริษัท  
แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั (“ASP1”) บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) (“AIL”)  และบริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 
(“AVC”)  (ซึง่เรียกรวมกนัวา่ “กลุม่บริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย”) โครงสร้างการถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั (“JRK”) ถือหุ้นในบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ถึงร้อยละ 35.89  ทําให้บคุคล
ดังต่อไปนี  ้เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามนิยาม “บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง”  
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่
และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

                           

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ JRK สัดส่วนการถือหุ้นใน JRK (ร้อยละ) 

1. คณุกรกฤช จฬุางกรู 15.00 

2. คณุณฐัพล จฬุางกรู 15.00 

3. คณุทวีฉตัร จฬุางกรู 15.00 

4. คณุวฒิุภมิู จฬุางกรู 15.00 

5. คณุอภิชาติ จฬุางกรู 15.00 

6. คณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู 15.00 

7. คณุสรรเสริญ จฬุางกรู 5.00 

8. คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 5.00 

รวม 100.00 

                      
ทัง้นี ้รวมถงึบคุคลท่ีเป็นคูส่มรส และ บตุรของบคุคลดงักลา่วด้วย  
นอกจากนีย้ังรวมถึงบริษัทท่ีบุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการหรือผู้ บริหาร  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุด้วย 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกนั และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทย่อย ความสัมพนัธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์  ไอร่า จาํกัด (มหาชน) ("AS") AS เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ คณุนพพร พิชา  คณุจิราพร เชมนะสิริ รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ  คณุนลินี 
งามเศรษฐมาศ  และคณุวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จาํกัด (มหาชน) ("AF") ณ 31 ธนัวาคม 2558 AF เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.55 และมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ คณุนลินี งามเศรษฐมาศ  และคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู 
นอกจากนีก้ลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน AF ร้อยละ 2.92  ผ่านทางบริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

บริษัท ไอร่า แอดไวซอรี่ จาํกัด ("AD") AD เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) AI เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90.00  

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) (“AIP”) AIP เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60.00 

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จาํกัด (มหาชน) (“AIL”)   AIL เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80.00 

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จาํกัด (“ASP1”) ASP1 เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AIP ในสดัสว่นร้อยละ 60 

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกัด (“AVC”) AVC เป็นบริษัทย่อยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

 

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพนัธ์ 

บริษัท ซัมมทิ วินด์มลิล์ กอล์ฟ คลับ จาํกัด มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ถือหุ้นทัง้สิน้ 5,999,992 หุ้นจากหุ้นจดทะเบียน 6,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 โดย
บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ถือหุ้นร่วมกนักบั JRK ซึง่ได้แก่ ตระกลูจฬุางกรู ประกอบด้วย คณุสรรเสริญ จฬุางกรู  คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู คณุอภิชาต 
จฬุางกรู  คณุทวีฉตัร จฬุางกรู  คณุณฐัพล จฬุางกรู  คณุกรกฤช จฬุางกรู  คณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู  และคณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู  

บริษัท ซัมมทิ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ JRK ได้แก่ คุณสรรเสริญ จุฬางกูร  คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร  คุณอภิชาต จุฬางกูร  คุณทวีฉัตร จุฬางกูร  คุณณัฐพล จุฬางกูร   
คณุกรกฤช จฬุางกรู  คณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู และคณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู 

บริษัท แอล็ไลแอนซ์ จาํกัด คณุปรีชา  ลีละศิธร เป็นผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกของ  AS  และเป็นกรรมการในบริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จํากดั 

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จาํกัด (“KTT”) คณุศราวฒุิ เลาหพงศ์ชนะ เป็นกรรมการของ AIL และเป็นกรรมการในบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จํากดั 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้บริหาร 
กรรมการและผู้ถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์ 

คุณหทยัรัตน์ จุฬางกูร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5 ในบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากัด (JRK) โดยเมื่อรวมกับการถือหุ้นของ 
คณุสรรเสริญ จฬุางกรู ซึง่เป็นสามี จึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 10 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 35.89 ใน AC) นอกจากนัน้บตุรของคณุหทยัรัตน์ 
จฬุางกรู ได้แก่ คณุทวีฉตัร จฬุางกรู ถือหุ้นร้อยละ 16.57 ใน AC (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559) และคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู เป็นกรรมการของ AC 

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร คณุทวีฉตัร จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน JRK โดยคณุทวีฉตัร จฬุางกรู เป็นบตุรชายของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู และคณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู  ซึง่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 10 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 35.89 ใน AC)  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณุทวีฉตัร จฬุางกรู ถือหุ้นร้อยละ 16.57 ใน AC นอกจากนีค้ณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู ซึง่เป็นน้องของคณุทวีฉตัร จฬุางกรู ยงัเป็น
กรรมการของ AC 

คุณณัฐพล จุฬางกูร คณุณัฐพล จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน JRK โดยคณุณฐัพล จฬุางกรูเป็นบตุรชายของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู และคณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู ซึง่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 10 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 35.89 ใน AC)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คณุณัฐพล จุฬางกรู ถือหุ้นร้อยละ 4.74 ใน AC โดยคณุณัฐพล จฬุางกรู เป็นน้องของคณุทวีฉัตร จฬุางกูร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
ร้อยละ 16.57 ใน AC และเป็นพี่ของคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู ซึง่เป็นกรรมการของ AC 

คุณโกมล จงึรุ่งเรืองกจิ 

 

คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ เป็นน้องของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู ซึง่คณุสรรเสริญ จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5 ใน JRK โดยเมื่อรวมกบัคณุหทยัรัตน์  จฬุางกรู 
ซึง่เป็นภรรยา จึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 10 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 35.89 ใน AC) นอกจากนี ้คณุทวีฉัตร จฬุางกรู และคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู 
ซึง่เป็นหลานของคณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.57 ใน AC (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559) และเป็นกรรมการ ของ AC ตามลําดบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นร้อยละ 5.10 ใน AC และถือหุ้นร้อยละ 79.93 ในบริษัทซมัมิต ฟุตแวร์ จํากดั (ซึ่ง ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 บริษัทซมัมิต ฟตุแวร์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.41 ใน AC)   

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 คณุสรรเสริญ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5 ใน JRK โดยเมื่อรวมกบัคณุหทยัรัตน์ จุฬางกูรซึ่งเป็นภรรยา จึงถือหุ้นรวมกัน 
ร้อยละ 10 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 35.89 ใน AC) นอกจากนี ้คณุทวีฉตัร จฬุางกรู และคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู ซึง่เป็นบตุรของคณุสรรเสริญ 
จฬุางกรู ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 16.57 ใน AC (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559) และเป็นกรรมการ ของ AC ตามลําดบั 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้บริหาร 
กรรมการและผู้ถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์ 

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณุนลินี งามเศรษฐมาศ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AC และมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกบั
บตุร ใน AC ร้อยละ 9.01 เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AS เป็นกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AF เป็นประธาน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AI  เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AIP และเป็น
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน ASP1 และ AIL 

หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสทุธิ์ วิสทุธิ เป็นกรรมการผู้ อํานาจลงนามของ AC และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของ AS 
นอกจากนัน้ หม่อมหลวงณษุฐสดุา วิสทุธิ ซึง่เป็นบตุรมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ใน AC  

คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม คณุกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม เป็นกรรมการผู้ อํานาจลงนามของ AC และเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS 

คุณปริญญา ไววัฒนา คณุปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการของ AC 

คุณอนันต์ สริิแสงทกัษิณ คณุอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ เป็นกรรมการของ AC 

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ คณุไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ AS และเป็นคณะกรรมการลงทนุของ AC 

คุณนคร คลศรีชัย คณุนคร ดลศรีชยั เป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ AS 

คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ คณุวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เป็นกรรมการของ AF 

คุณชาคร  ทองหุ่น คณุชาคร  ทองหุ่น เป็นกรรมการผู้จดัการสายปฎิบตัิและสนบัสนนุของ AS 

คุณธีระ วิภชูนินท์ คณุธีระ วิภชูนินท์ เป็นที่ปรึกษาบริษัท AS 

คุณปรียาพนัธ์ ปานะวิภาต คณุปรียาพนัธ์ ปานะวิภาต เป็นภรรยาของคณุนคร คลศรีชยั ซึง่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ AS 

คุณศราวุฒ ิเลาหพงศ์ชนะ คณุศราวฒุิ เลาหพงศ์ชนะ เป็นกรรมการของ AIL 
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รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กจิการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการระหว่าง AC และบริษัทย่อย 

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AS 

AC ซือ้เงินลงทุนในตราสารหนี ้
ของ AS 

941.85 - 1,097.45 - AC ลงทนุในพนัธบตัรระยะสัน้และพนัธบตัรรัฐบาลผ่าน AS โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในระยะสัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ซึ่งอยู่ในอํานาจที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงทุนบริหาร
สภาพคล่องโดยอัตราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะตลาด   
ซึง่เป็นการประมลูพนัธบตัรรัฐบาลในแตล่ะครัง้ 

 กําไรจากเงินลงทนุ - - - -  กําไรที่เกิดขึน้จากส่วนต่างตามปกติที่คิดกับบุคคล
โดยทัว่ไป 

 AS จ่ายเงินปันผลให้ AC  66.10 - 44.00 - รายการในปี 2558 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ AS  
เมื่อวนัที่ 17มีนาคม 2558 โดยมีมติจ่ายเงิน ปันผลประจําปี 2557 
ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจํานวนเงิน 26.10 ล้านบาท และมติ
ที่ประชมุคณะกรรมการ เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาทเป็นเงิน 40 
ล้ านบาท  ร ายการ ใน ปี  2 5 5 9  เ ป็น ไปตามม ติ ที่ป ระชุม
คณะกรรมการ เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ปี 2559 ในอัตราหุ้ นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 
44.00 ล้านบาท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ และเป็นอตัราที่จ่ายแก่บคุคลโดยทัว่ไป 
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการของ AS  

        

        



                                                                                                                                                                                                                                                    แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 2 หน้า  78 
 

 

       

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 AC ให้เงินกู้ ยืมแก่ AS ซึง่เป็นเงิน
ให้กู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั มีอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 2.20 – 2.50 ตอ่
ปี และมีกําหนดชําระคืนในเดือน
มกราคม และกมุภาพนัธ์ 2559 

249.69 249.69 399.67 - เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด  

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมแก่ AS  3.00 - 2.87 - ดอกเบีย้รับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด  

 คา่ใช้จ่ายอื่นจ่ายแก่ AS 0.04 0.003 0.08 0.007 เป็นค่าโทรศพัท์ ซึ่งทาง AS เรียกเก็บจาก AC เนื่องจากใช้คู่สาย
โทรศพัท์ของ AS ในอตัราปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นการคิดคา่ใช้จ่ายตามการใช้งานปกติ 

 คา่นายหน้าจ่าย 0.05 - - - รายการค่านายหน้าจ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ให้แก่  AS 
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ
ดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติของการประกอบธุร กิจ  ซึ่งอัตรา 
คา่นายหน้าเป็นไปตามธรุกรรมการค้าโดยทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AF 

AF จ่ายเงินปันผลให้ AC 14.80 - 60.67 - ในปี 2558 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 10 
เมษายน 2558 หุ้นละ 0.50 บาท 
ในปี 2559 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 21 
เมษายน 2559 หุ้นละ 0.01 บาท ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 หุ้นละ 0.03 บาท และตามมติ
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 
0.013 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น/
คณะกรรมการบริษัทของ AF  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AI 

AC ให้เงินให้กู้ ยืมแก่ AI ซึง่เป็น
เงินให้กู้ ยืมที่ไมม่ีหลกัประกนั มี
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 และ 2.5 
ตอ่ปี และมีกําหนดชําระคืนใน
วนัที่ 13 มี.ค.60, 20 มี.ค.60, 24 
เม.ย.60, 10 พ.ค.60, 29 พ.ค.60,  
14 มิ.ย.60, 18 ก.ค.60, 7 ส.ค.60, 
11 ส.ค.60 และ 23 ส.ค.60 
ตามลําดบั 

37.87 37.87 61.32 61.32 เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด  

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมแก่ AI  1.18 0.55 1.27 0.36 ดอกเบีย้รับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด  

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AIP 

AC ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่ AIP ซึง่
เป็นเงินให้กู้ ยืมที่ไมม่ีหลกัประกนั 
มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.20 ตอ่ปี    

60.00 - - - เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั  โดยออกตัว๋ 13 ตค.58  และชําระคืนแล้ว
เมื่อ 12 พย.58 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด  

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืมแก่ AIP 0.03 - - - ดอกเบีย้รับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด  

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AIL 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแก่ 
AIL 

- - 2.45 - เป็นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและบริการคืนจาก AIL 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นการคิดคา่ใช้จ่ายตามการใช้งานปกติ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี 

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการระหว่าง AC และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

รายการ
ระหว่าง AC 
และ 
คุณหทยัรัตน์ 
จุฬางกูร 

AC ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงิน
ให้แก่คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

300.00 - - - ในงวดปี 2558  AC กู้ ยืมเงินจากคณุหทยัรัตน์    จฬุางกรู 
 โดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน ฉบับละ 150 ล้านบาท 
จํานวน 2 ฉบบั มลูค่าทัง้สิน้ 300 ล้านบาท ซึ่งได้ชําระคืนหมดใน
วนัที่ 4 สิงหาคม 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาดโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออก 
ตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดย
เทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - 
BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้Thai BMA 

 ดอกเบีย้จ่ายแก่คณุหทยัรัตน์           
จฬุางกรู 

3.06 - - - ดอกเบีย้สําหรับตัว๋แลกเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาดโดยอ้างอิง อตัราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนี ้ ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั  

รายการระหว่าง AS และบริษัทในเครือ 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ AF 

AS ซือ้เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน
ประเภทเปลี่ยนมือได้ของ AF เพื่อ
การบริหารสภาพคล่องในระยะ
สัน้ และ AF มีมติกู้ ยืมเงินจาก AS 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ  
 

1,983.13 - 
 

297.51 - AS ลงทนุในตราสารหนีข้อง AF โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหาร
สภาพคลอ่งในระยะสัน้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  มีความ
สมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะตลาด 
ซึง่ AF กู้ ยืมในอตัราดอกเบีย้ที่กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 รายได้คา่เช่ารถยนต์ 0.14 - 0.14 0.02 AF ทําการเช่ารถจาก AS เพื่อใช้ในการดําเนินธรุกิจ  

รายการระหว่าง AS และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ               
คุณหทยัรัตน์  
จุฬางกูร 

AS ขายเงินลงทนุในตราสารหนี ้  
(ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน)   
ให้คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

2,976.07 99.69 1,487.88 399.59 AS ขายเงินลงทนุในตราสารหนีข้อง AS โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทนุหมนุเวียนสนบัสนนุสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อ
รองรับการชําระราคาการซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้า  
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่งอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิต เรตติง้ BBB - BBB+  
ในตลาดตราสารหนี ้Thai  BMA 

 AS  เสนอขายตัว๋แลกเงินประเภท
เปลี่ยนมือได้ของ AF ให้แก่   
คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

1,983.13 - 297.51 - คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู ลงทนุซือ้ ตัว๋แลกเงินของ AF ผ่าน AS   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผลโดย AS คิดค่าธรรมเนียมการ
จดัการ (Arranger fee) ใกล้เคียงกบัค่าธรรมเนียมใน
ตลาดซือ้ขายตราสารหนีโ้ดยทัว่ไป 

 กําไรจากการขายเงินลงทนุ 0.24 - 0.03 - AS ได้ขายตัว๋แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ทัง้หมดของ AF ให้แก่
คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

กําไรที่เกิดขึน้จากส่วนต่างของการขายตั๋วแลกเงินเป็น
กําไรสว่นตา่งตามปกติที่คิดกบับคุคลโดยทัว่ไป 

 AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิแก่คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

(140.00) 140.00 - - รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้ เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่งอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิต เรตติง้ BBB - BBB+  
ในตลาดตราสารหนี ้Thai BMA 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 รายได้ค่านายหน้าในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

0.11 - - - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที่เป็นอตัราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่าย / ดอกเบีย้ค้างจ่าย
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิและตัว๋แลกเงิน ซึง่ 
AS ค้างจ่ายคณุหทยัรัตน์  
จฬุางกรู 

19.17 1.76 11.31 - เป็นรายการดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตัว๋แลกเงิน และเงินลงทนุ
ในตราสารหนี ้รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ
ดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป / ดอกเบีย้ค้าง
จ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ AS ที่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่งอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กบับริษัทที่ได้รับอตัราเครดิต  เรตติง้ BBB - BBB+  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับ
ของ AS เนื่องจาก AS บริหาร
กองทุนส่วนบุคคลคุณหทัยรัตน์ 
จฬุางกรู 

0.69 
 
 

 

- 0.71 - เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมบริการจากกองทุนส่วนบุคคลของคุณ
หทยัรัตน์ จุฬางกูร ที่บริหารโดย AS ซึ่งเป็นการคิดค่าธรรมเนียม
ตามราคาที่ระบไุว้ในสญัญา  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นการคิดคา่ธรรมเนียมตามราคาที่ระบไุว้ในสญัญา  
 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ              
คุณสรรเสริญ   
จุฬางกูร 

เ งิ น ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ซื ้อ ข า ย
หลกัทรัพย์ 

(4.98) 2.06 0.14 2.20 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักล่าวเกิดจาก
การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายได้ค่านายหน้าในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

0.10 - 0.04 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที่เป็นอตัราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงินฝาก
เป็นหลักประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

0.08 - 0.02 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิดจากการทํา
ธรุกรรมในการดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณโกมล 
จงึรุ่งเรืองกจิ 

AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิแก่คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 

(40.00) 40.00 - 40.00 รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่งอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กบับริษัทที่ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ใน
ตลาดตราสารหนี ้Thai BMA  

 AS ขายเงินลงทนุในตราสารหนี ้  
(ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน)   
ให้คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ 

79.35 39.90 159.37 39.99 AS ขายเงินลงทนุในตราสารหนีข้อง AS โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทนุหมนุเวียนสนบัสนนุสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อ
รองรับการชําระราคาการซือ้ ขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้า 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่งอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กบับริษัทที่ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ใน
ตลาดตราสารหนี ้Thai BMA   

 ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์ และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(12.29) 2.24 (2.24) - รายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 เจ้าหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์ และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(41.57) 16.92 14.36 14.36 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์  เป็นรายการขายหลกัทรัพย์ซึง่ยงัไม่ครบ
กําหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลกูค้า อย่างไรก็ตามรายการดงักล่าว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 

 เ งิ น ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ซื ้อ ข า ย
หลกัทรัพย์ 

1.39 38.79 39.12 39.12 
 

เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS ตัง้แต่ก่อนปี 
2553 อย่างไรก็ตามรายการดงักลา่วเกิดจากการทําธรุกรรมในการ
ดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่าย / ดอกเบีย้ค้างจ่าย
คณุโกมลจงึรุ่งเรืองกิจ 

4.12 0.50 3.53 0.50 เป็นรายการดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตัว๋แลกเงิน และเงินลงทนุ
ในตราสารหนี ้รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ
ดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป / ดอกเบีย้ค้าง
จ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ AS ที่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตสุมผล โดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่งอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสาร
หนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+  
ใน ตลาดตราสารหนี ้Thai BMA 

 รายได้ค่านายหน้าในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

7.40 - 8.53 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที่เป็นอตัราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ          
คุณทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

ลูกห นี ธุ้ ร กิ จหลักท รัพ ย์  และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 
 

(26.63) 
 

 

25.21 
 

 

(18.85) 
 

 

6.36 
 

 

รายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติ 
ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 

เ จ้ าหนี ธุ้ ร กิจหลักท รัพ ย์  และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

- - 82.51 82.51 รายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติ 
ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 

 เ งิ น ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ซื ้อ ข า ย
หลกัทรัพย์ 

32.38 43.88 (15.36) 28.52 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักล่าวเกิดจาก
การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป  

 รายได้ค่านายหน้าในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

14.51 - 17.12 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที่เป็นอตัราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงินฝาก
เป็นหลักประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

0.35 - 0.34 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิดจากการทํา
ธรุกรรมในการดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการระหว่าง 

AS และ 
คุณณัฐพล 
จุฬางกูร 

ลูกห นี ธุ้ ร กิ จหลักท รัพ ย์  และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(71.41) 16.83 (28.20) 45.03 รายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติ 
ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 

 เ งิ น ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ซื ้อ ข า ย
หลกัทรัพย์ 

(5.39) 26.23 12.10 38.33 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักล่าวเกิดจาก
การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 รายได้ค่านายหน้าในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

13.72 - 10.01 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอตัราค่านายหน้าที่เป็นอตัราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงินฝาก
เป็นหลักประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

0.34 - 0.33 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิดจากการทํา
ธรุกรรมในการดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้า
ทัว่ไป 

รายการระหว่าง 
AS และ
คุณวุฒภิมู ิ 
จุฬางกูร 

เ งิ น ป ร ะ กั น ใ น ก า ร ซื ้อ ข า ย
หลกัทรัพย์ 

0.008 0.008 0.008 0.008 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักล่าวเกิดจาก
การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
เป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมี
นโยบายในการกําหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป  
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.17 - 0.14 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน  AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอก เ บี ย้ จ่ า ย เ นื่ อ ง จ าก เ งิ นฝาก เ ป็ น
หลกัประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.01 - - - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง AS และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 
AS และคุณนลนิี 
งามเศรษฐมาศ 

เงินประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.30 1.34 2.36 3.70 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักล่าว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 AS ขายเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 
(ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงิน) ให้คณุนลินี   
งามเศรษฐมาศ 

- - 194.29 - AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนีข้อง AS โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุน
สภาพคลอ่งโดยรวมและเพื่อรองรับการชําระราคาการซือ้
ขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้า  
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัท 
ที่ได้รับอตัราเครดิต เรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai  BMA 
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 ดอกเบีย้จ่ายตัว๋แลกเงิน ซึ่ง AS จ่าย 
คณุนลินี  งามเศรษฐมาศ 

- - 0.71 - เป็นรายการดอกเบีย้จ่ายตัว๋แลกเงิน รายการดงักล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิต  เรตติง้ BBB - BBB+  

 ดอก เ บี ย้ จ่ า ย เ นื่ อ ง จ าก เ งิ นฝาก เ ป็ น
หลกัประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.0005 - - - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

 

 รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.09 - - - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน  AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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ส่วนที่ 2 หน้า  89 
 

บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการระหว่าง 
AS และ              
คุณไพโรจน์         
เหลืองเถลิงพงษ์ 

เงินประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (0.008) - - - เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักล่าว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.03 - 0.03 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน  AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า 

5.80 0.63 (0.04) 0.59 เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์  เป็นรายการขายหลกัทรัพย์ซึง่ยงั
ไม่ครบกําหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลกูค้า อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอก เ บี ย้ จ่ า ย เ นื่ อ ง จ าก เ งิ นฝาก เ ป็ น
หลกัประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.0001 - - - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง 
AS และคุณวิศษิฐ์ 
วงศ์รวมลาภ 

รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.001 - - - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน  AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เงินประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (0.1797) 0.0003 - - เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการ 
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2557 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

      เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอก เ บี ย้ จ่ า ย เ นื่ อ ง จ าก เ งิ นฝาก เ ป็ น
หลกัประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.0002 - - - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบญัชี รายการดงักล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป  

รายการระหว่าง 
AS และคุณนคร 
ดลศรีชัย 

รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.005 - 0.07 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน  AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 AS มีคา่เช่าจ่ายของสาขาเชียงใหม่ 
 
 

0.47 - 0.54 - สาขาเชียงใหม่ ซึง่เป็นสาขาหนึ่งของ AS ได้เปิด  ทําการ
ตัง้แต่ในปี 2558 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหญ่  ตัง้อยู่บนถนนศรีภมูิ 
อตัราค่าเช่าพืน้ที่ 45,000 บาท ต่อเดือน มีระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี ตัง้แต ่กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมกราคม  2561 
อย่างไรก็ตามรายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมใน
การดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป    โดยมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาที่เป็นอัตราตลาดหรืออัตราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

 AS มีเงินมดัจําค่าเช่า เนื่องจากเช่าพืน้ที่
สาขาเชียงใหม่ 

0.13 0.13 - 0.13  

รายการระหว่าง 
AS และคุณ
ปริญญา ไววัฒนา 

รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.02 - 0.01 - เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2558 

มูลค่าคงค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการระหว่าง 
AS และ              
คุณปริญญา         
ไววัฒนา 

รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 0.02 - 0.01 - เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง 
AS และ             
คุณปรียาพนัธ์   
ปานะวิภาต 

รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ - - 0.28 - เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง AS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการระหว่าง 
AS และบริษัท 
ซัมมทิ วินด์มลิล์ 
กอล์ฟ คลับ 
จาํกัด 

AS มีเงินมดัจําค่าเช่า เนื่องจากเช่าพืน้ที่ซมั
มิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั จํากดั 

- 0.20 - 0.20 สาขาวินด์มิลล์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AS ได้เปิด ทําการ
ตัง้แต่ปี 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่  ตัง้อยู่ที่อาคารสโมสร
สนามกอล์ฟ ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั  ซึ่งบริษัทเช่า
พืน้ที่ 40 ตรม. อตัราค่าเช่าพืน้ที่ 35,000 บาท ต่อเดือน 
มีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 รายการดงักล่าวเกิดจากการทํา
ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป    โดยมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาที่เป็นอัตราตลาดหรืออัตราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป  
  AS มีค่าเช่า เนื่องจากเช่าพืน้ที่ซมัมิท วินด์

มิลล์ กอล์ฟ คลบั จํากดั 
0.46 - 0.48 - 
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ส่วนที่ 2 หน้า  92 
 

บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี 
2558 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

รายการระหว่าง 
AS และบริษัท 
แอล็ไลแอนซ์ 
จาํกัด 

AS มีเงินมดัจําค่าเช่า เนื่องจากเช่าพืน้ที่
อาคารวอลล์สตรีท สาขาสรุวงศ์ 

- 1.15 - 1.15 สาขาสรุวงศ์ ซึง่เป็นสาขาหนึง่ของ AS มีที่ตัง้อยู่ในอาคาร
วอลล์สตรีท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่  ซึ่งบริษัทเช่าพืน้ ที่ 
510.03 ตรม. อตัราค่าเช่าพืน้ที่ 382,522.50 บาท ต่อ
เดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 
2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562  รายการดงักล่าวเกิดจาก
การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป   โดยมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาที่เป็นอัตราตลาดหรืออัตราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 
 

 AS มีคา่เช่า เนื่องจากเช่าพืน้ที่อาคารวอลล์
สตรีท สาขาสรุวงศ์ 

4.59 - 4.59 - 

 รายได้คา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ - - 0.26 - ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน  AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง AF และบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 
AF และ AS          
 

AF ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินชนิด
เปลี่ยนมือได้                      

1,983.13 497.65 297.51 - AS ซือ้เงินลงทนุในตัว๋แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ของ 
AF เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในระยะสัน้  

สําหรับรายการที่ AF กู้ ยืมจาก AS คณะกรรม
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผล โดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่ง AF กู้ ยืมในอตัราดอกเบีย้ ที่กู้ ยืมจาก
สถาบันการเงิน และอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ของ
บริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไข
ใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียงกบับริษัทที่ได้รับอตัรา
เครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้ 
Thai BMA 
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ / การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2558 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2559 

มูลค่าคงค้าง 
ณ 31 

ธันวาคม 
2559 

 ดอกเบีย้จ่าย 18.78 - - - เป็นดอกเบีย้จ่ายจากตัว๋แลกเงิน คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AF กู้ ยืมในอัตรา
ดอกเบีย้ ที่กู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และอ้างอิง
อัตราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มี
ระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กบับริษัทที่ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ 
ในตลาดตราสารหนี ้Thai BMA 

รายการระหว่าง AIL และบริษัทในเครือ 

รายการระหว่าง 
AIL และบริษัท 
กรุงไทยแทรค
เตอร์ จาํกัด 
(“KTT”)           

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน             - - 10.22 10.40 AIL ขายรถตกัล้อยางจํานวน 8 คนัให้กบัKTT ส่งมอบ ณ 
วนัที่ 28 ธนัวาคม 2559         

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป   โดยมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาที่เป็นอัตราตลาดหรืออัตราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป  
 
 

รายได้ค่านายหน้า - - 6.05 - AIL เป็นผู้ ซือ้และตวัแทนจําหน่ายให้ KTT โดย AIL จะ
ได้รับค่านายหน้า จากการสัง่ซือ้รถตกัจาก KTT โดยจะมี
การตกลงเป็นครัง้คราว ขึน้อยู่กบัราคาสินค้า ณ ขณะนัน้ 

 ต้นทนุธรุกิจเช่าดําเนินงาน - - 2.71 - AIL ได้เปิดเครดิตกบัทาง KTT ในการสัง่ซือ้อะไร บริการ
ขนสง่เครื่องจกัรกล และซอ่มแซมเครื่องจกัรกล  

 รายได้จาการใช้เช่าและบริการ - - 1.50 - AIL ได้มีการทําสญัญาเช่าดําเนินงานกบั KTT ซึง่บริษัท
เช่าพืน้ที่ 478.40 ตรม. อตัราคา่เช่าพืน้ที่ 47,808 บาท 
ตอ่เดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 
2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2562  รายการดงักลา่วเกิดจาก
การทําธรุกรรมในการดําเนินธรุกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป 
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 

รายการ 

 

 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 
มูลค่าระหว่างงวดปี 

2558 

มูลค่าระหว่างงวดปี 

2559 

รายการระหว่างบริษัทในเครือ และที่ปรึกษาของบริษัทในเครือ 

คณุกองแก้ว           
เปี่ยมด้วยธรรม 
 

ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม   
ในฐานะที่ปรึกษาของ AS 

1.04 0.08 คณุกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ในฐานะกรรมการ (ผู้ มีอํานาจ ลงนาม) 
ของ AC และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อของ AF ดํารงตําแหน่ง
เป็นที่ปรึกษาบริษัท AS ได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการให้คําปรึกษา 
แก่ AS โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจําเดือนและ 
เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมีความ
เหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ที่ได้รับเชิญให้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่ มีความรู้ความสามารถ 
ในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และ
เป็นอัตราที่กําหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการ
ทํางานและความรับผิดชอบ  เ ช่นเดียวกับการจ้าง 
ที่ปรึกษาภายนอก 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์     
วิสทุธิ (ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558         
ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์   
ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง 
เป็นที่ปรึกษาของ 
AS) 
 
 
 
 

คา่ตอบแทนและค่าเบีย้ประชมุ        
ในฐานะที่ปรึกษาของ AS 

0.96 - ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์  วิสุทธิ ในฐานะกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 
ของ AC ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของ AS 
ได้รับค่าตอบแทนจากการให้คําปรึกษาแก่ AS โดยได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนประจําเดือนและไม่ได้เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมีความ
เหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ที่ได้รับเชิญให้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถใน
การดําเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็น
อัตราที่กําหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการทํางาน
และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก 
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บุคคล/นิตบิุคคล
ที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
รายการ 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ:  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่าระหว่างงวดปี  

2558 

มูลค่าระหว่างงวดปี   

2559 

คณุธีระ  
วิภชูนินท์ 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AS  

0.08 0.06 คุณธีระ วิภูชนินท์ ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS ได้รับค่า
เบีย้ประชมุจากการให้คําปรึกษาในการกําหนดนโยบายและทิศทาง
ในการดําเนินธรุกิจของ AS โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมีความ
เหมาะสม เนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ที่ได้รับเชิญให้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ดําเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็น
อัตราที่กําหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการทํางาน
และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก 
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12.2  นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกัน 
 

การพิจารณาเข้าทํารายการระหวา่งกนัได้มีการคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั ในการท่ีบริษัทฯ จะเข้า
ทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะต้องนํารายการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ การตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ของรายการ
ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํา
รายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี 
ท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 

ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจําเป็นของการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาดเูง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณี 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระ หรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ น ตามแต่กรณี ทัง้นี  ้บริษัทฯ  
จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
 
12.3  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 

ในการท่ีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการหรือสญัญาระหว่างกัน  บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเห็นแล้วว่า
รายการระหว่างกนันัน้เป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยทัว่ไป และจะต้องทําไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมเป็นสําคญั 
 
12.4  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการทํารายการระหว่างกนัหรือรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกัน สําหรับขัน้ตอนอนุมัติการทํารายการ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นเหตเุป็นผล มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี ยดึมัน่ในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ 
และหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยได้ คํานึงถึงประโยชน์ สงูสดุท่ีบริษัทฯ และผู้  ถือหุ้  นจะได้ รับเป็ นสําคญัในการอนมุติั
การทํารายการระหว ่างกนั 
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12.5 รายการระหว่างกันที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  
 

12.5.1  รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต จะเป็นรายการธุรกรรมการค้าปกติท่ีบริษัทฯ มีนโยบายชดัเจน ในการปฏิบติั 
โดยเทา่เทียมกนัทัง้บคุคลเก่ียวโยงและคูค้่าโดยทัว่ไป ภายใต้การพิจารณาถึงระเบียบปฏิบติัอนัถกูต้องและจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ต้องมีการผ่านขัน้ตอนการอนุมัติตามระเบียบบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกับกฎและระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)ประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการ
ได้มาหรือจําหน่ายซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
เก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 
 

การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทในเครือ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องจะเป็นรายการท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนบัสนนุระหวา่งบริษัทในเครือ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 
 

การทํารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต บริษัทฯ จะยดึถือแนวทางปฏิบติัเช่นเดียวกบัการทํารายการ
กับลกูค้าทั่วไป มีเง่ือนไขทางการค้าท่ีไม่แตกต่างไปจากท่ีธุรกิจทัว่ไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึงกระทํา ค่าตอบแทน 
ท่ีจ่ายหรือได้รับจากการทํารายการจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรม  
 

12.5.2 แนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
สําหรับแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกนัยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้
เน่ืองจากรายการระหว่างกันเป็นรายการท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  แต่ก็อาจมีบางรายการท่ีมีจํานวนลดน้อยลง เช่น รายการกู้ ยืมเงินจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เปล่ียนสถานะจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จึงมี
ช่องทางในการระดมทนุเพิ่มมากขึน้และเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในกลุ่มของนกัลงทนุมากย่ิงขึน้ จึงทําให้บริษัทฯ จําเป็นต้อง
ระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นในลกัษณะเดิมลดลง 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ     
 

(1) ตารางสรุปงบการเงนิ  

 ประกอบไปด้วย 

o งบแสดงฐานะการเงิน 
o งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
o งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
o งบกระแสเงินสด 

 

(2) การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
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(1) ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบการเงินท่ีนําเสนอประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นและ งบกระแสเงินสด จากงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559,  31 ธันวาคม 2558  และ 31 
ธันวาคม 2557 ตามลําดับ ท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแสดงรายงานการตรวจสอบแบบไมมี่เง่ือนไข 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2559 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2557 

ร้อยละ 

สนิทรัพย์       
สนิทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 938,957,718 12.95 934,040,039 16.03 264,612,211 4.72 
เงินลงทนุชัว่คราว 401,941,112 5.54 564,721,670 9.69 218,693,439 3.90 
ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี 521,538,887 7.19 92,537,623 1.59 479,307,788 8.55 
ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 

 
1,706,644,103 

   
23.54 

 
1,169,920,429 

 
20.07 

 
1,384,202,507 

 
24.68 

ลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 2,116,439,480 29.20 2,349,173,186 40.30 2,419,326,742 43.14 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

 
11,753,156 

 
0.16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถงึกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 

 
1,878,455 

 
0.03 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

 
6,032,000 

 
0.08 

 
5,421,046 

 
0.09 

 
50,816,016 

 
0.91 

ลกูหนีอ่ื้น 33,954,969 0.48 22,932,800 0.39 18,878,994 0.34 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 20,829,098 0.29 12,894,400 0.22 9,199,388 0.16 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 5,759,968,978 79.46 5,151,641,193 88.38 4,845,037,085 86.40 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 227,743 0.00 4,400,000 0.08 - - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ
จากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

 
49,183,106 

 
0.68 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม – สทุธิจากสว่นท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

 
24,628,005 

 
0.34 

 
- 

 
- 

 
64,100,254 

 
1.14 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 631,661,721 8.71 266,690,660 4.58 300,129,707 5.35 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท)

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2559 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2557 

ร้อยละ 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,000,000 0.04 3,000,000 0.05 3,000,000 0.05 
อปุกรณ์ 223,861,857 3.09 96,307,014 1.65 97,198,007 1.73 
คา่ความนิยม 137,736,928 1.90 134,896,425 2.31 134,896,425 2.41 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 113,804,240 1.57 111,176,637 1.91 106,568,518 1.90 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,182,953 0.09 5,277,843 0.09 4,741,505 0.09 
สินทรัพย์รอการขาย 9,230,900 0.13 9,853,200 0.17 11,150,000 0.20 
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 233,491,390 3.22 - - - - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 56,075,773 0.77 45,584,222 0.78 40,668,750 0.73 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,489,084,616 20.54 677,186,001 11.62 762,453,166 13.60 
รวมสนิทรัพย์ 7,249,053,594 100.00 5,828,827,194 100.00 5,607,490,251 100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น      
หนีส้นิหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
1,935,000,000 

 
26.69 

 
1,229,637,225 

 
21.10 

 
1,250,000,000 

 
22.29 

เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี 5,291,587 0.07 126,289,449 2.17 1,854,356 0.03 
เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 

 
696,723,376 

 
9.61 

 
195,533,711 

 
3.35 

 
492,525,307 

 
8.78 

เจ้าหนีเ้งินรอคืน 57,592,472 0.79 18,049,948 0.31 - - 
เจ้าหนีอ่ื้น 31,541,471 0.44 6,065,459 0.10 8,230,815 0.15 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

 
16,033,812 

 
0.22 

 
457,112 

 
0.01 

 
242,313 

 
0.00 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

 
- 

 
- 

 
200,000,000 

 
3.43 

 
200,000,000 

 
3.57 

ตัว๋แลกเงิน  459,566,822 6.34 637,238,007 10.93 1,543,722,056 27.53 
เงินประกนัจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 52,592,129 0.73 46,278,533 0.79 47,366,120 0.85 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 18,610,531 0.26 5,806,636 0.10 31,610,026 0.56 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 41,038,317 0.57 35,397,832 0.61 96,444,878 1.72 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 3,313,990,517 45.72 2,500,753,912 42.90 3,671,995,871 65.48 
      

  



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 3 หน้า  4 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
ร้อยละ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 
ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน      
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กําหนดชําระเกินหนึง่ปี 

 
38,499,239 

 
0.53 

 
- 

 
- 

 
457,112 

 
0.01 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 200,000,000 2.76 - - 200,000,000 3.57 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

 
23,621,736 

 
0.33 

 
22,047,005 

 
0.38 

 
15,160,767 

 
0.27 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8,135,714 0.11 4,048,505 0.07 9,969,534 0.18 
หนิส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,430,521 0.07 5,120,837 0.09 3,693,453 0.06 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 275,687,210 3.80 31,216,347 0.54 229,280,866 4.09 
รวมหนีส้นิ 3,589,677,727 49.52 2,531,970,259 43.44 3,901,276,737 69.57 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

  ทนุจดทะเบียน       

    หุ้นสามญั 7,160,000,000 หุ้น       

    มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 1,790,000,000 24.69 1,790,000,000 30.71 1,000,000,000 17.83 

  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว       

    หุ้นสามญั 5,647,362,944 หุ้น          

    มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท        

    (31 ธ.ค.58 : 5,496,760,513 หุ้น       

    มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท) 1,411,840,736 19.48 1,374,190,128 23.58 973,398,815 17.36 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,959,868,514 27.04 1,781,411,439 30.56 605,832,205 10.80 
สว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
1,422,513 

 
0.02 

 
2,707,825 

 
0.05 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 2,527,209 0.03 4,734,791 0.08 3,957,275 0.07 
กําไรสะสม       
  จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 15,627,921 0.22 11,209,551 0.19 8,946,137 0.16 
  ยงัไมไ่ด้จดัสรร (180,158,330) (2.49) (68,890,975) (1.18) 77,172,460 1.38 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (94,801,692) (1.31) (66,175,857) (1.13) (56,421,272) (1.01) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,114,904,358 42.97 3,037,901,590 52.12 1,615,593,445 28.81 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย 

 
544,471,509 

 
7.51 

 
258,955,345 

 
4.44 

 
90,620,069 

 
1.62 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,659,375,867 50.48 3,296,856,935 56.56 1,706,213,514 30.43 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,249,053,594 100.00 5,828,827,194 100.00 5,607,490,251 100.00 
       



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 3 หน้า  5 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 

รายได้       
คา่นายหน้า 416,315,058 51.01 398,803,134 54.35 478,245,523 55.39 
คา่ธรรมเนียมและบริการ 59,980,914 7.35 57,914,837 7.89 58,074,879 6.72 
กําไรจากเงินลงทนุ 14,418,586 1.77 - - 76,758,220 8.89 
ดอกเบีย้และเงินปันผล 41,086,057 5.03 52,705,565 7.18 63,614,004 7.37 
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 88,136,014 10.80 65,368,524 8.91 35,439,835 4.10 
ดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 149,893,662 18.37 155,960,934 21.26 147,823,964 17.12 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 28,927,581 3.54 - - - - 
รายได้อ่ืน 17,363,598 2.13 2,971,835 0.41 3,506,580 0.41 

รวมรายได้ 816,121,470 100.00 733,724,829 100.00 863,463,005 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร       
  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 382,841,919 46.91 327,506,318 44.64 369,670,809 42.82 
  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี  
  และอปุกรณ์ 

 
125,664,512 

 
15.40 

 
91,463,748 

 
12.46 

 
86,367,460 

 
10.00 

  คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 62,183,282 7.62 56,583,093 7.71 62,444,991 7.23 
  คา่ใช้จ่ายอ่ืน 96,690,455 11.85 105,931,419 14.44 88,159,014 10.21 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและการ
บริหาร 

667,380,168 81.77 581,484,578 79.25 606,642,274 70.26 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  3,381,700 0.41 52,381,591 7.14 28,684,725 3.32 
ขาดทนุจากเงินลงทนุ - - 53,219,878 7.25 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 670,761,868 82.19 687,086,047 93.64 635,326,999 73.58 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
 

145,359,602 

 
 

17.81 

 
 

46,638,782 

 
 

6.36 

 
 

228,136,006 

 
 

26.42 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (126,718,018) (15.53) (33,439,046) (4.56) 129,707 0.02 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
18,641,584 

 
2.28 

 
13,199,736 

 
1.80 

 
228,265,713 

 
26.44 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (85,442,338) (10.47) (98,805,906) (13.47) (109,564,171) (12.69) 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (66,800,754) (8.19) (85,606,170) (11.67) 118,701,542 13.75 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (30,684,470) (3.76) (15,221,530) (2.07) (44,476,425) (5.15) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี (97,485,224) (11.94) (100,827,700) (13.74) 74,225,117 8.60 
 



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 3 หน้า  6 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น       
รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของกําไร 
หรือขาดทนุในภายหลงั 

      

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (15,315,213) (1.88) (29,149,065) (3.97) (990,071) (0.12) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,592,149 0.20 (843,753) (0.11) 391,461 0.05 
ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

 
3,063,043 

 
0.38 

 
5,829,813 

 
0.79 

 
            198,014 

 
0.02 

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั  

- สทุธิจากภาษีเงินได ้

 
 

(10,660,021) 

 
 

(1.31) 

 
 

(24,163,005) 

 
 

(3.29) 

 
 

(400,596) 

 
 

(0.05) 

รายการทีไ่ม่ถูกบนัทึก ในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

   
 

   

ผลกําไร(ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
1,944,664 

 
0.24 

 
(3,946,440) 

 
(0.54) 

 
2,156,259 

 
0.25 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(388,933) 

 
(0.05) 

 
333,715 

 
0.05 

 
(431,252) 

 
(0.05) 

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (110,891) (0.01) - - - - 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั  

- สทุธิจากภาษีเงินได ้

 
 

1,444,840 

 
 

0.18 

 
 

(3,612,725) 

 
 

(0.49) 

 
 

1,725,007 

 
 

0.20 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (9,215,181) (1.13) (27,775,730) (3.79) 1,324,411 0.15 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (106,700,405) (13.07) (128,603,430) (17.53) 75,549,528 8.75 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (107,835,586) (13.21) (98,962,717) (13.49) 69,976,583 8.10 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย 

 
10,350,362 

 
1.27 

 
(1,864,983) 

 
(0.25) 

  
4,248,534 

 
0.49 

 (97,485,224) (11.94) (100,827,700) (13.74) 74,225,117 8.60 
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (117,668,221) (14.42) (126,654,072) (17.26) 70,813,675 8.20 
สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย 

 
10,967,816 

 
1.34 

 
(1,949,358) 

 
(0.27) 

 
4,735,853 

 
0.55 

  



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 3 หน้า  7 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท)

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 

 (106,700,405) (13.07) (128,603,430) (17.53) 75,549,528 8.75 

กาํไรต่อหุ้น       
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน       
  กําไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

 
(0.019) 

  
(0.021) 

  
0.02 

 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด       
  กําไร (ขาดทนุ )สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

     
0.02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 3 หน้า  8 
 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : บาท)

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (66,800,754) (85,606,170) 118,701,542 
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   

  คา่เสือ่มราคา 45,780,113 29,230,151 25,062,442 
  คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4,137,577 3,087,976 2,778,388 
  คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์อ่ืน - - 534,284 
  รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล (41,086,057) (52,705,565) (63,614,004) 
  รายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ (88,136,014) (65,368,524) (35,439,835) 
  คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 85,442,338 98,805,906 109,564,171 
  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,110,224 5,649,810 4,014,234 
  รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,540,467 1,136,514 2,234,381 
  กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (11,836,307) (1,891,873) (50,509) 
  ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 27,162 - - 
  คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 622,300 1,296,800 1,150,000 
  ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง - - (181,000) 
  กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (2,771,627) (898,742) (4,417,537) 
  กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 
  สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 126,718,018 33,439,046 (129,707) 
  หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  3,381,700 52,381,591 28,684,725 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 

 
61,129,140 

 
18,556,920 

 
188,891,575 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    
  เงินลงทนุเพ่ือค้า (220,294,472) 30,891,446 (81,964,577) 
  ลกูหนีส้ํานกัหกับญัชี (429,001,264) 386,770,165 (451,199,825) 
  ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (448,587,660) 215,835,260 (145,333,189) 
  ลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 229,482,894 80,824,421 202,903,251 
  ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (61,063,028) - - 
  ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ (1,971,284) - - 
  ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม (25,238,959) 48,990,614 (6,917,124) 
  ลกูหนีอ่ื้น (2,898,502) (8,316,929) (114,848) 
  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (3,807,763) (556,613) (569,260) 
  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (11,120,189) (4,825,278) (4,030,443) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
  เจ้าหนีส้ํานกัหกับญัชี (120,997,862) 124,435,093 (380,602,690) 
  เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 501,189,665 (296,991,596) 367,409,110 
  เงินประกนัจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง 6,313,596 (1,087,587) (5,474,018) 
  เจ้าหนีอ่ื้น (5,863,227) (2,903,481) (650,300) 
  หนิส้นิหมนุเวียนอ่ืน 44,861,716 (33,980,200) (31,679,860) 
  จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (836,749) (2,710,012) (3,990,000) 
  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 309,684 1,427,384 1,427,385 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (488,394,264) 556,359,607 (351,894,813) 
  รับดอกเบีย้และเงินปันผล 40,315,314 119,092,185 98,036,381 
  จ่ายดอกเบีย้ (71,066,568) (88,587,900) (99,787,896) 
  รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ (17,307,443) (45,403,352) (18,829,926) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (536,452,961) 541,460,540 (372,476,254) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย - (4,570,000) (959,371) 
เงินสดรับ (จ่าย) ในเงินลงทนุระยะสัน้ – เงินฝากประจํา 395,531,443 (400,600,000) - 
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุระยะยาว (25,000,000) - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 4,172,257 (4,400,000) - 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 236,000,000 22,724,500 - 
เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (64,925,262) (41,050,174) (37,082,433) 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย (21,812,431) - - 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ (491,799,970) - (300,000,000) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 13,708,010 2,085,607 65,646 
เงินสดจ่ายคา่เช่าลว่งหน้า (233,491,390) - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (187,617,343) (425,810,067) (337,976,158) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 705,362,775 (20,362,775) (470,556,689) 
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (13,169,853) (303,024) (277,772) 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - (200,000,000) - 
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 1,523,393,916 1,369,901,069 4,037,515,743 
เงินสดจ่ายจากตัว๋แลกเงิน (1,715,000,000) (2,290,000,000) (3,840,000,000) 
เงินสดรับจากเงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 2,527,209 - - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ - 1,563,523,944 563,783,806 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
(หน่วย : บาท)

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 40,000,067 167,080,372 - 
เงินสดรับจากการใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ 208,409,912 11,202,293 8,523,400 
จ่ายเงินปันผล - (41,224,579) (46,721,267) 
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (24,128,192) (5,196,192) (7,274,670) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 727,395,834 554,621,108 244,992,551 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,592,149 (843,753) 391,461 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,917,679 669,427,828 (465,068,400) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 934,040,039 264,621,211 729,680,611 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 938,957,718 934,040,039 264,612,211 

    
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด    
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    
  คา่ซือ้อปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสว่นท่ีบนัทกึเป็นหนีส้ิน 23,540,738 999,318 5,820,505 
  ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้ 12,252,170 23,319,252 792,057 
  โอนสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเป็นอปุกรณ์ 1,348,200 - - 
  โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุจากหลกัทรัพย์เพ่ือค้าเป็หลกัทรัพย์   
  เผ่ือขาย (ราคาทนุ) 

 
- 

 
- 

 
86,230,021 

  ผลกําไร (ขาดทนุ) จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
  ประกนัภยั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 
1,555,371 

 
(3,612,725) 

 
1,725,007 
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(2) การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability 
Ratio) 

   

อตัรากําไรขัน้ต้น - ธรุกิจหลกัทรัพย์ (%) 36.16% 29.58% 41.10% 
อตัรากําไรขัน้ต้น - ธรุกิจแฟคตอร่ิง (%) 79.51% 73.31% 71.47% 
อตัราดอกเบีย้รับ - ธรุกิจแฟคตอร่ิง (%) 8.42% 7.82% 7.01% 
อตัราดอกเบีย้จ่าย - ธรุกิจแฟคตอร่ิง (%) 2.37% 2.62% 2.35% 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ - ธรุกิจแฟคตอร่ิง (%) 6.05% 5.20% 4.66% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) (11.94%) (13.74%) 8.80% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) (3.82%) (5.44%) 5.38% 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียน (Current Ratio) (เทา่) 1.74 2.06 1.32 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.49%) (1.76%) 1.39% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.12 0.13 0.16 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สินทรัพย์ (เทา่) 0.50 0.43 0.70 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.98 0.77 2.29 
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (%) 137.57% 125.58% 117.30% 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) (%) - 91.05% 89.52% 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  0.25 0.25 0.25 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 0.65 0.60 0.44 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พิน้ฐาน (กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) (0.019) (0.021) 0.02 
กําไรตอ่หุ้นปรับลด (กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) - - 0.02 
เงินปันผลตอ่หุ้น - 0.0075 0.012 

 
หมายเหตุ : 
- การคํานวณอตัรากําไรขัน้ต้น (ธุรกิจหลกัทรัพย์) คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

และการคํานวณอตัรากําไรขัน้ต้น (ธุรกิจแฟคตอร่ิง) คํานวณจากงบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) 
- อตัราดอกเบีย้รับธุรกิจแฟคตอร่ิง คํานวณรวมรายได้จากทัง้ดอกเบีย้รับและคา่ธรรมเนียมและบริการรับ 

- อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) : เงินปันผลต่อหุ้น/กําไรสทุธิต่อหุ้น 
- มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น : สว่นของผู้ ถือหุ้น/จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ     
 
1.  สรุปภาพรวมการดาํเนินงานและปัจจัยที่ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงสาํคัญ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็น Holding company โดยเข้าลงทนุในบริษัทอ่ืน ดงันัน้ รายได้และผลกําไรจึงมาจาก 
ผลประกอบการของบริษัทท่ีไปร่วมลงทุน  ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 816 ล้านบาท รายได้หลกั 
มาจากค่านายหน้าการซือ้ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ของส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดเป็นจํานวนเงิน 430.7 ล้านบาท และรายได้รองมาจากดอกเบีย้รับของธุรกิจ 
แฟคตอร่ิง จํานวน 150 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้จากค่าท่ีปรึกษาการเงินและค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
โดยรายได้เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปี 2558 เน่ืองจากปริมาณการซือ้ขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยรวมและ 
ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ เม่ือหกัค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 29.2 ล้านบาท  
แต่เม่ือรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมท่ีเพิ่งเร่ิมดําเนินการ จํานวน 126.7 ล้านบาทส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
สําหรับปี 2559 ขาดทนุสทุธิจํานวน 97.5 ล้านบาท  

ปี 2559 ท่ีผ่านมาเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผันผวนของเศรษฐกิจโลก การปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วของราคา
นํา้มนัและสินค้าโภคภณัฑ์ซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปี 2558 และความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเทศจีน ความกงัวลเหลา่นีผ้ลกัดนัให้ดชันีและภาวะการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
มีการแกว่งตวั และมีแรงเทขายทํากําไรในช่วงต้นปีทําให้ดชันีลดต่ําลงไปถึงจดุต่ําสดุ จากนัน้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงค่อย 
ๆ ฟืน้ตวัดีขึน้ในช่วงท่ีเหลือของปี และไปปิดท่ีระดบัสงูสดุ ณ สิน้ปี 2559  
 
       การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของบริษัทฯ ในปี 2559  

(1) บริษัทฯ ได้ซือ้ บริษัท เร้นท์-อะ-วี จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่า เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ดําเนินงาน และได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบคุคลและเปล่ียนช่ือ เป็น บริษัทไอร่า ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน)  (“ AIL” )  
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทมีสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ 80 

(2) การจัดตัง้บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“TVXT”) เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต 
(Authorized Money Changer) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 
สําหรับให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ 
มีสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ 38 

(3) การจัดตัง้บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด (“AVC”) เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นกิจการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) โดยลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงใน 10 อุตสาหกรรม ภายใต้การรับรองของ
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามมาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุกิจการเงินร่วมลงทนุ
ของภาครัฐ โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 

(4) การจําหน่ายหุ้นบางส่วน ร้อยละ 40  ในบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ท่ีเร่ิมลงทนุในปี 2558 
กบั Kenedix Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําของประเทศญ่ีปุ่ น และ Eugene 
Investment & Securities Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทลงทนุและรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เกาหลี  ทําให้บริษัทฯ ได้รับรู้ผลกําไรจากการลงทุนส่วนนี ้จํานวน 36 ล้านบาท รวมทัง้ได้พนัธมิตรรายใหม่ท่ีมี
ประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือต่อยอดในการทําธุรกิจ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ คงเหลือการถือหุ้นใน



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
 

ส่วนที่ 3 หน้า  13 
 

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่น ร้อยละ 60   
(5) การลงทนุเพิ่มเติมจํานวน 450 ล้านบาท ในบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) เพ่ือรองรับการเติบโต

ของธุรกิจ โดยบริษัทยงัคงสดัสว่นในการถือหุ้นร้อยละ 30  ตามเดิม 
(6) การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติตอบรับเจตนารมณ์ตัง้แต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 และได้จัดส่งเอกสารทัง้หมดเพ่ือให้
คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  พิจารณาแล้วเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 
2560 

   
2.  ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร  

ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 816.12 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 82.40 ล้านบาท จากงวดปี 2558 ท่ีมีรายได้รวมทัง้สิน้ 733.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 11.23 สาเหตุมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ดอกเบีย้รับจากเงิน 
ให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์  ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ 
การบริหาร โดยในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ 
การบริหารรวมทัง้สิน้ 667.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 85.90 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.77   

ในส่วนของรายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึ่งได้แก่ รายได้ค่านายหน้าและรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ โดยในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าและ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรวมทัง้สิน้ 416.32 ล้านบาทและ 59.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.01 และ 7.35 
ของรายได้รวมตามลําดบั ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการรวมทัง้สิน้ 398.80 ล้านบาทและ 57.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.35 และ 7.89 ตามลําดับ ทัง้นี ้ 
เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่า รายได้ค่านายหน้าสําหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากมลูค่าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2559 มีมลูค่าเพิ่มขึน้จากปี 2558  ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสําหรับ 
ปี 2559 ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2558 เกิดขึน้จากรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ รายได้อีกส่วนหนึ่ง 
ของธุรกิจหลกัทรัพย์คือดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ โดยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์สําหรับปี 2559  
มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 88.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.77 ล้านบาทจาก 65.37 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 34.83 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นผลจากบรรยากาศหรือภาวะการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เอือ้อํานวย จึงทําให้
ลกูค้าหรือนกัลงทนุใช้เงินกู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์มากขึน้ 

รายได้ท่ีสําคญัอีกรายการหนึ่งคือดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นรายได้ท่ีมาจากธุรกิจแฟคตอร่ิง  
โดยสําหรับงวดปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง จํานวน 149.89 ล้านบาท ลดลง 
6.07 ล้านบาทจาก 155.96 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.89 ทัง้นี ้ดอกเบีย้รับ 
จากการซือ้สิทธิเรียกร้องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.37 และร้อยละ 21.26 ของรายได้รวมของปี 2559 และ 2558 
ตามลําดบั โดยสาเหตท่ีุทําให้รายได้ลดลง เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตวัเม่ือเทียบกบัปี 2558 รวมทัง้
บริษัทยอ่ยมีความเข้มงวดในการปลอ่ยสนิเช่ือมากขึน้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เป็นจํานวน 14.42 ล้านบาท ในขณะท่ี 
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เป็นจํานวน 53.22 ล้านบาท 
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สําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร
สําหรับปี 2559 รวมทัง้สิน้ 667.38 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายท่ีสําคัญคือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานจํานวน 382.84  
ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 57.36 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม เพิ่มขึน้ 55.34 ล้านบาท 
จากปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.90 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั 
ผลตอบแทนของพนกังาน ผลตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีเพิ่มขึน้  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์
จํานวน 125.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.83 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม เพิ่มขึน้ 
34.20 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.39 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 
ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสํานักงาน ค่าเส่ือมราคา ค่าไฟฟ้า ค่านํา้ประปา เป็นต้น  ค่าธรรมเนียมและบริการ 
จ่ายจํานวน 62.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.32 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม เพิ่มขึน้ 
5.60 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.90 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายส่วนใหญ่เป็น
คา่ธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่สํานกัหกับญัชี และตลาดหลกัทรัพย์ตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

สําหรับรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูเป็นจํานวนรวม
ทัง้สิน้ 3.38 ล้านบาท ลดลง 49.0 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 93.54 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและ
สํารองหนีส้งสัยจะสูญ เกิดจากการปล่อยสินเช่ือ และการตัง้สํารองลูกหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้องของธุรกิจ 
แฟคตอร่ิง จํานวน 3.25 ล้านบาท  ขณะท่ีธุรกิจลีสซิ่ง มีการตัง้หนีส้งสยัจะสญูจากลกูค้าเดิมก่อนบริษัทเข้าซือ้กิจการ 
ท่ีตัง้ไว้ จํานวน 0.13  ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2559 มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 85.44 ล้านบาท ลดลง 
13.36 ล้านบาท จากปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 13.53 โดยสาเหตท่ีุค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเกิดจากการ
ลดลงของอตัราดอกเบีย้จากการใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ เพ่ือใช้สนบัสนนุการขยายธุรกิจแฟคตอร่ิง และ
เงินทนุหมนุเวียนของธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ในปี 2559 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม คือ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั เป็นจํานวน 126.72 ล้านบาท เน่ืองจากอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการเปิดดําเนินการ 
ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุจากบริษัทร่วมเป็นจํานวนเงิน 33.44 ล้านบาท ทัง้นี ้การลงทนุในบริษัท  
ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั (มหาชน) เป็นไปตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557  
ท่ีได้อนมุติัการลงทนุร่วมกบั AIFUL CORPORATION ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวน 
1,000 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 30 คิดเป็นจํานวนเงิน 300 
ล้านบาท และต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ของบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั (มหาชน) จํานวน 450 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 450 ล้านบาท  
โดยชําระเงินเพิ่มทนุ เม่ือวนัท่ี  28 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วยงัคงเดิม  

การลงทนุในบริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั เป็นไปตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 
13 กนัยายน 2559 ท่ีได้อนมุติัการลงนามในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นกบั Travelex Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายประเทศองักฤษ และอนมุติัการลงทนุจดัตัง้บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั เพ่ือให้บริการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยมีทนุจดทะเบียน 11 ล้านหุ้น มลูค่า
หุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวน 110 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากดั จํานวนร้อยละ 38 
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คิดเป็นจํานวนเงิน 41.8 ล้านบาท 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2559 รวมทัง้สิน้ 97.48 ล้านบาท ลดลง 3.34 ล้านบาท 

จากปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 3.32  โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2559 จํานวน 107.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.87 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.97 โดยการ
ขาดทุนสทุธิดงักล่าว เป็นผลมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในช่วงเร่ิมต้นดําเนินงานของบริษัทร่วมสําหรับปี 
2559 เทา่กบั 127 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานงวดเดียวกนัของปี 2558 ท่ีมีสว่นแบ่งขาดทนุจากการ
ลงทนุในบริษัทร่วม 33 ล้านบาท 

ในด้านความสามารถในการทํากําไรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญได้แก่ อัตรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจ
หลกัทรัพย์ในปี 2559 เท่ากบั 36.16% ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 ท่ีเท่ากบั 29.58% เป็นผลจากภาวะการแข่งขนัใน
ตลาดหลกัทรัพย์เน่ืองจากธุรกิจหลกัทรัพย์ได้เข้าสูร่ะบบการคิดอตัราค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบเสรี จึงทําให้มี
การแข่งขนัค่อนข้างรุนแรงโดยมีการลดค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือชกัชวนลกูค้าไปใช้บริการ ทัง้นี ้บริษัท 
หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั(มหาชน) ท่ีเป็นบริษัทย่อย ได้ดําเนินกลยทุธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยใช้นโยบายในการเพ่ิม
คณุค่าของการลงทนุให้แก่ลกูค้า เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิม และเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ โดยการจดัสมัมนาให้ความรู้ในด้าน
การลงทนุโดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ผู้ลงทนุอย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้พฒันาบุคคลากรด้านค้าหลกัทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
ให้มีความรู้ความสามารถ ให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า 
 
3.  ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 7,249.05 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1,420.23 ล้านบาทจากสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมีมลูค่า 5,828.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.37 โดยสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  มีจํานวน 
938.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.92  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมีเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสดเป็นจํานวนทัง้สิน้ 934.04 ล้านบาท  

ลูกหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึน้จาก 1,169.92 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 เป็นจํานวน 1,706.64 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยรายการท่ีเพิ่มขึน้นัน้เกิดจากลกูหนีซื้อ้
หลกัทรัพย์ด้วยเงินสดท่ีเพิ่มขึน้   

ลูกหนีสํ้านักหักบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 521.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 429.0  
ล้านบาท เม่ือเทียบกบัลกูหนีสํ้านกัหกับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมีจํานวน 92.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 463.59 รายการลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีท่ีเพิ่มขึน้ เกิดจากยอดดลุสทุธิลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการ
ชําระราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพิ่มขึน้  

เงินลงทุนชั่วคราวในส่วนของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ ตามราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนรวม  
437.97  ล้านบาท  หกัค่าเผ่ือการปรับมูลค่า จํานวน  66.10 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์สทุธิ 371.87  
ล้านบาท คา่เผ่ือการปรับมลูคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นการปรับราคาให้เป็นราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุ
ผ่านคณะกรรมการลงทนุเป็นผู้ กําหนดหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุ  โดยส่วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 และเป็น
บริษัทท่ีมีศักยภาพท่ีจะสามารถให้ผลตอบแทนได้ โดยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอย่างต่อเน่ือง ส่วนบริษัทท่ีไม่มีการจ่ายปันผลก็มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ ซึ่งทาง
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กรรมการลงทนุได้มีการติดตามหลกัทรัพย์ดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอ  
 
ลูกหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้องเป็นสินทรัพย์หลักในการดําเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง โดยลูกหนีจ้ากการซือ้สิทธิ

เรียกร้องสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 2,116.44 ล้านบาท ลดลง 232.73 ล้านบาทจากยอด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ท่ีมีจํานวน 2,349.17 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 รายการดงักลา่วมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 
29.20 ของสนิทรัพย์รวมตามลําดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 40.30 ของสนิทรัพย์รวม  

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 30.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 25.24  
ล้านบาทในปี 2558 เป็นลกูหนีใ้นสว่นของธุรกิจแฟคตอร่ิง ยอดลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพิ่มขึน้ 0.61 ล้านบาท 

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีมลูค่าสทุธิ 113.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.63 ล้านบาท จากปี 
2558 จากการซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการหลกัของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์ มลูคา่ 51.5 ล้านบาทและ 22.6 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในส่วนของหนีส้ินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 
3,589.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,057.71 ล้านบาทจากจํานวน 2,531.97 ล้านบาทของหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.77 ซึ่งหนีส้ินหลักท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน โดยเพิ่มขึน้
จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวน 705.36 ล้านบาท 501.19 ล้านบาท และ 54.08 ล้านบาท ตามลําดบั 
ในขณะท่ีหนีส้ินหลกัท่ีลดลง ได้แก่ เจ้าหนีสํ้านักหักบัญชี และตั๋วแลกเงินโดยลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
เป็นจํานวน 121.0 ล้านบาท และ 177.67 ล้านบาทตามลําดบั  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่ารวม 3,659.38 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 362.52 ล้านบาทจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,296.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.0 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นผลจากการเพิ่มทุนและเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้ว จากหุ้นสามญัจํานวน 
5,496,760,513  หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,647,362,944 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ซึ่งทนุท่ีออกและชําระแล้ว และส่วนเกินมลูค่าหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,411.84 ล้านบาทและ 
1,959.87 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมีทนุท่ีออกและชําระแล้ว และส่วนเกินมลูค่า
หุ้น เป็นจํานวน 1,374.19 ล้านบาท และ 1,781.41 ล้านบาท ตามลําดบั  ซึง่การเพิ่มขึน้ของสว่นของหนีส้ินรวมดงักลา่ว  
ทําให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้เป็น 0.98 เท่าจากอตัราส่วน 0.77 เท่า  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
4.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากการระดมทุนจากผู้ ถือหุ้ นเป็นส่วนใหญ่ และการกู้ ยืมเงิน 
จากสถาบันการเงินและผู้ ลงทุนท่ีสนใจ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อบริษัทฯ ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทฯ 
มีนโยบายให้บริษัทย่อยทกุบริษัท มีศกัยภาพด้วยตนเองในการหาแหล่งเงินทนุเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอย่างเป็น
อิสระ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุ และส่งเสริมธุรกิจของบริษัทย่อย ด้วยการแนะนําการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนการระดมทุนจากตลาดทุน 
ในอนาคตของบริษัทยอ่ยในกลุม่  
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สําหรับการจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมและวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และ
พิจารณาอยา่งรอบคอบถงึความจําเป็น และความเหมาะสมในการระดมทนุจากตลาดทนุ  
 
          การดาํรงเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

 ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (สํานกังาน ก.ล.ต.) ได้กําหนดให้
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือสิน้วนัทําการใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของ
หนีส้ินทั่วไปนัน้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”)  
มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสทุธิเท่ากบัร้อยละ 68.3, 86.48 และ 58.48 ตามลําดบั ซึ่งเป็นอตัราท่ี 
สงูกว่าอตัราขัน้ต่ําตามเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า AS มีสภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และยงัคงมีความสามารถ 
ในการขยายกิจการตามแผนงานท่ีกําหนด นอกจากนี ้AS จะต้องดํารงเงินกองทนุสภาพคลอ่ง ณ สิน้วนั ไม่น้อยกว่า 25 
ล้านบาท และดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนีส้ินทัว่ไป โดยมีวิธีการคํานวณ 
คือ สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง หกัด้วยคา่ความเส่ียง หกัด้วยหนีส้นิรวม และหารด้วยหนีส้นิทัว่ไป 

 
5.  ภาระผูกพันด้านหนีส้นิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
จ่ายชําระค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารเพ่ือประกอบธุรกิจขัน้ต่ํา จํานวน 207 ล้านบาท โดยเป็นสญัญาเช่าท่ีมีอายรุะหว่าง 1 ถึง 9 
ปี  และภาระผกูพนัในส่วนของธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีต้องจ่ายชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจ  
ตามอตัราท่ีกําหนด ทัง้จํานวนเงินคงท่ี และ/หรือ อตัราร้อยละของมลูคา่การซือ้ขาย/สญัญา 

 
6.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการลงทนุในบริษัท ไอร่า แอสเซท 
แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ่งประกอบธุรกิจจดัการกองทนุ โดยให้บริการด้านการจดัการกองทนุส่วนบุคคล (Private Fund)  
การจดัการกองทนุรวม (Mutual Fund) และนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ (Securities Brokerage of 
Investment Units) โดยมีจํานวนเงินลงทนุ 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99  โดยมีการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทแล้วเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั (มหาชน) (บริษัทร่วม) จํานวน 450 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 450 
ล้านบาทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยบริษัทฯคาดว่าจะมีการชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุ
ในเดือนพฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้เพียงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน) มีจํานวน
สาขาและจดุให้บริการ (Booth) ทัว่ประเทศ จํานวน 86 แหง่ จํานวนพนกังาน 666 คน ฐานลกูค้า 106,127 ราย ยอดเงิน
ให้สนิเช่ือ 1,720 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
1.1 รายละเอียดคณะกรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559   

หมายเหต ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%)* นบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
(เข้ารับตําแหน่งเมื่อวนัที่  
25 กมุภาพนัธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
  

74 - B.Sc. Economics, The Queen’s University of 
Belfast, Northern Ireland 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 8 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

Program (FGP) รุ่น 3/2011 
- หลกัสตูร Role of The Chairman Program (RCP) 
รุ่นที่ 7/2002 
 

982,316 
(0.0174%) 

 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:2 แหง่ 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  
  บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จํากดั / ธรุกิจการเงิน 
2557 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ    
  บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม / ธรุกิจสื่อสาร 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 7 แหง่  
2559 – ปัจจบุนั   นายกสมาคม นกัศกึษาสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
2558 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ  
  บจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2557 – ปัจจบุนั   ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
  บมจ.หลกัทรัพย์เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  2 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

2550 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) / ธนาคาร 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการ คณะกรรมการจดัทําบนัทกึข้อตกลงและ

ประเมินผลการดําเนินงานทนุหมนุเวียน
กรมบญัชีกลาง 

2555 – ปัจจบุนั   รองประธาน  
มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 

 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2558 – 2559   ประธานกรรมการ  
  บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่  
2550 – 2552 ประธานกรรมการ  
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2543 – 2545 รองผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2538 – 2542          เลขาธิการ  
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 

 ตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายนพพร  พิชา 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

69 - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การเกษตร, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกิจ,
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

792,534 
(0.0140%) 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 แหง่ 
2553 - ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร  Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 
- หลกัสตูร  Advance Audit Committee Program  

(AACP) รุ่นที่ 14/2014 
- หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 100/2008 

- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 2/2003  

 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 5 แหง่  
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ  
 บจก. สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) / ธรุกิจ

ประกนัภยั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
2553 – ปัจจบุนั   กรรมการ  
 บจก. ราชบรุีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจผลิตและ

จําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
2550 – ปัจจบุนั        ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
 กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods 
2549 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ไอร่า /ธรุกิจการเงิน 
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2550 – 2558   ประธานกรรมการ  

Viet World Company Limited 
2540 – 2549           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

บมจ. ไทยอกริฟู้ ดส์ จํากดั / ธรุกิจอาหาร 
2547 – 2549           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จํากดั / ธรุกิจอาหาร 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

นางจิราพร  เชมนะสิริ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

68 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2014 
- Advance Audit Committee Program (AACP)        
รุ่นที่ 14/2014 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
172/2013 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

71/2008 
 

10,348,595 
(0.1832%) 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 แหง่ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  5แหง่ 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์  
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.เอสอาร์ไอ คอนซลัเตนท์ / ธรุกิจที่ปรึกษา 
2537 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ. กริดบิสซเินสโซลชูัน่ส์ / ธรุกิจฝึกอบรมและ 
ที่ปรึกษา 

2532– ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.แมนเนเจอเรียลเอก็เซลเล้นซ์/ 
  ธรุกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา 
2531– ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.ธราพร / ธรุกิจที่ปรึกษา 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2529 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ (สายงานแผนงาน

และการเงิน) 
  บมจ.ทา่อากาศยานไทย / ธรุกิจขนสง่ 
ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  5 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

รศ.อญัชล ี พิพฒันเสริญ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

65 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital  Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 
- Role of the Chairman Program (RCP)  รุ่นที่ 

25/2011 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting  

(MFR) รุ่นที่ 10/2010 
- Monitoring the system of internal Control and 

Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010 
- Monitoring the internal Audit Function (MIA)  
รุ่นที่ 7/2010 

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น
ที่ 2/2010 

- Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 
124/2009 
 

1,422,309 
(0.0252%) 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 2 แหง่ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.ปริญสิริ / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 3 แหง่  
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2555 – ปัจจบุนั อาจารย์ประจําตามสญัญา  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
2538 – ปัจจบุนั กรรมการ โครงการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2550 – 2553 หวัหน้าภาควิขาการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
2547 – 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลงั 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  6 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์ วิสทุธิ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

74 - Sc. Mechanical Engineering , 
The Queen’s University of Belfast, Northern 
Irelan, United Kingdom. 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

51/2007 

696,926 
(0.0123%) 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 แหง่ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 แหง่  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  
  บจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2538–2557 กรรมการ  
  บจ.เอส บ ีเรียลตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2549 – 2553 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
  บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายวิสตูร  กาญจปัญญาพงศ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการลงทนุ  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

57 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital  Market  
- Intermediaries (CGI)รุ่นที่  1/2014 
 

536,097 
(0.0095%) 

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 แหง่ 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการลงทนุ และ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล  

 บมจ.ไอร่า แคปปิตอล  / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 แหง่  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  
  บจ. เดอะ พี สาทร  



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  7 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

-  Role of  the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 
30/2013  

- Directors Accreditation Program (DAP)รุ่นที่ 
71/2008 
 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  
  บจ. เดอะ พี ปากช่อง  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
  บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสงัคม  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. ไทยธรุกิจเพื่อสงัคม  
2549 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    
  บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บมจ. เซน็เตอร์ อินเตอร์แอคทีฟ /  
  ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล /  
  ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท   
  บจ. ทีเอพี แวลเูอชัน่ / ธรุกิจประเมิน 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    
  บมจ. ธรรมนิติ จํากดั / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
2536 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    
  บจ. เอ็ม.บ.ีบ.ีเอ / ธรุกิจลงทนุ 
2533 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. สํานกักฎหมายธรรมนิติ / ธรุกิจกฎหมาย 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  8 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

2533 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. ธรรมนิติ อินเตอร์เนชัน่แนล / ธรุกิจกฎหมาย 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการลงทนุ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

58 - ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
การเงิน ประเภททัว่ไป, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- Certificate Master in Marketing Management, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ University of 
Gothenberg 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน,  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 

- หลกัสตูร Leadership Succession Program รุ่นที่ 
4,  สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู 
รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3), วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 8 (วตท.8), สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

 

326,871,987 
(5.7880%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  2 แหง่  
2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารและ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
                            บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการลงทนุ  

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จํากดั / ธรุกิจการเงิน                 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 5แหง่ 
มิ.ย. 2559 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ ประธานกรรมการ 
  บมจ. ไอร่า ลีสซิง่ / ธรุกิจลีสซิ่ง 
ก.ย. 2559 – ปัจจบุนั   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 บจ.ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) / ธรุกิจแลกเปลี่ยน 

เงินตราตา่งประเทศ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจโฮลดิง้เพื่อพฒันาธรุกิจ
 อสงัหาริมทรัพย์ 
 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  9 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for  Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 
- หลกัสตูร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 

1/2015 
- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 

31/2013 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 61/2007 

 

2558 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและประธานกรรมการ 
บจ.แอสไพเรชัน่ วนั  / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์                    

2557 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 และประธานกรรมการบริหาร 
                           บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธรุกิจสนิเชื่อสว่นบคุคล 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และประธานกรรมการ 

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd./ 
ธรุกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 

 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2547 – 2555  กรรมการ  
 บมจ. ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

65 - ปริญญาโท 
Business Administration (Finance) 
 Washington State University, USA. 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

17,757,990 
(0.3144%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 3 แหง่  
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.เมืองไทยลีสซิ่ง /ธรุกิจการเงิน 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

- Roleof the Nomination and Governance 
Committee  รุ่นที่ 7/2015 

- Advanced Audit Committee Programs (AACP) 
รุ่นที่ 13/2013 

- Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 
157/2012 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 2แหง่ 
2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บจ.ปภพ /ธรุกิจพลงังานทดแทน 
2552 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาบริษัท 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2552 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย/  ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2547 – 2552 กรรมการผู้จดัการ 
  บจ.สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย )  / ธรุกิจการเงิน 
2543 – 2552 กรรมการผู้จดัการ 
  บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์ / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2539 – 2552 กรรมการผู้จดัการ 
  บลจ.กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุตา่งด้าว / ธรุกิจลงทนุ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
รศ. นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน  

74 - ปริญญาโท International Trade&Finance 
Gothenburg School of Economics and 
Business Administration, Sweden 
 
 
 
 
 
 
 

375,267 
(0.0066%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 3 แหง่  
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  ประธานกรรมการกํากบัและดแูลกิจการ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP)   รุ่นที่ 

25/2009 
- Monitoring the System of Internal Control and 

Risk Management (MIR) รุ่นที่ 5/2009 
- Monitoring the internal Audit Function(MIA)  
รุ่นที่ 5/2009 

- Monitoring the Quality of Financial Report 
(MFR) รุ่นที่ 9/2009 

- Director Certification Program (DCP)   รุ่นที่ 
85/2007 

  บมจ.จี เจ สตีล / ธรุกิจเหลก็ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.ลลิล พรอพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1แหง่ 
2551– ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 
  บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่/ ธรุกิจการเงิน 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2550 – 2554 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 

นายปริญญา ไววฒันา 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการลงทนุ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

69 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Role of The Compensation Committee  (RCC)     
รุ่น 10/2010 

- Monitoring the System of Internal Control and 
Risk Management (MIR)  รุ่นที่ 2/2008 

- Director Certification Program (DCP)   รุ่นที่ 
72/2006 

236,582 
(0.0042%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  2 แหง่  
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการ

ลงทนุ  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
 บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่ / ธรุกิจสื่อสาร 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล้ /ธรุกิจยานยนต์ 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี - 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
35/2005 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2005 

 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
 

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

38 - Executive MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิน
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

148/2011 
- FinanceStatements for Director (FSD) รุ่นที่ 

12/2011 
 

100,000,000 
(1.7707) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 3 แหง่  
2558– ปัจจบุนั กรรมการ 
  บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่/ธรุกิจผลิตหนงัสือและวารสาร 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหาร 
  บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 11
แหง่ 
2558– ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
  บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2557– ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
  บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธรุกิจสินเชื่อสว่นบคุคล 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
  บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซพัพลาย จํากดั 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการและผู้ อํานวยการสายงานจดัหา (8 แหง่) 
 - บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี/ธรุกิจชิน้สว่นยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี (อยธุยา) / ธรุกิจชิน้สว่นยานยนต์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

- บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค / ธรุกิจขึน้สว่นยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค (ระยอง) / ธรุกิจชิน้สว่น

ยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี / ธรุกิจชิน้สว่นยานยนต์ 

- บจ.ไทยออโต อินดสัตรี / ธรุกิจขิน้สว่นยายนต์ 

- บจ.ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซน็เตอร์ / ธรุกิจชิน้สว่นยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธรุกิจชิน้สว่นยานยนต์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี:ไมม่ี 
นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ 
กรรมการอิสระ 

66 - Master of Business Administration / 
Commerce 
Eastern New Mexico University, USA. 

- ประกาศนียบตัรเทียบเทา่ปริญญาโท  
International Tax Program, Harvard University, 
USA. 
 
 
 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP)  

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  2 แหง่  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ        

  บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย) 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 2แหง่ 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ ประธานกรรมการ 
  บจ. แอดไวเซอร์รี่ / ธรุกิจที่ปรึกษาการเงิน 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจ.สํานกังานที่ปรึกษาภาษี เอส ซ ีเอล/ 

  ธรุกิจที่ปรึกษากฎหมาย 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

รุ่นที่ 22/2016 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

73/2006 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2554 – 2557 ที่ปรึกษา 
  การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย /  
  ธรุกิจคมนาคม 

2554 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
องค์การตลาด กระทรวงมหาไทย / ราชการ 

2553 – 2554 กรรมการ 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 

2552 – 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  /ธรุกิจการเงิน 

2552 – 2554 รองอธิบดี 
  กรมสรรพากร / ราชการ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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1.2  รายละเอียดผู้บริหาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 หมายเหต ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%)* นบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

55 - ปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  
สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 215/2016 

 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  1 แหง่  
2556– ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 
 บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 4แหง่ 
ธ.ค. 2559– ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 บจ.ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธรุกิจโฮลดิง้ 
มิ.ย. 2559– ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ กรรมการบริหาร 
 บมจ. ไอร่า ลสิซิ่ง / ธรุกิจให้ลสีซิ่ง 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 บจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจโฮลดิง้ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2549 – มิ.ย.2556 ผู้ อํานวยการ สายงานบรรษัทธรุกิจ 
 บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  / ธรุกิจธนาคาร 
2532 -2549 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานพาณิชยกิจ 
 บมจ. ธนาคาร ยโูอบ ี(ไทย) / ธรุกิจธนาคาร 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

นางสาวเนตรทราย นาคสขุ 
เลขานกุารบริษัท และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
 

55 - ปริญญาโท  สาขาการเงิน  
Oklahoma City University 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
- Anti Corruption: The practical Guide (ACPG)             
รุ่นที่ 28/2016 

- Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 6/2007 
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 21/2007 

141,763 
(0.0025%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  1 แหง่  
2553 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท และ รองกรรมการผู้จดัการ 
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2550 – 2553 เลขานกุารบริษัท 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 

นายสมัพนัธ์ ชนะบรูณาศกัดิ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

40 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่  
มี.ค. 58 –ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1แหง่ 
ธ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 บจ. ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2549 – 2556 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
  บมจ.บ้านป ู/ ธรุกิจถ่านหินและไฟฟ้า 
2548 -2549 หวัหน้านกัวิจยั สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา 
 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี:ไมม่ี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%)* 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี 

นายอรรถพร ตระกลูมาล ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

55 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยกุต์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่  
2557 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการHead of Information 
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2556 – 2557 System Development 
  National ITMX Co.,Ltd. 
2552– 2556 Senior Director of Information Technology Group
  บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย /ธรุกิจการเงิน 
 
ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี:ไมม่ี 
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 1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

   เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี เลขานกุารของบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่และมีความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่งๆ อาทิ  

 ทะเบียนกรรมการ  

 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ  นบัแตว่นัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้  

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  
 

 นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดงันี ้ 

1. ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้ 

2. รับผิดชอบดแูลการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ  

3. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

4. ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5. ดแูลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของคณะกรรมการบริษัท มีผลในการทางปฏิบตัิ 

6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่กํากบัดแูล และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ 

สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ตลอดจนติดตอ่สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น รวมถงึดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
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1.4    ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
AC AS AF AD AIAS ASP1 AIL AVC AIP AA TVXT 

นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา x        x   

นายนพพร  พิชา / /          

นางจิราพร  เชมนะสริิ / /          

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ / /          

นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ //, /// / /  x x x  //, /// / / 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์  วิสทุธิ /        /   

นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ / /          

นายปริญญา  ไววฒันา /           

นางกองแก้ว  เปี่ยมด้วยธรรม /           

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู /  /   /    /  

รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ /   /        

นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ /   x        

นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ ///     / / / / /  

นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ///           

นายสมัพนัธ์  ชนะบรูณาศกัดิ์ ///       /    

นายอรรถพร  ตระกลูมาลี ///           
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  หมายเหต:ุ 

1. X – ประธานกรรมการ,   /  – กรรมการ,   //  - กรรมการที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร,   /// – ผู้บริหาร   

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย  

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

7) AIL – บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง 8) AVC – บจ. ไอร่า แวนเจอร์ แคปปิตอล 9) AIP – บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้
10) AA – บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 11) TVXT – บจ.ทราแวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์)  
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลักของบริษัท1 

2.1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
       (1) รายละเอียดกรรมการบริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นายประเวช องอาจสิทธิกลุ 
ประธานกรรมการ 

  60 - ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการเงิน    
มหาวิทยาลยันิวแฮมเชียร์คอลเลจ  สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สาขาวิชา Decision Support 
Systems มหาวิทยาลยันิวแฮมเชียร์คอลเลจ 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Advanced Senior Executive Program, 
Northwestern University (Kellogg), รุ่น 2552 

-  หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นที่
1/2550 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน สนง.
ตํารวจแหง่ชาติ รุ่นที่ 1/2550 

 

- - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่ 
พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
3 แหง่  
เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 

บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
ก.ค. 2559 –  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์  
2549 -  ปัจจบุนั            กรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ 

สภากาชาดไทย 
 
 

                                           
หมายเหตุ 

1บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั ซึง่มีรายได้ตัง้แตร่้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท  
2นบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)   

 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  22 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, 
designation 3167/2530, Bank Administration 
Institute, Chicago, IL, US. 

-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ Chartered Bank  EDP 
Auditor, designation 898/2533, Bank 
Administration Institute, Chicago, IL, US. 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับผู้ประกอบ
ธรุกิจในตลาดทนุ  หรือ Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2016 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)         
รุ่นที่ 86/2007 
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2554 – 2558 เลขาธิการ 
 คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ ธรุกิจ

ประกนัภยั   
2548 – 2554 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวโุส 
 สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ ตลาด

หลกัทรัพย์ 
2554 – 2558 กรรมการ, คณะกรรมการข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ  
 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2554 – 2558    กรรมการ, คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2554 - 2558 กรรมการ 
 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
2545 – 2548  ผู้จดัการใหญ่ ธนาคารแหง่อเมริกา สาขาประเทศ

ไทย บจ. เสนาทรายทอง /ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายนพพร  พิชา 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

69 - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การเกษตร, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์ด้านพฒันาเศรษฐกิจ, 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 

- - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่ 
2553- ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
5 แหง่  



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  23 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร  Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2015 
- หลกัสตูร  Advance Audit Committee Program  

(AACP) รุ่นที่ 14/2014 
- หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 100/2008 

- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 2/2003  

 

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ  
 บจก. สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) / ธรุกิจ
 ประกนัภยั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
2553 – ปัจจบุนั   กรรมการ  
 บจก. ราชบรุีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจผลิต

และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
2550 – ปัจจบุนั    ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
 กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods 
2549 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                           บมจ. ไอร่า /ธรุกิจการเงิน 
  

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2550 – 2558   ประธานกรรมการ  

Viet World Company Limited 
2540 – 2549       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

บมจ. ไทยอกริฟู้ ดส์ จํากดั / ธรุกิจอาหาร        
2547 – 2549       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จํากดั / ธรุกิจอาหาร 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  24 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นางจิราพร  เชมนะสิริ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

68 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2014 
- Advance Audit Committee Program (AACP)            
รุ่นที่ 14/2014 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
172/2013 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

71/2008 
 

- - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
5 แหง่ 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์  
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.เอสอาร์ไอ คอนซลัเตนท์ / ธรุกิจที่ปรึกษา 
2537 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.กริดบิสซิเนสโซลชูัน่ส์ /  
  ธรุกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา 
2532 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์/ 
  ธรุกิจฝึกอบรมและที่ปรึกษา 
2531 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.ธราพร / ธรุกิจที่ปรึกษา 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2529 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  (สายงาน

แผนงานและการเงิน) 
 บมจ.ทา่อากาศยานไทย / ธรุกิจขนสง่ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  25 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

รศ.อญัชล ี พิพฒันเสริญ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

65 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital  Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2014 
- Role of the Chairman Program (RCP)  รุ่นที่ 

25/2011 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2010 
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting 

(MFR) รุ่นที่ 10/2010 
- Monitoring the system of internal Control and 

Risk Management (MIR) รุ่นที่ 8/2010 
- Monitoring the internal Audit Function (MIA)  
รุ่นที่ 7/2010 
 

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 
2/2010 

- Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 
124/2009 

- - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 2 แหง่ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.ปริญสิริ / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
3 แหง่  
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2555 – ปัจจบุนั อาจารย์ประจําตามสญัญา  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
2538 – ปัจจบุนั กรรมการ โครงการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์  คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลงั  
2550 – 2553 หวัหน้าภาควิขาการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
2547 – 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลงั 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  26 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นายวิสตูร  กาญจปัญญาพงศ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

57 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital  Market  
- Intermediaries (CGI)รุ่นที่  1/2014 
-  Role of  the Chairman Program (RCP)รุ่นที่ 

30/2013  
- Director Accreditation Program (DAP)รุ่นที่ 

71/2008 
 

- - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่ 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการลงทนุ และ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล  

บมจ. ไอร่า แคปปิตอล  / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เดอะ พี สาทร  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะ พี ปากช่อง  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
  บจ. วิสาหกิจไทยเพื่อสงัคม  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
  บจ. ไทยธรุกิจเพื่อสงัคม  
2549 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    
  บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บมจ. เซน็เตอร์ อินเตอร์แอคทีฟ /  
  ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล /  
  ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  27 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท   
  บจ. ทีเอพี แวลเูอชัน่ / ธรุกิจประเมิน 
2539 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    
  บมจ. ธรรมนิติ จํากดั / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
2536 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    
  บจ. เอ็ม.บ.ีบ.ีเอ / ธรุกิจลงทนุ 
2533 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. สํานกักฎหมายธรรมนิติ / ธรุกิจกฎหมาย 
2533 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
  บจ. ธรรมนิติ อินเตอร์เนชัน่แนล / ธรุกิจกฎหมาย 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

58 - ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน 
ประเภททัว่ไป, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- Certificate Master in Marketing Management, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และ University of 
Gothenberg 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน,  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1 
(0%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
2 แหง่  
2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารและ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
                            บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการ

ลงทนุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จํากดั / ธรุกิจการเงิน      
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
5 แหง่  



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  28 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- หลกัสตูร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4,  
สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” 
รุ่นที่ 3 (นมธ.3), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่น
ที่ 3 (วปอ. มส.3), วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 8 (วตท.8), สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for  Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 
- หลกัสตูร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 
- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 

31/2013 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 61/2007 

 

มิ.ย. 2559 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และประธาน
กรรมการ,  บมจ. ไอร่า ลีสซิ่ง / ธรุกิจลีสซิ่ง 

ก.ย. 2559 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
   บจ.ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์) / ธรุกิจ
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจโฮลดิง้เพื่อพฒันา
ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและประธานกรรมการ 
                           บจ.แอสไพเรชัน่ วนั  / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์             
2557 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานกรรมการบริหาร 
                           บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธรุกิจสนิเชื่อสว่นบคุคล 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และประธานกรรมการ    

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. 
Ltd. / ธรุกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 

 
 
 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  29 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2547 – 2555  กรรมการ  
 บมจ. ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายไพโรจน์ เหลอืงเถลิงพงษ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

49 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ วิชาเอกบริหารการเงิน             
(เกียรตินิยมดี)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาโท  การเงิน 
University of Houston ,Texas, USA 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร  TLCA  Executive  Development 
Program  รุ่นที่ 4  ปี 2552 จดัโดย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม”  
รุ่นที่ 2  ปี 2556 จดัโดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
รุ่นที่ 20 (วตท. 20) จดัโดย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   

- หลกัสตูรผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเงิน
ภาคปฏิบตัิ  สมาคมสถาบนั การศกึษาการธนาคาร
และการเงินไทย 

 

1 
(0%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ 
  บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
4 แหง่ 
ธ.ค. 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
    บจ. ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล / ธรุกิจโฮลดิง้ 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 AIRA International Advisory (Singapore)   
Pte. Ltd. / ธรุกิจที่ปรึกษาการเงิน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
  บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธรุกิจการเงิน 
 



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 1 หน้า  30 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 2 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่  84/2010 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 12/2016 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2550 – 2552 กรรมการผู้จดัการ 
  บจ.ธรรมนิติและทรูธ / ธรุกิจการเงิน 
 
ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 

นายนคร  คลศรีชยั 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
Northeastern University, Boston, USA  

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries  (CGI) รุ่นที่ 16/2016 
- Director Accreditation Program (DAP)รุ่นที่ 

73/2008 
 

1 
(0%) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่ 
2550 –ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ  
  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
  สายธรุกิจหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์ 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี -  
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 

           

 

 (2) รายละเอียดผู้บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ - คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท3 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายไพโรจน์ เหลอืงเถลิงพงษ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ดขู้อมลูได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

นายนคร  คลศรีชยั 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด 

ดขู้อมลูได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

นายนิพนธ์ สวุรรณประสิทธิ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
สถาบนัลงทนุ QIQP 

59 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาตรี สาขากฎหมายมหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:   
- ไมม่ี – 
 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:
1 แหง่ 
2556– ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการสถาบนัลงทนุ QIQP 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
 
 
 

                                           
3นบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน)  



                                                                   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ - คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท3 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายสลากลุ ประเสริฐดี 
กรรมการผู้จดัการ 
สายธรุกิจหลกัทรัพย์และ             
ตราสารอนพุนัธ์ 4 

52 - ปริญญาโท บริหารจดัการ 
Stamford University 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:   
- ไมม่ี – 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:
1 แหง่ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการสายธรุกิจหลกัทรัพย์และ          
  ตราสารอนพุนัธ์ 4 
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2555– 2556  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
  บมจ.หลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
2545-  2555 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บล.เคทีบ ี(ประเทศไทย) / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายศภุกร สรุิยะ 
กรรมการผู้จดัการ 

46 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้า 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6  จดัโดย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:   
- ไมม่ี – 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:
1 แหง่ 
2557– ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ สายธรุกิจหลกัทรัพย์และ 
  ตราสารอนพุนัธ์ 7   
  บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ - คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท3 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2541-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
  บล.เคทีซีมิโก้ จํากดั / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายปรีชา  ลีละศิธร 
กรรมการผู้จดัการ สายธรุกิจ
หลกัทรัพย์และตราสาร 
อนพุนัธ์ 2   

53 - ปริญญาโท  (บริหารธรุกิจ)จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1แหง่ 
2551 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คา่ตอบแทน  
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
6แหง่ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ สายธรุกิจหลกัทรัพย์และ 
  ตราสารอนพุนัธ์ 2   
2527 – ปัจจบุนั   กรรมการ   
  บริษัท มานะกิจเจริญ จํากดั 
2543 – ปัจจบุนั       กรรมการ   
  บริษัท อนัดามนั ลนัตา พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ     
  บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จํากดั  
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ - คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท3 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2555 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร   
  บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากดั  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท ซแีพนเนล จํากดั 
ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 10 ปี:  ไมม่ี 

นายกิตติพงศ์   สปุระดิษฐ์  ณ 
อยธุยา                  
กรรมการผู้จดัการ   
สายธรุกิจหลกัทรัพย์และตรา
สารอนพุนัธ์  6 

49 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี – 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1แหง่ 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  สายธรุกิจหลกัทรัพย์และ
  ตราสารอนพุนัธ์ 6  
  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 10 ปี: ไมม่ี 
นายชาคร  ทองหุน่ 
กรรมการผู้จดัการสายงาน
ปฏิบตัิการและสนบัสนนุ   

 - ปริญญาโท    สาขาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี    สาขาสถิติศาสตร์บณัฑิต   คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี   จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี –  
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1 แหง่ 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ   
  สายงานปฏิบตัิการและสนบัสนนุ 
  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 10 ปี: ไมม่ี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ - คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท3 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกลุ     
รองกรรมการผู้จดัการ  
(รักษาการ กรรมการผู้จดัการ)  
สายธรุกิจการเงิน          

55 - ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี –  
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1 แหง่ 
2551 – ปัจจบุนั  รองกรรมการผู้จดัการ  
  (รักษาการกรรมการผู้จดัการ)  สายธรุกิจการเงิน   
  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 10 ปี: ไมม่ี 
นายประเสริฐ    วฒักียานนท์   
ผู้ อํานวยการฝ่ายอาวโุส  ฝ่าย
บญัชีและเบิกจ่าย           

48 - ปริญญาโท จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี –  
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1 แหง่ 
2559 – ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีการเงินและ

เบิกจ่าย  
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 10 ปี: ไมม่ี 
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(3)  ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท 4 

  ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

                                           
หมายเหตุ    4บริษัทย่อยที่ประกอบธรุกิจหลกั ซึง่มีรายได้ตัง้แตร่้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AS AD AC AF AIAS AIP AIL ASP1 AVC AA TVXT 

นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ X           

นายนพพร  พิชา /  /         

นางจิราพร  เชมนะสริิ /  /         

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ  /  /         

นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ /  //, /// / / //, /// / /  / / 

นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ /  /         

นายไพโรจน์  เหลืองเถลงิพงษ์ //, /// /   /    /   

นายนคร  คลศรีชยั //, ///           

นายนิพนธ์ สวุรรณประสทิธิ์ ///           

นายสลากลุ  ประเสริฐดี ///           

นายศภุกร  สรุิยะ ///           
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หมายเหต:ุ 

1. X – ประธานกรรมการ,   /  – กรรมการ,   //  - กรรมการที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร,   /// – ผู้บริหาร   

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย  

1) AS – บมจ. หลกัทรัพย์ไอร่า 2) AD – บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ 3) AC – บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
4) AF– บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง 5) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd 6) AIP – บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้
7) AIL – บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง 8) ASP1 – บจ.แอสไพเรชัน่ วนั 9) AVC – บจ.ไอร่า แวนเจอร์ แคปปิตอล 
10) AA – บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 11) TVXT – บจ.ทราแวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์)  

 

 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AS AD AC AF AIAS AIP AIL ASP1 AVC AA TVXT 

นายปรีชา  ลีละศิธร ///           

นายกิตติพงศ์  สปุระดิษฐ์ ณ 
อยธุยา 

/// 
 

    
     

นายชาคร  ทองหุน่ ///           

นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกลุ ///           

นายประเสริฐ  วฒักียานนท์ ///           
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2.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย* (*บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัซึง่มีรายได้ตัง้แตร่้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท)  

2.2    บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่งจํากดั (มหาชน) 

                      (1) รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
     หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%)* นบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของหุ้น บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน) ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นางทองอไุร  ลิม้ปิติ 
กรรมการอิสระ และ ประธาน
กรรมการ 

60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ (ด้าน  
  การเงิน การลงทนุ และด้านการบญัชี) 
   University of Wisconsin, Madison 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
   จฬุาลงกรณ์  มหาวิทยาลยั 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  
  บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
-  ไมม่ี - 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2557 – 2559           รองผู้วา่การ ด้านเสถียรภาพสถาบนัการเงิน  
2555 – 2557           รองผู้วา่การ ด้านบริหาร 
2554 – 2555           ผู้ช่วยผู้วา่การ สายนโยบายสถาบนัการเงิน           
2551 – 2554           ผู้ช่วยผู้วา่การ สายจดัการกองทนุ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย / องค์กรของรัฐบาล 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นางลดาวลัย์  ธนะธนิต 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ 

72 - ปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
ด้านการเงินการธนาคาร  
Eastern New Mexico University, USA 

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บณัฑิต  
ด้านบริหารการเงินมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตรป้องกัน
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 

-  Advanced Bank Management Program (ABMP), 
Asian Institute  Of  Management, Republic of the 
Philippines 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 6/2551 

- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 13  
สถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
รุ่นที่ 17/2556สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยตุิธรรม วิทยาลยัการยตุิธรรม 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96 
สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
1 แหง่  
2554 –ปัจจบุนั       กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและประธาน

กรรมการบริหาร 
บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 

 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี - 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2541-2548   ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ผู้ รับผิดชอบสายสินเชื่อธรุกิจ

อสงัหาริมทรัพย์/ ก่อสร้าง  
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์ 

2549-2551    กรรมการ,กรรมการบริหาร 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลงั/ องค์กรของรัฐบาล 

2549-2551 กรรมการ คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน์  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลงั / องค์กรของรัฐบาล 

2550-2553   กรรมการ คณะกรรมการนวตักรรมแหง่ชาติ 
                    สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี/ องค์กรของรัฐบาล          
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

     2550-2554   กรรมการ คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน  
                     กระทรวงมหาดไทย / ราชการ   
2550-2554    กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

สํานักงานคุ้ มครองผู้ บริโภค  สํานักนายกรัฐมนตรี/
องค์กรของรัฐบาล 

 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร 
 

58 - ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน 
ประเภททัว่ไป, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- Certificate Master in Marketing Management, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ University of 
Gothenberg 

- ปริญญาโท บริหารการเงิน,  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- หลกัสตูร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4,  
สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” 
รุ่นที่ 3 (นมธ.3), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่น
ที่ 3 (วปอ. มส.3), วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
2 แหง่  
2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารและ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
                           บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการ

ลงทนุ  และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จํากดั / ธรุกิจการเงิน            
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
5 แหง่   
2559 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ ประธานกรรมการ 
 บมจ. ไอร่า ลสีซิ่ง / ธรุกิจลสีซิ่ง 
2559 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  บจ.ทราเวลเลก็ซ์ 

(ไทยแลนด์) /ธรุกิจแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 8 (วตท.8), สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for  Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 
- หลกัสตูร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015 
- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 

31/2013 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 61/2007 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจโฮลดิง้เพื่อพฒันา
ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและประธานกรรมการ 
บจ.แอสไพเรชัน่ วนั  / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์             

2557 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหาร 

                           บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธรุกิจสนิเชื่อสว่นบคุคล 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และประธานกรรมการ    

AIRA International Advisory (Singapore) Pte. 
Ltd. / ธรุกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 

 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2547 – 2555  กรรมการ  
 บมจ. ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการสินเชื่อ 
 

69 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
รุ่นที่ 1 จดัโดยสถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูร Executive Development Program ประเทศ
แคนนาดา 

- หลกัสตูร Implementation of Small and Medium 
Industrail Promotion ประเทศฟิลปิปินส์ 

- หลกัสตูร Project Implementation and Supervision 
ประเทศมาเลเซีย 

- หลกัสตูร Workshop on Implementation Finance 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditations Program (DAP) 14/2547 
- Director Certification Program (DCP) 44/2547 
- หลกัสตูร Improving The Quality of Finance 

Reporting จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
2 แหง่  
2554-ปัจจบุนั      กรรมการและประธานกรรมการสินเชื่อ 
                           บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
2558-ปัจจบุนั      กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
                           บมจ .  บางจาก ปิ โตร เลี ยม  /  พลัง งานและ

สาธารณปูโภค                    
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1 แหง่ 
ปัจจบุนั            กรรมการอิสระ 
                        บมจ.ทางยกระดบัดอนเมือง / บริษัทเอกชน 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2551- 2559     กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ /สถาบนัการศกึษา 
2554-2557       กรรมการ 
                        บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / บริษัทหลกัทรัพย์   
2549-2552       กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
                         ธนาคารออมสิน / ธนาคาร 
2547-2549       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
                        ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) / ธนาคาร 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2544-2547       รองผู้จดัการทัว่ไป   
                        บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย / บริษัท

เงินทนุ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายวิวฒัน์  คงคาสยั 
กรรมการ,  
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการสินเชื่อ 

60 - บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต, 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP)ปี 2547  
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552 

47,127,600  
(29.45%) 

 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
 
2547-ปัจจบุนั        กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ 
                             บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ไมม่ี– 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2540 - 2557        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
                           บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 

38 - Executive MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิน
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
 
 
 

100,000,000 
(1.7707) 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
3 แหง่  
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่/ธรุกิจผลิตหนงัสือและ

วารสาร 
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เอกสารแนบ 1 หน้า  44 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

148/2011 
- FinanceStatements for Director (FSD) รุ่นที่ 

12/2011 
 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
  บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหาร 
  บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
11 แหง่ 
2558– ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2557– ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธรุกิจสินเชื่อสว่นบคุคล 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซพัพลาย จํากดั 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการและผู้ อํานวยการสายงานจดัหา 
 - บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี /ธรุกิจชิน้สว่น

ยานยนต์ 
- บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี (อยธุยา) / ธรุกิจ

ชิน้สว่นยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค / ธรุกิจขึน้

สว่นยานยนต์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค (ระยอง) /    

ธรุกิจชิน้สว่นยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี / ธรุกิจชิน้สว่น

ยานยนต์ 

-  บจ.ไทยออโต อินดสัตรี / ธรุกิจขิน้สว่นยายนต์ 

- บจ.ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซน็เตอร์ / ธรุกิจชิน้สว่น

ยานยนต์ 

- บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธรุกิจชิน้สว่น

ยานยนต์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายคณุากร  เมฆใจดี 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

62 - ปริญญาโทบริหารธรุกิจ Delta State University, 
USA. 

- ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Directors Certification Program from Thai institute 

of Directors Association (IOD)      
- Australian Institute of Company Directors (AICO) 

2544 

16,000,000 
(1.00%) 

 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
2559 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                              บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
2 แหง่  
2545 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจ. เจ้าคณุเกษตรพืชผลอตุสาหกรรม

อาหาร / สินค้าอปุโภคบริโภค 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- Certificate of Attendance of the Chairman 2000 
Class 5/2544 

- Certificate of Attendance of the Audit Committee 
Program (ACP) 17/2550 

2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ  บจ. ธนสถาปนา /ให้คําปรึกษาด้านการ
บริหารจดัการ 

 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2547 -2559     กรรมการ  บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
2554 -2552     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.บางกอกแรนซ์ /สินค้าบริโภค 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางญาใจ  พฒันสขุวสนัต์ 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

58 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร ทางกฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2548 
-  Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
2 แหง่  
2554-ปัจจบุนั    ผู้ช่วยปลดักระทรวงการคลงั และรักษาการที่ปรึกษา

ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ สํานกัปลดั
กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั/องค์กรของ
รัฐบาล 

2557-ปัจจบุนั    กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกํากบัดแูล
กิจการ, กรรมการกําหนดผลตอบแทนฯ และ
กรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  องค์การเภสชั
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

กรรม/องค์กรของรัฐบาล 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายพนูศกัดิ์  เธียรไพรัตน์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

53 - MBA(Finance and International Business), Sasin 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการด้านโลจิสติกส์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Director  Accreditation Program (DAP) 11/2547  
- Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548 

9,440,000  
(0.60%) 

 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
2457- ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
1 แหง่ 
2545-ปัจจบุนั       ผู้บริหาร กลุม่บริษัทอีเทอร์นิตี ้/ ขนสง่ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายสามชยั เบญจปฐมรงค์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

57 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
1 แหง่  
2457-ปัจจบุนั      กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี – 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2547 – 2556       ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบรรษัทธรุกิจ 
                           ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)/ธนาคาร 
2544 – 2547       ผู้ อํานวยการอาวโุส ด้านพฒันาธรุกิจ 
                           ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน)/ธนาคาร 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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 (2)  รายละเอียดผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัทฯ5 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 

นายสามชยั  เบญจปฐมรงค์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ดขู้อมลูได้จากรายละเอียดกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอรี่ จํากดั (มหาชน) 

นายกนกกิต  นวสิริ 
กรรมการผู้จดัการ 

57 
 
 
 
 

- MBA, City University, Seattle, 
Washington, USA. 

- Executive Director Program 
(EDP) 4/2552 
 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 199/2558 

- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมรุ่นที่ 4  
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  1 แหง่  
2557-ปัจจบุนั       กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี - 
ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2548-2557          ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายสินเชื่อและการตลาด 

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
2545-2547          ผู้ อํานวยการ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายจิระศกัดิ์ อรรควฒัน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
สายปฏิบตัิการ 

60 - ปริญญาตรี (การบญัชี)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Executive Director Program 

0.18% 
(3,016,400 หุ้น) 

 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  1 แหง่  
2548 – ปัจจบุนั        ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 

                                           
 5

นบัรวมจาํนวนของคูส่มรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัทฯ5 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 

(EDP) รุ่นที่ 11  

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี - 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นายวิรุต ดา่นอธิคม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานบริหารความเสี่ยง 
และแก้ไขหนี ้

59 - ปริญญาตรี (การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Executive Director Program 
(EDP) รุ่นที่ 11 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  1 แหง่  
2547– ปัจจบุนั      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี ้

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี – 
 
 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2550-2557           Head of Corporate 

RHB Bank Berhad, Bangkok Branch / ธนาคารพาณิชย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางพรพิไล  บรุาสยั 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายสินเชื่อและการตลาด 
 

52 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนั 
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- Executive Director Program 

(EDP) รุ่นที่ 4/2552 

- - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  1 แหง่  
2554-ปัจจบุนั    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายสินเชื่อและการตลาด 

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี - 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัทฯ5 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปี ย้อนหลงั) 
2544-2554        First Vice President Corporate Client solutions 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์ 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
นางไพศรี  ฝักเจริญผล 
ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

52 - ปริญญาตรี บญัชีและการเงิน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

905,000 
(0.06%) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 1 แหง่  
2556 – ปัจจบุนั   ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
            บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง  
 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี – 
 

ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไมม่ี 
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(3)  ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท 6 
      การดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน) ในบริษัทยอ่ย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

                                           
หมายเหตุ 6บริษัทย่อยที่ประกอบธรุกิจหลกัซึง่มีรายได้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AF AC AS AD AIAS AIP AIL ASP1 AVC AA TVXT 

นางทองอไุร  ลิม้ปิติ x           

นางลดาวลัย์  ธนะธนิต /           

นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ / //, /// /  / //, /// x x  / / 

นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ /           

นายวิวฒัน์  คงคาสยั /           

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู / /      /  /  

นายคณุากร  เมฆใจดี /           

นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์ /           

นายพนูศกัดิ์  เธียรไพรัตน์ /           

นายสามชยั  เบญจปฐมรงค์ //, ///           
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หมายเหต:ุ 

1. X – ประธานกรรมการ,   /  – กรรมการ,   //  - กรรมการที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร,   /// – ผู้บริหาร   

2. รายชื่อบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย  

1) AF– บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง  2) AC – บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 3) AS – บมจ. หลกัทรัพย์ไอร่า 
4) AD – บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ 5) AIAS – AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd 6) AIP – บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้
7) AIL – บจ.ไอร่า ลีสซิ่ง 8) ASP1 – บจ.แอสไพเรชัน่ วนั 9) AVC – บจ.ไอร่า แวนเจอร์ แคปปิตอล 
10) AA – บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 11) TVXT – บจ.ทราแวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด์)  

 
 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AF AC AS AD AIAS AIP AIL ASP1 AVC AA TVXT 

นายกนกกิต  นวสริิ ///           

นายจิระศกัดิ์  อรรควฒัน์ ///           

นายวิรุต  ดา่นอธิคม ///           

นางพรพิไล  บรุาสยั ///           

นางไพศรี  ฝักเจริญผล ///           
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
 รายละเอียดเก่ียวกบัการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล 
จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทย่อย* (บริษัทย่อย* หมายถึง บริษัทย่อยท่ีมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกําไรขาดทนุรวมของของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) มีดงันี ้

 

1. รายช่ือกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลักของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
 

รายช่ือกรรมการ  บริษัทย่อย 

 บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง 

1. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ X  

2. นายนพพร พิชา /  

3. นางจิราพร  เชมนะสริิ /  

4. รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ /  

5. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ / / 

6. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ /  

7. นายไพโรจน์  เหลืองเถลงิพงษ์ //,///  

8. นายนคร  คลศรีชยั //,///  

9. นางทองอไุร  ลิม้ปิติ  X 

10. นางลดาวลัย์  ธนธนิต  / 

11. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  / 

12. นายวิวฒัน์  คงคาสยั  / 

13. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู  / 

14. นายคณุากร  เมฆใจดี  / 

15. นางญาใจ พฒันสขุวสนัต์  / 

16. นายพนูศกัด์ิ  เธียรไพรัตน์  / 

17. นายสามชยั เบญจปฐมรงค์  //,/// 

 
หมายเหต:ุ   X=ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการ  
  // = กรรมการบริหาร ///=  ผู้บริหาร 
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2. รายช่ือกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลักของ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 
 

รายช่ือกรรมการ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกัด 

1. นายอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ X 

2. นายไพโรจน์  เหลืองเถลงิพงษ์ / 

3. รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ / 

4. นางสาวบษุบา  คณุาศิรินทร์ / 

5. นายธีระ วิภชูนิน / 

6. นายสมศกัด์ิ อปุโชติสวุรรณ //,/// 

7. นายไต้  ชองอี / 

 
หมายเหต:ุ   X=ประธานกรรมการบริษัท /   = กรรมการ  
  // = กรรมการบริหาร /// =  ผู้บริหาร 
 
 
3. รายช่ือกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลักของ บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิงจาํกัด (มหาชน) 
  

 - ไมมี่ - 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

 
 
ช่ือ :   นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย์ 
ตําแหน่ง :  รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

รักษาการรองผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
ประวัตกิารศกึษา 

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Master of Information Technology (Enterprise Systems), Queensland University of Technology 

 
ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสตูรการบริหารความเส่ียงองค์กร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารทาํงาน 

 2545 - 2547 หวัหน้าสายตรวจสอบ 
  บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
 2547 - 2552 ผู้จดัการ (สายงานตรวจสอบบญัชี) 
  บริษัท โฮร์เวิธ (ประเทศไทย) จํากดั 
 2556 - ปัจจบุนั รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง และ รักษาการรองผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุติัหรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานกํากับดแูลการปฏิบติังานของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เน่ืองจากดําเนินธุรกิจเป็น 

Holding company ลงทนุในบริษัทอ่ืน ซึง่บริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทแกนประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์มีหน่วยงานตรวจสอบและ
หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานแยกต่างหากอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
- ไมมี่ - 
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เอกสารแนบ 5 
รายละเอียดอ่ืนๆ 

 
1.  รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจําปี 2559  
2. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ประจําปี 2559 
3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 
4. รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจําปี 2559) 
5. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําปี 2559 
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1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาํปี 2559 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  
ซึ ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  ไอร่า 
แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไอร่า 
แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กลา่วไว้ในสว่นของความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอ่การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
 
รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
รายได้หลกัของกลุม่บริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยบริษัทย่อยคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าจาก
การซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นอตัราร้อยละจากปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นแบบต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้าง
อัตราเป็นแบบขัน้บันได เน่ืองจากขนาดและปริมาณของรายการท่ีเกิดขึน้และจํานวนลูกค้ามีจํานวนมากและอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีคิดกบัลกูค้าขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั อีกทัง้การบนัทกึรับรู้รายได้ ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์อาศยั
การประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ 
คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมลูคา่ท่ีถกูต้องตามท่ีเกิดขึน้จริง 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตวัอย่างทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการคํานวณรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และสุ่มทดสอบอตัรา ค่านายหน้า การคํานวณ 
และการบนัทึกรายการบญัชี นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และสุม่ตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสําคญัท่ีทําผา่นใบสําคญัทัว่ไป 
 
รายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 
รายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้องเป็นรายได้หลกัอีกประเภทหนึ่งของกลุ่มบริษัท  รายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิ
เรียกร้องเกิดจากการทําธุรกรรมกบัลกูค้าจํานวนมากราย และมีเง่ือนไขการรับซือ้สิทธิเรียกร้องจากลกูหนีท่ี้อาจแตกต่างกนั
สําหรับลกูค้าแต่ละราย นอกจากนี ้การรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้องใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตามอายุ
ของหนีต้ามสิทธิเรียกร้อง ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคญักับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้อง
ได้รับรู้ด้วยมลูคา่ท่ีถกูต้องตามท่ีเกิดขึน้จริง 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุม่ตวัอย่างทดสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้อง ทดสอบการคํานวณรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้
สทิธิเรียกร้อง และสุม่ตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของการรับรู้รายการซือ้สทิธิเรียกร้องท่ีเกิดก่อนและหลงัวนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชี นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้สุ่มตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับซือ้สิทธิเรียกร้องและรายได้
ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทกึบญัชี นอกจากนี ้ข้าพเจ้า
ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้ดอกเบีย้จากการซือ้สิทธิเรียกร้องเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ตลอด
รอบระยะเวลาบญัชี 
 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์ 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.6 บริษัทย่อยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยพิจารณาจากสถานะของ
ลกูหนีแ้ต่ละราย ความเส่ียงในการเรียกชําระ และมลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีใช้คํา้ประกนั ทัง้นีใ้นการทําธุรกรรมการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และการกู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ของลกูค้าของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีข้อกําหนดเก่ียวกบัการวางหลกัประกัน 
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โดยมูลค่าของหลักประกันท่ีวางขึน้อยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ และวงเงินการทําธุรกรรม เป็นต้น  
การประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์มีนยัสําคญัต่องบการเงินเน่ืองจากบริษัทย่อยมีลกูหนี ้
จํานวนมากรายและมียอดคงค้างเป็นจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าจึงให้
ความสําคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีเก่ียวข้องกบัลกูหนีด้งักลา่ว  
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูและการบนัทกึบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ประเมินวิธีการพิจารณาและคํานวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ
บริษัทย่อย เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทย่อยกับหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบั และทดสอบการควบคุม
ภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานะคงค้างของลกูหนี ้การคํานวณมลูค่าหลกัประกนั 
และการปรับมลูคา่ยติุธรรมของหลกัประกนั  

• ตรวจสอบค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ ณ วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
ท่ีนํามาใช้ในการคํานวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู สุม่ตรวจสอบความถกูต้องของสถานะคงค้างของลกูหนี ้มลูค่า
หลกัประกนั การรับชําระเงินภายหลงัวนัสิน้งวด ความถกูต้องของการจดัชัน้ และการคํานวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู 

 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้องและลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7 ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และ
นโยบายและวิธีการท่ีใช้ในการคํานวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้องและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม และ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีวางไว้ นอกจากนี ้การประมาณการบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีจ้ากการซือ้
สทิธิเรียกร้องและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมมีนยัสําคญั เน่ืองจากบริษัทยอ่ยมีลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม และ
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญในจํานวนท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบความเพียงพอของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีด้งักลา่ว 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดย  

• ทําความเข้าใจและประเมินระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัการอนมุติัวงเงิน การติดตามหนีก้ารคํานวณ และ
การบนัทกึรายการบญัชีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้องและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม  

• ประเมินหลกัเกณฑ์และนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ และวิธีการคํานวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการคํานวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และตรวจสอบความถกูต้อง
ของการคํานวณอายหุนีค้งค้าง การคํานวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และการบนัทกึบญัชี 

 
ข้อมูลอ่ืน  
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
ของผู้สอบบญัชีนี ้
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ 
ในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนนัน้มีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืน
แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการ
แก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้ บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงิน 
ท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้ บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง  
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการ 
ท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ือง
อีกต่อไปได้ ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ 
เม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
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ข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่า
ความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการ
ควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดงักลา่วไมเ่พียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ
ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายใน ซึง่ข้าพเจ้าได้พบ
ในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่า 
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกัน
ไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองทัง้หลายท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบ
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บญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้  ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดงักลา่ว 
 
ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคื้อ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  
 
 
สมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5872 
 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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2. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ ประจาํปี 2559 
 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน
ท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ มีความสมเหตสุมผลและระมดัระวงัรอบคอบในการจดัทํา
งบการเงิน รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูสําคญั อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบ
บริหารความเส่ียง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และมีการปฏิบติัท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและเป็น
กรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้แล้วในรายงานประจําปี 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ซึง่ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 

 
( นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

 ( นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2559 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่นประกอบด้วย 

1. นายนพพร   พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิราพร  เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.อญัชลี   พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 

 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยขอบเขตและหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีสําคญั ได้แก่ การสอบทาน
ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุครบถ้วนทกุครัง้ และเป็นการร่วม
ประชมุกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 

 สอบทานข้อมูลทางการเงนิของบริษัทรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2559 โดยได้ประชมุ
ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายจดัการและมีความเห็นว่า ข้อมลูทางการเงินได้จดัทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ได้มีการเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 สอบทานการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน  
โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบหรือพิจารณาแล้วแตก่รณี 

 สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบความเป็นอิสระ อตัรากําลงั และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทัง้ได้อนมุติัแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 2559 ซึ่งได้จดัทําขึน้บนพืน้ฐานของการประเมินการควบคมุภายในและมีขอบเขตท่ีครอบคลมุระบบงานต่างๆ  
ท่ีสําคญัของบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการพฒันาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ในด้านบุคลากรและการปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง 
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 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกบั อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานการประชมุเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัสอดคล้องกบัหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 สอบทานรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และกฏระเบียบตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนดเพ่ือให้มั่นใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น ด้วยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตสุมผล เห็นชอบ
ต่อรายการดังกล่าวให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  เ พ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและเกิดการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ ภาพรวมผลการ
ประเมินประจําปี 2559อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 
โดยได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ในการประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ในเร่ืองความชดัเจน เหมาะสม 
และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท รวมทัง้มีกระบวนการนํามาตรการไปสู่การปฏิบัติงานจริงท่ีมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 สอบทาน ควบคุม และติดตามการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน และแนวทางปฏิบติัตามหลกัการควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกบันโยบายในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ภาพรวมในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท
มีการจดัทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน
กิจการ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู ่

 
 

 
 

( นายนพพร พิชา ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
(รายงานการปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี ประจาํปี 2559) 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญัต่อการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในฐานะ
เคร่ืองมือการบริหารจดัการเพ่ือสง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืน และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบกบัสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวปฏิบติัด้านการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแนว
ปฏิบติัในระดบัสากล  

 

นอกจากนี ้เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 8/2559 มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าท่ีหลกัในการนํานโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ไปใช้ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม กํากบัติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย และมีหน้าท่ีทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัท 
เป็นประจําทกุปี 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ รวมถึง 
ยังสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการอย่างเคร่งครัด 
รายละเอียดดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรและเงินปันอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับข้อมลูของ
บริษัทฯ อย่างเพียงพอ เป็นต้น  โดยเฉพาะสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ จัดการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 25 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพ่ือพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาท่ีสําคัญ ได้แก่ การแต่งตัง้
กรรมการ การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี เป็นต้น  

2.  บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวนันัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสําคัญของการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในแตล่ะวาระ ไว้โดยชดัแจ้ง 
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3.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

4. ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสถาบัน ส่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อซกัถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 0-2684-8981 โทรสาร 0-2684-8980 หรือ Email: ir@aira.co.th 

5. ก่อนเร่ิมการประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน  
6. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนั

ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้คณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ แทนจากผู้ สอบบัญชี และผู้ บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องได้เข้าร่วมประชมุ และร่วมตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในทกุประเดน็  

7.  ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัจากวนั
ประชมุ โดยในรายงานการประชมุได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีการบนัทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระ และได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 
 
หมวดที่ 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

ในปี  2559 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากับดูแลให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับการปฏิบัติและการปกป้องสิทธิ 
ขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกบัทกุราย เพ่ือให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯ โดยเฉพาะในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้น เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเลขาท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  
ได้แจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ได้แก่ แนะนํากรรมการผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ แจ้งข้อบงัคบัการ
ประชมุ แจ้งจํานวน สดัส่วนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้นีก้ารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และตามลําดับวาระการประชุมทุกประการ  โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการและข้อมลูประกอบการพิจารณาอยา่งครบถ้วนชดัเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุนอกเหนือจากท่ีระบุ
ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในท่ีประชุมซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือเป็นการคุ้ มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น 
ส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี  โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งหลกัเกณฑ์และกําหนดระยะเวลาเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นดําเนินการดังกล่าว 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Electronic Company Information Disclosure : ELCID) 
และในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559  

3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญเ ก่ียวกับมาตรการการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน  
โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ได้อนมุติันโยบายการใช้ข้อมลูภายใน
เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน  
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ซึง่ยงัมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยเลขานกุารบริษัทจะทําการแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ท่ีเก่ียวข้องรับทราบนโยบายดงักล่าวก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นประจําทกุไตรมาส ซึ่งในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยหรือรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ รวมถึงรายงานการซือ้ขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
ทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รายงานข้อมูลดงักล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2559 กรรมการได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว  
 

ความมุง่มัน่ของคณะกรรมการบริษัทในการให้ความสําคญักบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยเฉพาะในหมวด
ท่ี 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สง่ผลเป็นรูปธรรมให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมิน
จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (AGM Checklist) ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ
ไทย ในระดบัสงูสดุ คือ "ดีเลศิ” โดยได้คะแนน 100 คะแนนเตม็  
 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการ
สนบัสนนุและข้อคิดเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ และ
สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทฯ 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงักําหนดนโยบายให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้แก่ 

1. กําหนดนโยบายคุ้ มครองทรัพย์สินและลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติ 
เพ่ือป้องปรามไมใ่ห้เกิดการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาทกุกรณี 

2. กําหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางร้องเรียนท่ีหลายหลาย เช่น  
การส่งไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมล์ และเม่ือได้รับการแจ้งเบาะแสบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กระบวนการแก้ไขเยียวยา รวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบาะแส เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ 
ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

3. กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่พนกังานในเร่ืองสงัคมและสิง่แวดล้อม และสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง    

4. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สง่บคุลากรเข้าร่วมการอบรมและสมัมนา จํานวนทัง้สิน้ 44 หลกัสตูร รวมเป็น 339 ชัว่โมง  
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน

ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมูลอ่ืนท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2559 บริษัทฯ  
ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้

 

1. บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานและ
ให้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 อนุมัติ
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบติังานของนักลงทุนสมัพนัธ์ ประกอบกับการเปิดเผยข้อมลูการ
ติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ สง่ผลให้บคุคลภายนอกได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการมากย่ิงขึน้ 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

3. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนั มีความสําคัญและพึงเปิดเผย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีบริษัทฯ เปิดเผยมีความครบถ้วนและเป็นไปตามแนวปฏิบติั
ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ทกุประการ 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย กรรมการจะต้อง
เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจน 
มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามแผน 
ท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหาร 
ในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานในด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 

ทัง้นี ้ในปี 2559 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วย 
กรรมการ จํานวน 12 คน  ได้แก่  

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1 นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2 นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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หมายเหตุ 1.  ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการท่ีมีตําแหน่งผู้บริหาร  
1 คน ซึง่มีสดัสว่นและจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของบริษัทฯ 

 2. ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน  คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีความเข้มงวดมากกวา่ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 3. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่าง
ชดัเจน  

    
2. คณะกรรมการชุดย่อย  

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัท 
จึงแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 คณะ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ และต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทุกปี  
โดยคณะกรรมการชดุย่อยจะมีกฎบตัรเพ่ือใช้เป็นกรอบอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงาน ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้
ดํารงตําแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการชดุย่อยสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่าง
เป็นอิสระ 

 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 4 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการ

อิสระ จํานวน 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายนพพร     พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิราพร     เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.อญัชลี     พิพฒันเสริญ กรรมการตรวจสอบ 

 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
5 รศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ 
6 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ 
7 นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ กรรมการอิสระ 
8 นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม กรรมการ 
9 ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ กรรมการ 

10 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ 
11 นายวฒิุภมิู จฬุางกรู กรรมการ 
12 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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2.2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชมุ 2 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการ 3 ทา่น มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ   วิสทุธิ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  

2.3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบไปด้วย

กรรมการ 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นางจิราพร     เชมนะสริิ กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

2.4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุรวม 3 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไป

ด้วย กรรมการ 4 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายปริญญา   ไววฒันา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

2.5) คณะกรรมการลงทุน 
ในปี 2559 คณะกรรมการลงทนุมีการประชมุรวม 8 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการลงทนุ ประกอบไปด้วย กรรมการ 4 ท่าน  

มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางนลนีิ   งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทนุ 
2. นายวิสตูร   กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการลงทนุ 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการลงทนุ 
4. นายไพโรจน์     เหลืองเถลงิพงษ์ กรรมการลงทนุ 
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ 

และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสําคญั ดงันี ้
1) อนุมติัรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยให้มีประสทิธิภาพ 
2) พิจารณาแตง่ตัง้ประธานกรรมการบริษัท  
3) อนมุติัธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเงินลงทนุของบริษัทย่อย ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล การลงทนุเพิ่ม การเพิ่มทนุจด

ทะเบียน และการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย เป็นต้น รวมถึง อนมุติัการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ือง การกํากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

4) อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 
5) อนมุติันโยบายการบริหาร (Business Continuity Plan) 
6) อนมุติันโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
7) อนมุติัการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและอนมุติัการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
8) อนมุติัการทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
9) อนมุติัแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและแบบประเมินกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2559 รวมถึง

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
10)  อนมุติัการประเมินผลการปฏิบติังานของ CEO 
11)  อนมุติัรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจําปี ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ  
  
4.  การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ในปี 2559 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา* 1/1 7/9      
2. นายนพพร พิชา 1/1 8/9 4/4     
3. นางจิราพร เชมนะสริิ 1/1 9/9 4/4  2/2   
4. รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ 1/1 8/9 4/4     
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5. รศ.นิพทัธ์ จิตรประสงค์ 1/1 8/9    2/2 2/2 
6. นายปริญญา ไววฒันา 1/1 9/9  7/8  2/2 2/2 
7. นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ 1/1 8/9     2/2 
8. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 1/1 9/9   2/2   
9. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ 1/1 9/9    2/2  
10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 1/1 8/9  7/8 2/2   
11. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 0/1 4/9      
12. นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ 1/1 9/9  8/8    
หมายเหตุ :  *นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 และได้รับการแต่งตัง้ให้
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายศภุชยั พิศิษฐวานิช ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 

 

การพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลู
ท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/หรือไมใ่ช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
 

5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559  
โดยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 11 ทา่น  
 

6. การประชุมกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการอิสระ ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 7 ทา่น  

 

7. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการสรร

หากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กําหนดให้จ่ายในระดับท่ี
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของ
เบีย้ประชุมกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัเป็นประจําทกุปี 
 ในปี 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย โดยกําหนดเป็นคา่ตอบแทนในการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดดงันี ้
  

 คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 18,000 บาทตอ่ครัง้ 
 กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000  บาทตอ่ครัง้ 
  คา่เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ย  

ประธานกรรมการชดุยอ่ย ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ   6,000  บาทตอ่ครัง้ 

 

 หมายเหต ุ กรณีท่ีประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าเบีย้
ประชมุลดลงกึง่หนึง่จากคา่เบีย้ประชมุท่ีประธานและกรรมการท่ีมาจากบคุคลภายนอกได้รับ 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบีย้ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,566,000.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

(ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
0. คณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการลงทนุ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9 
4 
8 
2 
2 
3 

1,140,000 
120,000 
156,000 

48,000 
48,000 
54,000 

 
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน  
ก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ โดยฝ่ายจดัการจะจดัเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือให้
กรรมการใหม่ทราบถึงบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการ



   แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 

เอกสารแนบ 5 หน้า  20 
 

ของบริษัทฯ  ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ี
ของกรรมการ ซึง่ปี 2559 มีกรรมการใหม ่1 ทา่น คือ นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา    
 
9. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือเป็นการ
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
ตอ่ไป  

ในปี 2559 แบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย  
1) แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ  
2) แบบประเมินกรรมการรายบคุคล (กรรมการประเมินตนเอง)  
3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทนุ  
4) แบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
ทัง้นี ้สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบติั

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ  
 
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้าน
การเงินและบญัชี เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทํา
แผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจ ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ทัง้ 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายช่ือกรรมการที่ผ่านการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 6 1. นายนพพร พิชา 
2. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
3. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ  วิสทุธิ 
4. นายปริญญา  ไววฒันา 
5. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
6. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 
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หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายช่ือกรรมการที่ผ่านการอบรม 

Director Certification Program (DCP) 8 1. นายอนนัต์  ศิริแสงทกัษิณ 
2. นายนพพร พิชา 
3. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
4. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
5. นายปริญญา  ไววฒันา 
6. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
7. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 
8. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 

Audit Committee Program (ACP) 4 1. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
2. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
3. นายปริญญา ไววฒันา 
4. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 

4 1. นายอนนัต์  ศิริแสงทกัษิณ 
2. นายนพพร พิชา 
3. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
4. นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 

Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) 

5 1. นายนพพร พิชา 
2. นางจิราพร  เชมนะสริิ 
3. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
4. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
5. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 

Financial Institutions Governance Program (FGP) 1 1. นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 
Financial Statements for Directors (FSD) 1 1. นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู 
IOD Exclusive Event (M-IEE) 1 1. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 
Monitoring the Internal Audit function (MIA) 2 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 

2. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 

3 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
2. นายปริญญา ไววฒันา 
3. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
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หลักสูตร 

จาํนวน
กรรมการ 
ที่ผ่านการ

อบรม (ท่าน) 

รายช่ือกรรมการที่ผ่านการอบรม 

Monitoring of the Quality of Financial Reporting 
(MFR) 

1 1. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
 

Role of the Compensation Committee (RCC) 1 1. นายปริญญา ไววฒันา 
The role of Chairman Program (RCP) 4 1. นายปกรณ์  มาลากลุ ณ อยธุยา 

2. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
3. นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
4. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 

Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG) 

1 1. นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 
 

 
11. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น 
ผู้ นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมลูความคิดเหน็จากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบั
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
 
12. เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2554 แต่งตัง้ นางสาวเนตรทราย  
นาคสขุ ซึง่ผา่นหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลกัสตูร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้าน
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ 
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และ
ดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

 
 
  

( นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม ) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
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5. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจาํปี 2559 
 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยกรรมการบริหารความเส่ียงทกุทา่นมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฏบตัรบริหารความเส่ียง และปฏิบติั
หน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 

ในปี 2559มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 2ครัง้ โดยมีการพิจารณาแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและความเส่ียงด้านต่างๆท่ีสําคญั รวมถึงการประเมิน ติดตาม และควบคมุให้ความเส่ียงของ
บริษัทอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จดัการความเส่ียงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการจดัการความ
เส่ียงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงทําการติดตามและสอบทานการ
จดัการความเส่ียงของบริษัทเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้ 

 

ในระหว่างปี 2559 นี ้บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือให้ได้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและฝ่ายบริหารความเส่ียงให้
ความสําคัญกับการประเมินความเส่ียงคอร์รัปชั่น การวางมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และร่วมดําเนินการให้สําเร็จ
ลลุว่งตามท่ีบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความตัง้ใจในการสนบัสนนุการดําเนินงาน และมีความมุ่งมัน่ให้มีการพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการบริหารความความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุ่มบริษัท 
ไอร่าเติบโตอยา่งมัง่คงและยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
 

 
 

 
( นายปริญญา  ไววฒันา ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 


