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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมาย 
 
  วสัิยทัศน์ 

 มุ่งมั่นท่ีจะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชัน้นํา ท่ีมีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีหลากหลายและครบถ้วน 
  

พันธกจิ   
 สร้างคณุคา่สงูสดุภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย ซึง่ได้แก่  

 ผู้ ถือหุ้น  :   สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ลกูค้า  :    สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 
 บคุลากร  :  พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตให้แก่บคุลากร 
 คูค้่า  :   ดําเนินธุรกรรมด้วยความซ่ือสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส และมีเครือข่ายเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า

ทนัสมยั 

 สงัคม  :    ร่วมช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิง่แวดล้อม 
  
 เป้าหมาย  

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการท่ีจะเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้ลงทนุ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายการลงทนุเป็นกลุ่มสถาบนัการเงิน (Financial Sector) ในสดัส่วนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และกลุ่มท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non-financial Sector) ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าการลงทุนทัง้หมด เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตัว เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน (AEC) ทัง้นีก้ลุ่มท่ีมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่กลุ่มการอุปโภคและบริโภคเน่ืองจากจํานวน
ประชากรในภูมิภาคนีมี้ประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งจะสามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกันด้วยระบบกฎหมาย ภาษีอากร  
การขนส่ง และการค้าระหว่างกัน ดังนัน้ธุรกิจท่ีบริษัทฯ สนใจเข้าลงทุนได้แก่ ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign currency exchange) ธุรกิจเช่า (Leasing) ธุรกิจเช่าซือ้ (Hire Purchase) สินเช่ือเพ่ือการบริโภค (Consumer 
Finance) ธุรกิจประกัน (Insurance) รวมทัง้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property) และพลังงาน (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 แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท พร้อม
กบัการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AS จํานวนร้อยละ 99.99 โดยการแลกหุ้น (Share Swap) 

24 มถุินายน 2553 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 623,346,070 บาท พร้อมกบัการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ AS จํานวน
ร้อยละ 100 โดยการแลกหุ้ น (Share Swap) และมีอํานาจควบคุมใน AS ตัง้แต่วันท่ี 24 
มิถนุายน 2553 

26 มกราคม 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจาก 623.35 ล้านบาท เป็น 779.18 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 77.9 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือขยายการลงทนุ 

25 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) ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 และต่อมาในวนัท่ี 13 
กมุภาพนัธ์ 2556  ได้เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 74.02 โดยซือ้หุ้นจาก SUMMIT 

9 กันยายน 2554 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
2 มกราคม 2556 ลงทุนจัดตัง้บริษัทท่ีปรึกษาท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ช่ือ AIRA International Advisory 

(Singapore) Pte. Ltd. ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 90 เปิดดําเนินการแล้วตัง้แต่เดือนมกราคม 
2556 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการเงินด้านการซือ้ขายกิจการระหว่างประเทศเป็นหลกั และ
บริการท่ีปรึกษาธุรกิจและการเงินระหวา่งประเทศ 

13 กุมภาพันธ์ 2556 ปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดย JRK เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นร้อยละ 44.67 
11 มีนาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2556 มีมติอนมุติัการนําหุ้นของบริษัทฯ เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติเปล่ียนแปลงมลูค่า
หุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เป็นหุ้ นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนหุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนชําระแล้วจากเดิม 77,918,259 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพิ่มขึน้เป็น
จํานวน 3,116,730,360 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีมติเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจาก 779,182,590 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จํานวน 883,269,640 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนทัง้หมดจํานวน 4,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งท่ีประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ได้มีมติจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ดงันี ้

 จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จํานวน 124,669,240 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) โดยจดัสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP) จํานวน 124,669,240 หน่วย  
มีอายุ 4 ปี ท่ีราคาเสนอขาย 0 บาท อตัราการใช้สิทธิ 1:1 และมีราคาใช้สิทธิ 0.25 บาท 
(การจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 4 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
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เดือน ปี เหตุการณ์ 

2556) 

 ในสว่นหุ้นสามญัออกใหม่จํานวน 758,600,400 หุ้น จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป (IPO) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น 
และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวน 124,668,200 
หุ้น โดยมีราคาจดัจําหน่ายเดียวกนั 

3 มถุินายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ (ESOP 
warrant) จํานวนไม่เกิน 124.67 ล้านหน่วย มลูค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมลูค่า) โดย
แบ่งเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 124.67 ล้านหุ้น ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัหุ้นละ 
0.25 บาท และอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1:1 (1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) 
ใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีอาย ุ4 ปี นบัจากวนัออกเสนอขาย 

7 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยประกอบธุรกิจ
การลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจการเงินและอ่ืนๆ ทัง้นีบ้ริษัทฯ  
มีการลงทุนทางตรงจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า 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”)  

5 พฤศจกิายน 2557 บริษัทฯ ลงนามในสญัญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement : JVA) กับ AIFUL 
CORPORATION โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัตัง้บริษัทใหม่ คือ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั
(มหาชน) สําหรับประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล (Consumer Finance) ในประเทศไทย ซึง่ได้
จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท  โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 30    

19 มถุินายน 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ของบริษัทฯ อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,790,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จํานวน 
3,160,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ได้มีมติ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ดงันี ้

 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 
(AIRA-W1) และรุ่นท่ี 2 (AIRA-W2) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราหุ้นสามญัท่ีได้รับจัดสรรจากการจองซือ้หุ้น
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  



- 4 - 

 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
( “AC” )

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จาํกัด      
( “AD” ) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จาํกัด 
(มหาชน) ( “AF” )

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด 
(มหาชน) ( “AS” ) 

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั 
( “AIP” ) 

บริษัท แอสไพเรช่ัน วนั จาํกัด  
( “ASP1” ) 

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จาํกดั 
(มหาชน) ( “A&A” )

เดือน ปี เหตุการณ์ 
29 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีการจดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 99.99  เพ่ือประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 20,000,000 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 10 บาท 

25 กันยายน 2558 บริษัทฯ ร่วมกบักลุ่มพนัธมิตร ได้แก่ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท 
แสงฟ้าก่อสร้าง จํากดั จดัตัง้บริษัทแอสไพเรชัน่ วนั จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000,000 หุ้น มลูค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 250,750,000 บาท  โดยมี บริษัท 
ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 

 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 
1) บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (“AS”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2547 ปัจจุบนัมีทนุจด
ทะเบียน 1,200 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,100  
ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2553 และมีอํานาจควบคมุใน 
AS ตัง้แตว่นัท่ี 24 มิถนุายน 2553 เป็นต้นมา  

AS ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 48 โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 8 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการ

99.99% 90.00% 
71.55% 

100.00% 99.99% 

60.00% 30.00% 
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ลงทนุ การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล (กองทนุสว่นบคุคล) ธุรกิจยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ (เฉพาะ Principal) และการจดัการเงินร่วมลงทนุ นอกจากนี ้AS ยงัเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ปัจจุบนั AS มีท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ท่ีอาคารจัตรัุสจามจุรี และมีสาขา 7 แห่ง ได้แก่ สาขา 
สรุวงศ์ สาขาซมัมิทวินด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั สาขามหาวิทยาลยัศรีปทมุ สาขาเมืองทองธานี สาขานครสวรรค์ สาขาเชียงใหม ่
และสาขาอาคารจตรัุสจามจรีุ ชัน้ G 

 
1.1) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากัด (“AD”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือ วันท่ี 23 มีนาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 10  

ล้านบาท โดยในเดือนมีนาคม 2550   AS ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ปัจจบุนั AD มีทนุ
จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 
บาท 

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

AD ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาประเภท A หมายเลข 822 ท่ีปรึกษาสาขาการเงินและเบ็ดเตล็ด  
ด้านการวางแผนธุรกิจจากกระทรวงการคลงั และท่ีปรึกษาการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และท่ีปรึกษารับอนญุาตด้านปรับโครงสร้างหนีภ้ายใต้ โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้อง
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (คปน.) 
 
2) บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“AF”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน
จํานวน 20 ล้านบาท  ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษัทฯ และ SUMMIT ได้ร่วมกนัทําคําเสนอซือ้ร้อยละ 57.35 และ 
22.72 ตามลําดบั และต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ทําให้ปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 71.55 ปัจจบุนั AF เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai มีทนุจดทะเบียน และเรียกชําระ
แล้ว 400 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,600 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 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 ปัจจุบัน AI มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลล่าร์
สงิคโปร์ แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ 
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AI ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน  การควบรวม และการซือ้ขายกิจการทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 

(Cross Border Merger & Acquisition) และการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน (AEC)  

 
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 ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ  
30 ปัจจุบนั A&A มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000 ล้านหุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

A&A ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคล (Consumer Finance) เป็นบริษัทมหาชนภายใต้กฏหมายของประเทศไทย 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 
5) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
 บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (“AIP”) จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัทฯ มีสดัส่วน 
การลงทนุร้อยละ 99.99 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
20,000,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 AIP ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์   
 

5.1)  บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั 
 บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี  ้จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จํากัด 
(“ASP1”) โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 ร่วมกบัพนัธมิตร ได้แก่ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 25 และบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 15 ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 100,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
250,750,000 บาท  
            ASP1 จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการท่ีจะ
พฒันาท่ีดินวา่งเปลา่บริเวณส่ีแยกราชเทวีของสํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ ก่อสร้างเป็นอาคารสํานกังานเพ่ือให้
เช่า จะเร่ิมโครงการปี 2559   
  
 
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - ไมมี่ - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2556-2558 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 471.11 59.68% 478.24 55.38% 398.80 54.35% 
(2) ดอกเบีย้รับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 171.45 21.72% 147.82 17.12% 155.96 21.25% 
(3) คา่ธรรมเนียมและบริการ 49.22 6.24% 58.07 6.72% 57.91 7.89% 
(4) กําไรจากเงินลงทนุ 0.00* 0.00%* 76.75 8.89% 0.00* 0.00%* 
(5) ดอกเบีย้และเงินปันผล 46.50 5.89% 63.61 7.36% 52.70 7.18% 
(6) ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 50.07 6.34% 35.44 4.10% 65.37 8.9% 
(7) รายได้อ่ืน 1.07 0.14% 3.50 0.43% 2.97 0.43% 
รายได้รวม 789.43 100.00% 863.46 100.00% 733.72 100.00% 

หมายเหตุ:   *สําหรับงวดปี 2556 และ 2558  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุจากเงินลงทนุ 9.62 ล้านบาทและ 53.22  
ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่แสดงอยูใ่นสว่นของคา่ใช้จ่ายในงบการเงินรวม 

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

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจการเงิน ดังนัน้ บริษัทฯ  
จึงไม่มีการดําเนินงานของบริษัทฯ เอง โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ จะมาจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีการลงทนุทางตรงจํานวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 71.5  AIRA 
International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 90 บริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟุล 
จํากัด(มหาชน)  (“A&A”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (“AIP”) ซึ่งบริษัทฯ  
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99  และมีการลงทุนทางอ้อมในบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี 
จํากดั (“AD”) ซึ่งเป็นการลงทนุผ่าน AS ในสดัส่วนร้อยละ 100  และบริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั(“ASP 1”) ซึ่งเป็นการ
ลงทนุผา่น AIP  ในสดัสว่นร้อยละ  60 
 
2) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ของ AS มี 9 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ธุรกิจการค้าหลกัทรัพย์ ธุรกิจการเป็น
ท่ีปรึกษาการลงทนุ ธุรกิจวาณิชธนกิจ การจดัการกองทนุสว่นบคุคล ตวัแทนซือ้ขายสญัญาลว่งหน้า การให้บริการยืม และ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ การจดัการเงินร่วมลงทนุและการเป็นตวัแทนสนบัสนนุการขาย โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจท่ี
สําคญัดงันี ้
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(1) ธุรกจินายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) 
 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 มีนโยบายในการคดัเลือกลกูค้าท่ีมีคณุภาพ ทัง้ลกูค้ารายย่อย และลกูค้าสถาบนัทัง้ใน และต่างประเทศ โดย

ดําเนินการพิสจูน์ความมีตวัตนของลกูค้าตามเกณฑ์ Know Your Customer และ Customer Due Diligence (KYC/CDD) 
จากความมัน่คงของหน้าท่ีการงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระเงิน ตามเอกสารรายละเอียดระเบียบของ
บริษัท ท่ีสําคญั เช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาหนงัสือเดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน รวมทัง้ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยเจ้าหน้าท่ีการตลาดจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับเอกสาร หลักเกณฑ์ ความเสี่ยง และ
ข้อบงัคบัต่างๆ และเม่ือพิจารณาเห็นสมควรอนุมติัวงเงินซือ้ขายได้จะนําเสนอความเห็นต่อผู้บงัคบับญัชา และจดัส่งให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบติัการเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเปิดบญัชี และให้ความเห็นต่อวงเงินท่ีขออนมุติั และ
ให้ผู้ 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 หรือ การท่ีเงินกองทนุของ AS ลดลง ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต 

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 
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4) ในกรณีท่ีทรัพย์สินของลูกค้ารายใดลดลงจนเท่ากับ หรือต่ํากว่ามูลค่าหลกัประกันขัน้ต่ํา AS จะดําเนินการ

บงัคบัชําระหนีจ้ากทรัพย์สินท่ีเป็นหลกัประกนัในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินของลกูค้าเท่ากบั หรือต่ํากว่า
มลูคา่หลกัประกนัขัน้ต่ํา 
 

นโยบายการรับหลักประกันบัญชีเงนิกู้ยืม (Initial Margin) 
ในการเปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์บัญชีมาร์จิน้  AS กําหนดให้ลูกค้าต้องนําเงินสด  หรือหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนมาวางไว้ในบัญชีมาร์จิน้เพ่ือเป็นหลกัประกันก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ครัง้แรกในจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตรา 
มาร์จิน้เร่ิมต้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด (ปัจจุบนักําหนดท่ีอตัราร้อยละ 50) ทัง้นี ้AS จะนบัรวมมลูค่าของทรัพย์สิน 
ท่ีได้รับจากลกูค้าเพ่ือเป็นประกนัในการชําระหนีใ้นบญัชี Credit Balance เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณอํานาจซือ้ของลกูค้า
เฉพาะทรัพย์สนินัน้เป็นทรัพย์สนิประเภทเงินสด หรือหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 
นโยบายการลงทุน (Proprietary Trading) 
AS มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง มีปัจจัยพืน้ฐาน มีฐานะการเงินดี และมีแนวโน้มการ

เจริญเติบโตท่ีดี ในราคาท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และมีการกระจายความเสี่ยงรวมทัง้
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 มีคณะอนกุรรมการการลงทนุเป็นผู้ควบคมุ Trader ของ AS ซึ่งคณะอนกุรรมการการลงทนุจะ
เป็นผู้ กําหนดอตุสาหกรรมในการลงทนุในแตล่ะช่วงเวลาตามความเหมาะสม จากนัน้ Trader จะเป็นผู้ตดัสินใจในการเลือก
ลงทนุหุ้นรายตวัในรายอตุสาหกรรมตามท่ีคณะอนกุรรมการการลงทนุได้กําหนดไว้ ทัง้นีเ้ม่ือคําสัง่ซือ้ขายเกิดขึน้ก็จะมีระบบ
ตรวจสอบรายการดงักล่าวว่าสอดคล้องตามนโยบาย หรือไม่ และจะมีฝ่าย Compliance ของ AS เป็นผู้ตรวจสอบการซือ้
ขาย นอกจากนีก้ารสรรหาคณะอนกุรรมการการลงทนุจะคดัเลือกจากพนกังานในสายงาน Back-Office เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ร่ัวไหลของข้อมลูความลบัลกูค้า (Information Leak) และเป็นไปตามหลกัการ Chinese Wall 

กรณีท่ีผู้ปฏิบติัไม่ดําเนินการตามกรอบนโยบายท่ีกําหนด จะมีคณะอนกุรรมการการลงทนุเป็นผู้ควบคมุดแูลพร้อม
กบั ต้องขออนมุติัการทํารายการดงักลา่วให้เป็นตามหลกันโยบายท่ีได้กําหนดไว้ 

 
(2)  ธุรกจิการค้าหลักทรัพย์ (Securities Trading) 
AS ให้บริการซือ้ขายตราสารหนีเ้ป็นสว่นใหญ่แก่นกัลงทนุทัง้ประเภทสถาบนั และนกัลงทนุประเภทบคุคลเพ่ือเป็น

การเพิ่มทางเลือกในการลงทนุให้กบันกัลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอ โดยนกัลงทนุสามารถเลือกลงทนุในตรา
สารหนีต้ามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยการเลือกลงทนุผ่านตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ อาทิ
ตราสารหนีภ้าครัฐ (Government Debt Securities) พนัธบตัรรัฐบาล (Government Bond) พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ (State 
Owned Enterprise Bond) พันธบัตรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) และหุ้นกู้ ของบริษัทเอกชน (Corporate 
Bonds)  
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(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 และใบอนญุาตการเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549  การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS มีรายละเอียดดงันี ้

 การระดมทนุผา่นตลาดทนุ 
AS มีเจ้าหน้าท่ีวาณิชธนกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนาน และหลากหลายในการจดัโครงสร้าง

ของบริษัทลกูค้าให้เหมาะสมกบัการระดมทนุผา่นตลาดทนุ มีเครือข่ายอนัแข็งแกร่งในการกระจายหุ้นไปสูน่กัลงทนุประเภท
ตา่งๆ และมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจยัท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการวิเคราะห์อตุสาหกรรมประเภทต่างๆ 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  

 ท่ีปรึกษาการเงิน 
บริการท่ีปรึกษาการเงินในการควบรวมกิจการ ได้แก่ การเข้าซือ้บริษัท การซือ้สินทรัพย์ การขายบริษัทหรือสินทรัพย์ 

การควบรวมกิจการ การแยกกลุม่ธุรกิจ การจดัโครงสร้างกลุม่ธุรกิจ และการหาพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบริษัทอ่ืน เพ่ือเสริมศกัยภาพการทําธุรกิจให้แข็งแกร่งขึน้เป็นต้น 
 

 การประกอบธุรกจิที่ปรึกษาธุรกจิของ AD 
 AD ประกอบธุรกิจด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ โดยจะรับงานของภาครัฐเป็นหลกัและรวมภาคเอกชนรวมทัง้งานสมัมนา

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

 มุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ มุ่งเน้นแนวทางการให้คําปรึกษาในภาคปฏิบติั โดยการจดัส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าช่วยเหลือแนะนําแก่ลกูค้าในการปฏิบติังานอย่างใกล้ชิด ให้บริการจดัการสมัมนาภายในองค์กร
ให้แก่ลกูค้าภาครัฐ และภาคเอกชน   

 มุ่งเน้นการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบบญัชี ท่ีปรึกษาในการวางแผนภาษีธุรกิจ และท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เป็นต้น  

 มุ่งเน้นการให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุนในต่างประเทศให้แก่ลูกค้าทัง้ในรูปแบบการร่วมทุน และการกู้ ยืม
เงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินต่าง ๆ 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 ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจยืม และให้ยืมหลกัทรัพย์ (เฉพาะ Principle) ในเดือนตลุาคม 2551 โดย ณ สิน้

ปี 2555, 2556, 2557 และ 2558  ยงัไมมี่ธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลกัทรัพย์   
 

(8) การจัดการเงนิร่วมลงทุน 
AS ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจการจดัการเงินร่วมลงทนุ แตย่งัไมมี่การประกอบธุรกิจประเภทดงักลา่ว 

 
(9) การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent) 
AS ได้เปิดให้บริการซือ้-ขาย และแนะนําการลงทนุในหน่วยลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมต่าง ๆ ท่ี

บริษัทเป็นตวัแทนขาย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการลงทุนของลกูค้า โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์และมีความ
พร้อมในการให้บริการบริหารเงินลงทนุของลกูค้า โดยเป็นตวัแทนขายหน่วยลงทุนของกองทนุต่าง ๆ ทัง้หมด 17 บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) เช่น บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.กรุงศรี บลจ.ธนชาต บลจ.อเบอร์ดีน และบลจ.แลนด์
แอนเฮ้าส์ เป็นต้น  
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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 (Modern Trade), อตุสาหกรรมชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอปุโภคบริโภค 
และธุรกิจเก่ียวข้องกบัสขุภาพความงามเป็นต้น 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  

สําหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จากปีก่อน  
5.3 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 191.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.69 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปี
ก่อน โดยปัจจยัท่ีทําให้รายได้ในปี 2558 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ยงัคงมาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ในปี 2558 ท่ียงัคงทรงตวั และไม่มีทิศทางการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจอย่างชดัเจน ทําให้ปริมาณการซือ้สินค้าไม่เพิ่มขึน้
มากนกั ประกอบกบับริษัทยงัคงนโยบายความเข้มงวดในการควบคมุคณุภาพของลกูค้า 

 
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จาํกัด (มหาชน) 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจท่ีให้บริการ มีดงันี ้
ประเภทบริการ ประเภทรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 

แฟคตอร่ิงในประเทศ รายได้สว่นลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง ดอกเบีย้รับ 
คา่ธรรมเนียมและบริการ คา่ธรรมเนียมการเปิดวงเงินคา่ธรรมเนียม

รับซือ้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินปี 2556 – 2558  เป็นดงันี ้

รายได้ 
2558 2557 2556 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
สว่นลดรับจากการรับโอนสทิธิเรียกร้อง 155,961 81.57 147,824 79.52 171,448 79.95 
คา่ธรรมเนียมและบริการ 30,971 16.20 30,371 16.34 33,405 15.58 
รายได้อ่ืน 4,260 2.23 7,693 4.14 9,577 4.47 
รวม 191,192 100.00 185,889 100.00 214,430 100.00 

   
  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

ธุรกิจหลกัของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน)  คือ ให้บริการสินเช่ือการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเช่ือ
แฟคตอร่ิง 

 
 ลักษณะบริการ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้โดยการรับซือ้ลดลกูหนีก้ารค้าโดย
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นกลุ่มลกูค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีต้องการเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่ีอยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตวัของ
กิจการ ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคลอ่ง มีความแข็งแรงในการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองเพิ่มมากขึน้อีก (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“ลกูค้า”) ทัง้นีบ้ริษัทมีระบบการบริหารจดัการสินเช่ืออย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เช่น
การพิจารณาสดัส่วนลกูค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพ่ือการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ลกูค้าของบริษัทเป็นกิจการท่ีอยู่ใน
ภาคธุรกิจท่ีมีการขยายตวัดี มีศกัยภาพสงู โดยเฉพาะปัจจบุนั บริษัทพิจารณาลกูค้าเป้าหมายไปยงัภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม
ชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, สินค้าอปุโภคบริโภค และธุรกิจเก่ียวข้องกบัสขุภาพความงามเป็นต้น 
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 2.2 หมายถึง การแจ้งโอนสิทธิที่ลูกหนี ้
ตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
มูลหนีก่้อนการรับซือ้ได้ โดยการชําระหนีก้ารค้า 
ลกูหนีจ้ะสัง่จ่ายเช็คในนาม “ลกูค้าเพ่ือบริษัท” 
ประเภทที่ 2.3 หมายถึง การรับซือ้เอกสารการค้า

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

1. Delivery of goods/services 

2. Discount of invoice 4. Collect payment on due date

Client  Customer

 

3. Provide cash advance 5. Make payment 

6. Return difference amount
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ประเภท ลักษณะของการแจ้งโอนสทิธิการรับเงนิ ความเส่ียง 

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 
ปัจจุบันไม่มีการจัดกลุ่มดงักล่าวแล้วเน่ืองจากมี
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
ลกูค้า พร้อมเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้าของลกูหนี ้

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

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 

4. ลกูค้าท่ีบริษัทกําลงัดําเนินคดีแพ่ง โดยเร่ิมจดัชัน้ตัง้แต่วนัท่ีอนมุติัให้
ดําเนินคดี 

5. มีเหตปุระการอ่ืนท่ีแสดงวา่สทิธิเรียกร้องนัน้คาดวา่จะเรียกคืนไมไ่ด้ 
6. ลกูค้าได้ทําหนังสือรับสภาพหนี ้และ/หรือสญัญาประนีประนอมใน
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ระดับชัน้สนิทรัพย์ คุณภาพของสินทรัพย์ 

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 (Specific Provision) มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตัง้ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงัตอ่ไปนี ้

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

              1.2. การตัง้สํารองทัว่ไป (General Provision) นอกเหนือจากการตัง้สํารองต่อรายลกูค้า (Specific Provision) 
บริษัทมีนโยบายให้มีการตัง้สํารองทั่วไป ทัง้นีเ้พ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดหมายจากวัฏจักร
เศรษฐกิจ และจากปัจจยัอ่ืนๆ 

1.3. อัตราการตัง้สํารองต่อรายลูกค้า (Specific Provision) รวมกับอัตราการตัง้สํารองทั่วไป (General 
Provision) ต้องไมน้่อยกวา่ 2.5% ของยอดลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม 

1.4. ในกรณีเกิดปัญหาหนีค้้างชําระและจดัอยู่ในเกณฑ์การตัง้สํารองต่อรายลกูค้า (Specific Provision) บริษัท
ต้องดําเนินการตัง้สํารองตอ่รายลกูค้าตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 
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1.5. บริษัทจะดําเนินการทยอยตัง้สํารองทั่วไป (General Provision) เป็นรายไตรมาส ในอัตราร้อยละ 0.1  

โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป ทัง้นีเ้ม่ือรวมกบัข้อ 1.4. ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.3 
1.6.กรณีท่ีบริษัทได้ดําเนินการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อรายลกูค้า (Specific Provision) 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 จํานําไว้กับสถาบันการเ งินอ่ืน  ๆ  มาใช้เป็น
หลกัประกนัซํา้ 

60% ของราคาตลาด/ประเมิน 

 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
บริษัทมีนโยบายดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีก้ับลูกค้าท่ีประสบปัญหาจากการโอนสิทธิเรียกร้องและไม่

สามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ หรือลกูค้าท่ีใช้บริการด้านการเงินอ่ืน ๆ และประสบปัญหาจากการดําเนินงานและไม่สามารถชําระ
หนีไ้ด้ตามกําหนด เพ่ือให้บริษัทและลกูค้าได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 
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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 
ให้จัดชัน้หนีเ้ป็นสินทรัพย์ท่ีควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือจะคงไว้เป็นสินทรัพย์จัดชัน้ตามเดิมก็ได้ โดยให้คณะกรรมการ 
บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 

2. ในกรณีท่ีลกูค้าไม่สามารถดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้อีกไมเ่กิน 2 ครัง้ 

 
 วธีิการปฏบัิตทิางบัญชีและการเปิดเผยเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

การปฏิบติัการบญัชีและการเปิดเผยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

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

 
  2.2.1 ) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของธุรกจิหลักทรัพย์ 
  ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
  ตลาดหุ้นไทยในปี 2558 ท่ีผา่นมามีภาพรวมเป็นแนวโน้มขาลงเกือบตลอดทัง้ปี โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความผนั
ผวนของราคานํา้มันดิบท่ีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงต่อเน่ืองจากปี 2557 และความกังวลเก่ียวกับสภาวะชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมถึงความกังวลเก่ียวกับการปรับขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการ
คาดการณ์เก่ียวกับนโยบายของธนาคารกลางท่ีสําคัญต่างๆ ส่งผลให้ตลาดหุ้ นไทยเผชิญกับแรงขายอย่างหนักจาก 
นกัลงทนุตา่งชาติ และปรับตวัลดลงเช่นเดียวกบัตลาดหุ้นสว่นใหญ่ในภมิูภาค 

ในปี 2558 ตลาดหุ้นไทยได้รับอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกประเทศเป็นหลกัซึง่สว่นใหญ่ล้วนเป็นปัจจยัลบทัง้สิน้ 
โดยในเดือนมกราคม 2558 ดชันีตลาดหุ้นไทยปรับตวัขึน้ได้อย่างดี คาดวา่เป็นผลมาจากการท่ีนกัลงทนุซือ้หุ้นคืนจากการ
ขายท่ีรุนแรงในช่วงปลายปี 2557 จากนัน้ตลาดหุ้นไทยคอ่นข้างอยูใ่นสภาวะทรงตวั และเข้าสูช่่วงแนวโน้มขาลงตัง้แต่ 
ตัง้เดือนมีนาคมไปจนกระทัง่สิน้ปี 2558  

ปัจจยัลบท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยนัน้สามารถไล่เรียงตามเวลาได้ดงัต่อไปนี ้ในช่วงต้นปีตลาดทนุโลกมีความ
กังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจยุโรปจนกระทั่งธนาคารยุโรปต้องอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบการเงิน จากนัน้
คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% สองครัง้ในช่วงเวลาไล่เล่ียกนัในเดือน
มีนาคมและเมษายน เป็นการสะท้อนถึงปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออกท่ีหดตวัลง ในเดือน
พฤษภาคมตลาดทุนโลกกลับมาให้ความสนใจกับวิกฤตเศรษฐกิจในกรีซและสหภาพยุโรปอีกครัง้ ในช่วงกลางเดือน
มิถุนายนเกิดภาวะฟองสบู่แตกในตลาดหุ้นจีนซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและสภาพคล่องในระบบ
การเงิน  จากนัน้ราคานํา้มนัก็ปรับตวัเป็นขาลงชัดเจนในเดือนกรกฎคมคมซึ่งส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลงังาน นอกจากนัน้ 
ยงัมีกังวลเร่ืองปัญหาหนีเ้สียในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคมเกิดเหตุวางระเบิดท่ีส่ีแยกราชประสงค์ซึ่งส่งผล
กระทบรุนแรงต่อตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มท่องเท่ียวและการบิน ในเดือนกันยายนและเดือนตลุาคมเป็นช่วงท่ี
ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผ่อนคลายและมีการพักตวัจากท่ีเป็นแนวโน้มขาลงมาประมาณ 6 เดือน แม้ว่าจะมีปัจจัยลบการ
ประกาศหยดุจ่ายหนีข้อง SSI ซึ่งส่งผลต่อเจ้าหนีร้ายใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหุ้น และการบนัทึกด้อยค่าจากการลงทนุ
ของ PTTEP ซึ่งมีผลต่อหุ้นในกลุ่มพลงังาน จากนัน้ตลาดหุ้นไทยกลบัมาเป็นขาลงชดัเจนอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมซึ่งนําโดยหุ้นในกลุ่มส่ือสารซึ่งมีการแข่งขนัในการประมลูคล่ืนความถ่ีท่ีสงูกว่าการคาดการณ์ของตลาดทนุอย่าง
มาก รวมถงึการคาดการณ์เก่ียวกบัการขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯทําให้มีการเงินไหลออกของเงินทนุ 

จากปัจจยัลบท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้มีการขายหุ้นของนกัลงทุนต่างชาติในปี 2558 ยอดรวมสทุธิเป็นเงิน 1.56 
แสนล้านบาท แม้วา่จะมีการขายสทุธิไปแล้วกวา่ 2 แสนล้านบาทในช่วงสองปีก่อนหน้านัน้ก็ตาม 

ในส่วนของตวัเลขเศรษฐกิจภายในประเทศนัน้ จากการปรับลดการคาดการณ์ GDP ของปี 2558 ตลอดทัง้ปี  
ทัง้จากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน แม้ว่าสดุท้ายแล้ว GDP จะขยายตวัได้ร้อยละ 2.8 แต่ถือว่าต่ําว่าการ
คาดการณ์ในช่วงต้นปีคอ่นข้างมาก ขณะท่ีเงินเฟ้อของปี 2558 ทัง้ปีติดลบร้อยละ 0.9 ซึง่เป็นการติดลบครัง้แรกในรอบหกปี 
และการสง่ออกทัง้ปี 2558 ติดลบร้อยละ 5.78 ซึง่เป็นตวัเลขท่ีต่ําสดุในรอบหกปีเช่นกนั 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  2558 2557 2556 

มลูคา่การซือ้ขายรวม (ล้านบาท)* 10,765,470 11,139,291 12,330,669 
มลูคา่การซือ้ขายรายวนัเฉล่ีย (ล้านบาท)* 44,302 45,466 50,329 
มลูคา่ตลาดรวม (ล้านบาท) 12,606,233 14,239,359 11,674,130 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (สิน้ปี) 1,288.02 1,497.67 1,298.71 
อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 3.36 2.9 3.2 
อตัราสว่นราคาตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E ratio (เทา่)) 22.6 17.8 14.6 
อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (P/BV ratio (เทา่)) 1.74 2.1 2.0 
จํานวนหลกัทรัพย์จดทะเบียน 517 502 489 

*รวมมลูคา่การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ 
    
   ในปี 2558 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทยปรับตวัลดลง 209.65 จุด หรือลดลงร้อยละ 14.00 มาปิดท่ี 1,288.02 จุด 
มลูค่าซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใหม่) อยู่ท่ี 44.3 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.64 
จาก 45.5 พนัล้านบาทในปี 2557  ในปี 2558 นกัลงทนุต่างชาติขายสทุธิมากถึง 155.6 พนัล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2556 
ท่ีผ่านมาซึ่งมีการขายสทุธิเพียง 35.7 พนัล้านบาท ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2558 มลูค่าตลาดรวมอยู่ท่ี 12.28 ล้านล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 7.5  จาก 13.86 ล้านล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 
      ด้านหลกัทรัพย์จดทะเบียนใหม่ในปี 2558 พบว่า มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 41 หลกัทรัพย์ คิดเป็นมลูค่าระดมทนุ 131 
พนัล้านบาท  (ทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ฯและตลาดหลกัทรัพย์ใหม่) เทียบกับจํานวน 45 หลกัทรัพย์รวมมลูค่าระดมทุน 114 
พนัล้านบาท ในปี 2557 ท่ีผ่านมา โดยแม้ตลาดหุ้นจะอยู่ในช่วงขาลงเกือบตลอดทัง้ปี แต่แนวโน้มธุรกิจวาณิชธนกิจยงัคงมี
การขยายตวั   

 
หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2558 (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม)่ 

ช่ือหลักทรัพย์ วันเร่ิมซือ้ขาย มูลค่าระดมทุน (ล้านบาท) 
TPCH 8 มกราคม 2558 1,140.49 
TREIT 9 มกราคม 2558 3,425.00 
NDR 15 มกราคม 2558 175.50 
JASIF 16 กมุภาพนัธ์ 2558 55,000.00 
PLANB 17 กมุภาพนัธ์ 2558 1,795.22 
SCN 23 กมุภาพนัธ์ 2558 1,500.00 
S11 25 กมุภาพนัธ์ 2558 424.00 
PLAT 24 มีนาคม 2558 5,180.00 
PMTA 6 พฤษภาคม 2558 145.80 
SLP 7 พฤษภาคม 2558 648.00 
TVT 8 พฤษภาคม 2558 400.00 
GPSC 18 พฤษภาคม 2558 10,035.06 
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ช่ือหลักทรัพย์ วันเร่ิมซือ้ขาย มูลค่าระดมทุน (ล้านบาท) 

HPT 29 มิถนุาถน 2558 120.00 
AMATAR 30 มิถนุาถน 2558 3,578.90 
EGATIF 13 กรกฎาคม 2558 20,855.00 
BR 15 กรกฎาคม 2558 2,006.40 
DAII 23 กรกฎาคม 2558 120.00 
WICE 28 กรกฎาคม 2558 315.00 
ASEFA 5 สงิหาคม 2558 555.00 
COM7 10 สงิหาคม 2558 1,005.00 
PIMO 13 สงิหาคม 2558 156.00 
ATP30 27 สงิหาคม 2558 152.00 
KOOL 23กนัยายน 2558 216.00 
JWD 29กนัยายน 2558 1,320.00 
ORI  7 ตลุาคม 2558 1,350.00 
TFG 8 ตลุาคม 2558 2,145.00 
SCI 13 ตลุาคม 2558 1,106.25 
LPH 28 ตลุาคม 2558 1,000.00 
J 10 พฤศจิกายน 2558 333.48 
SR 11 พฤศจิกายน 2558 525.00 
RP 12 พฤศจิกายน 2558 465.00 
WHABT 16 พฤศจิกายน 2558 2,020.00 
TNP 18 พฤศจิกายน 2558 350.00 
TLHPF 27 พฤศจิกายน 2558 1,720.00 
TACC 2 ธนัวาคม 2558 483.84 
TKN 3 ธนัวาคม 2558 1440.00 
SPRC 8 ธนัวาคม 2558 1755.00 
AMATAV 16 ธนัวาคม 2558 1247.78 
K 18 ธนัวาคม 2558 290.00 
LHHOTEL 22 ธนัวาคม 2558 3,136.65 
MIT 23 ธนัวาคม 2558 975.00 
แหลง่ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ 
 
ภาวะการแข่งขันในธุรกจิหลักทรัพย์ 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ในประเทศไทยยงัคงมีการแข่งขันท่ีรุนแรงเช่นเดียวกับใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2558 ดชันี

ตลาดหลกัทรัพย์ปรับตวัลดลงและมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ลดลงมาอยู่ท่ี 44.3 พนัล้านบาท  อีกทัง้ธุรกิจหลกัทรัพย์ได้
เข้าสูร่ะบบการคิดอตัราค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบเสรี จึงทําให้มีการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง ทัง้นี ้บริษัทท่ีมีฐาน
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ลกูค้าเป็นนกัลงทนุสถาบนัต่างชาติขนาดใหญ่และมีฐานลกูค้าท่ีเป็นนกัลงทนุรายย่อยในวงกว้าง ยงัคงเป็นผู้ ท่ีมีส่วนแบ่ง
การตลาดในอนัดบัต้น ๆ ทัง้นี ้ในปี 2558 ส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริษัทหลกัทรัพย์ 10 อนัดบัแรก อยู่ท่ีร้อยละ 50.37 
เทียบกบัในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 53.47 

 
บริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 10 อันดับแรก (ปี 2558) 

ลาํดับ บริษัท ช่ือย่อ 
ส่วนแบ่งการตลาด 

(%)* 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) MBKET 8.48 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บีไทย จํากดั CIMBS 6.07 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) FSS 5.65 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) PHATRA 5.03 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) BLS 4.94 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) KS 4.3 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั SCBS 4.13 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) TNS 4.07 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  CS 3.92 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) KGI 3.78 
 รวมสว่นแบง่การตลาดของบริษัทหลกัทรัพย์ 10 อนัดบัแรก  50.37 
 อ่ืนๆ  49.63 
 รวม  100.00 

*ไมน่บัรวมบริษัทท่ีมิใช่สมาชิกฯ 
 

แนวโน้มธุรกจิหลักทรัพย์ในปี 2559 
แนวโน้มธุรกิจหลกัทรัพย์ไทยในปี 2559 คาดว่าในช่วงต้นปีตลาดหุ้นไทยจะเร่ิมฟืน้ตวัหลงัจากท่ีเป็นแนวโน้ม 

ขาลงมาเกือบตลอดทัง้ปี 2558 โดยปัจจัยเส่ียงยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจโลก และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง 
ท่ีสําคัญทั่วโลก รวมถึงการเคล่ือนไหวของราคานํา้มันดิบ ทัง้นีห้ากสภาพการณ์ต่างๆไม่ได้เลวร้ายไปกว่าท่ีตลาดทุน
คาดการณ์ และเศรษฐกิจไทยสามารถฟืน้ตวัได้ คาดว่าตลาดหุ้นจะมีเสถียรภาพมากขึน้และหลดุพ้นจากแนวโน้มขาลงได้ 
สง่ผลให้ปริมาณการซือ้ขายในตลาดหุ้นสงูขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุรายย่อยมีความมัน่ใจและกล้าท่ีจะซือ้ขายหลกัทรัพย์มาก
ขึน้ 
 แนวโน้มการแข่งขัน 

 จากแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีรุนแรงเพ่ิมขึน้ AS ได้ดําเนินกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวไว้
ล่วงหน้า โดยใช้นโยบายในการเพ่ิมคุณค่าของการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม ่ 
โดยการจดัสมัมนาให้ความรู้ในด้านการลงทนุโดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ผู้ลงทนุอย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้พฒันาบคุคลากรด้านค้า
หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีการตลาดให้มีความรู้ความสามารถ ให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า 
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AS ได้เปิดให้การฝึกอบรมภาคปฏิบติัของธุรกิจหลกัทรัพย์แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น  
AS ได้เปิดสาขาในชัน้ลา่งอาคารจามจรีุแสควร์ เพ่ือเป็นห้องปฏิบติังานด้านค้าหลกัทรัพย์ ภายใต้โครงการศนูย์การ

เรียนรู้เพ่ือการลงทนุ(AIRA Investment Learning Center) เพ่ือเป็นการเพิ่มศกัยภาพระยะยาวของ AS รวมถึงสง่เสริมให้
ความรู้แก่นิสิต 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) สร้างเครือข่ายการลงทุนแบบมีคุณภาพโดยจัดทีมงานเฝ้าติดตามแนะนํา และแก้ไขภาวะการลงทุนของ

ลกูค้าอยา่งใกล้ชิด สง่สญัญาณเตือนความเส่ียงแก่ลกูค้าอยา่งชดัเจน 
 
 2.2.2) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของธุรกจิที่ปรึกษาธุรกจิ 
 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ปัจจัยสนบัสนุนท่ีสําคญัของธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษานัน้ เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
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  
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กลยุทธ์การแข่งขัน 
ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการลงทนุมีการแข่งขนัสงู ต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ครอบคลมุ

ในบริการต่าง ๆ และต้องมีเครือข่ายลกูค้าท่ีใช้บริการของ AS ต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจบุนั มีบริษัท
ตา่ง ๆ ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นจํานวนมาก  

AS จึงคงมุ่งเน้นคณุภาพของงาน ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของทีมงาน เครือข่ายความสมัพนัธ์ ความคิด
ริเร่ิมในการนําเสนอรูปแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ทําให้เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัมาโดยตลอด 

 
  2.2.3) ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันธุรกจิแฟคตอร่ิง 
 ภาวะอุตสาหกรรม 
  ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอร่ิงในปี 2558 ยังคงมีอัตราการขยายตัวไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศในปี 2558 โดยในช่วงคร่ึงแรกของปี เศรษฐกิจยงัคงอ่อนตวัลง จากปัจจยัลบหลายประการ เช่น ราคา
พืชผลทางการเกษตรท่ียงัไม่ฟืน้ตวั ซึ่งทําให้รายได้ครัวเรือนของภาคเกษตรกรรมถดถอยลง รวมทัง้การชะลอตวัท่ีเกินกว่า
ความคาดหมายของเศรษฐกิจจีน และการลดลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกก็ทําให้รายได้จากการส่งออกท่ีเป็น
รายได้หลกัของไทยมาโดยตลอดกลบัลดลงถึง 4.8% โดยในอดีตการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยเป็นผลมาจากการขยายตวั
ของภาคการส่งออกมากกว่า 40% ในขณะท่ีการลงทนุจากภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ท่ีน่าจะเป็นแรงผลกัดนัท่ีสําคญั
ท่ีสุดของประเทศในช่วงนีก้ลับล่าช้า ประกอบกับการสูงขึน้ของหนีค้รัวเรือนท่ีสูงกว่า 80% ของ GDP ตามข้อมูลของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคโดยรวมลดลงตอ่เน่ืองมาตัง้แตต้่นปี สง่ผลกระทบต่อรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ สําหรับในช่วงคร่ึงปีหลงั ได้รับแรงขบัเคล่ือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะท่ี 3) โดยรัฐบาลได้
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสําคญัๆ เพิ่มเติมจํานวน 6 มาตรการ ประกอบด้วย  

(1) มาตรการสง่เสริมความเป็นอยูข่องประชาชนผู้ มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเลก็
ของรัฐบาลทัว่ประเทศ  

(2)  มาตรการการเงินการคลงัเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ในระยะเร่งดว่น  

(3)   มาตรการการเงินการคลงัเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์  
(4)   มาตรการภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุในประเทศ   
(5)   มาตรการเร่งรัดการลงทนุของ BOI  
(6)  มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยาง  

โดยวงเงินสินเช่ือและวงเงินงบประมาณส่วนใหญ่เกิดขึน้ในช่วงปี 2558 และจะส่งผลให้มีแรงขับเคล่ือนจาก
มาตรการภาษีตอ่เน่ืองไปจนถงึปี 2559  

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558  

จะขยายตวัร้อยละ 2.9 ซึ่งขยายตวัจากปี 2557 ท่ีหดตวัร้อยละ 0.4 ซึ่งอตุสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อประเภทธุรกิจและ
ปริมาณการรับซือ้เอกสารโดยรวมของบริษัท ทัง้แง่บวกและลบ ได้แก่  

- ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 
(ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,430,994 คันเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปริมาณ การผลิต 
1,568,300 คัน ลดลงร้อยละ 8.76 เม่ือพิจารณาปริมาณการผลิตโดยรวม พบว่า เป็นการ ผลิตเพ่ือการส่งออกจํานวน 
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1,019,576 คนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.25 ของปริมาณการผลิตทัง้หมด โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์ปิกอพั 1 ตนัและ 
อนพุนัธเพ่ือการส่งออกร้อยละ 60.84 และการผลิตรถยนต์ นัง่เพ่ือการสง่ออกร้อยละ 39.16 สําหรับรถยนต์นัง่ท่ีมีการผลิต
เพ่ือการส่งออกมากท่ีสดุ ได้แก่ รถยนต์ ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล รองลงมาคือรถยนต์นัง่ท่ีมีขนาดเคร่ือง 1,201-
1,500 ซี.ซี.และรถยนต์ นัง่ท่ีมีขนาดเคร่ือง 1,501-1,800 ซี.ซี. ตามลําดบั 

 - ด้านอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าการผลิตจะปรับตวัลดลงร้อย ละ 3.56 เม่ือเทียบกบั 
ปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.98 เม่ือ เทียบกับปีก่อน โดยสินค้าในกลุ่ม 
อิเลกทรอนิกส์ปรับตัวลดลง ได้แก่ Semiconductor Other IC HDD และ Printer ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน 
เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของ  Hard disk drive เป็นหลกั ตามความต้องการใช้คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลลดลงและหนัไปใช้
แท็บเลตและสมาร์ทโฟนมากขึน้ อีกทัง้มี การใช้ Cloud Storage ศนูย์ข้อมลูขนาดใหญ่ , External HDD มากขึน้ ทําให้
ปริมาณการผลิตจะไม่มากเท่าเดิม ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ 4.13 เม่ือเทียบกับปีก่อน  
ซึง่กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีปรับตวัลดลงเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซ่ิงยนิูต คอมเพรสเซอร์
เตาไมโครเวฟ หม้อหงุข้าวและโทรทศัน์เน่ืองจากกําลงัซือ้ในประเทศชะลอตวัลง  และ ผู้บริโภคมีการระมดัระวงัการใช้จ่าย
มากขึน้ อีกทัง้การส่งออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลง นอกจากนีใ้นส่วนของเคร่ืองรับโทรทศัน์มีผู้ผลิตบางรายย้ายฐานการ
ผลติไปประเทศในกลุม่อาเซ่ียน โดยการผลติ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าลดลงอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตช่่วงไตรมาส 2/2558 

 - ด้านอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ภาพรวมในปี 2558 การจําหน่าย เสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากผ้าทอ
ลดลง ร้อยละ 4.59 ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั อย่างไรก็ตาม การจําหน่าย เสือ้ผ้าถกัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.78 เป็นผลจาก
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพิ่มขึน้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเช่น กิจกรรม Bike for Mom , Bike for Dad 
และการส่งเสริมยอดขายท่ีมีการกระตุ้ น ตลาดของแบรนด์เสือ้ผ้าต่าง ๆ นอกจากนีก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
มีนโยบายท่ีจะสงเสริมให้ไทยเป็น Sport hub เพ่ือยกระดบัให้เป็นศนูย์กลางด้านกีฬาในภมิูภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ และเคร่ืองน่งหุม่ไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกท่ีชะลอตวัอยูใ่นปี 2558 

 - ด้านอตุสาหกรรมอาหารในช่วงปี 2558 ภาวะการผลิตอตุสาหกรรมอาหารในภาพรวมเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
ร้อยละ 2.42 เน่ืองจากการผลิตนํา้ตาลทรายเพ่ิมขึน้ การขยายพืน้ท่ีปลกูอ้อยและคําสัง่ซือ้เพิ่มขึน้ และผลิตภณัฑ์ปศสุตัว ั
ได้รับจากคําสัง่ซือ้สินค้า กลุม่ปศสุตัว์ยงัคงเติบโตดีโดยเฉพาะไก่แช่เย็นแช่แข็ง ได้รับผลดีจากประเทศคู่แข่งถกูห้ามนําเข้า
จากปัญหามาตรฐานต่ําในหลายประเทศ สว่นการส่งออก อาหารปรับตวัลดลงร้อยละ 5.66 จากสินค้ากลุม่ประมง เป็นผล
จาก ความต้องการของประเทศผู้ นําเข้าปรับชะลอตวัลง ขาดแคลนวตัถดิุบ การยกเลิกการให้สิทธ์ิ GSP ท่ีทําให้ระดบัราคา
สินค้าของไทยเพ่ิมขึน้ รวมถึงการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิดกฎ IUU และสินค้ากลุ่มข้าวและธัญพืช 
ความต้องการของประเทศผู้ นําเข้าปรับชะลอตัวลง และระดับราคาสินค้าปรับชะลอตัวตามราคานํา้มันประกอบกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัว จึงส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกอาหารลดลง (ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม และข้อมลูกลุม่สารนิเทศการคลงั สํานกังานปลดักระทรวงการคลงั) 

 
จากภาพรวมอตุสาหกรรมไทยในปี 2558 ข้างต้น และการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี 2559 

โดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ท่ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 
3.0-4.0 ซึ่งมีการขยายตัวท่ีดีขึน้จากปี 2558 เป็นอย่างมาก บริษัทจึงวางแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2559  
โดยยงัคงดําเนินนโยบายเชิงรุกต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทตัง้เป้าในอนาคตท่ีจะเติบโตจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 50 และบริษัท
ยงัคงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีศกัยภาพดี ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศ ในกลุ่มค้าปลีก (Modern Trade) และอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ รวมถึงอตุสาหกรรมใน
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กลุม่ส่ือสาร กลุม่ทอ่งเท่ียวและบริการ, กลุม่ก่อสร้าง, กลุม่งานราชการ และบริการอ่ืน เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาหาร เคร่ืองด่ืม 
กระดาษบรรจุภัณฑ์ ชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และการบริการ (จัดหางาน รักษาความปลอดภัย บันเทิงและนันทนาการ)  
โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกบันโยบายการให้สินเช่ือของบริษัท รวมทัง้มี
ศกัยภาพในการเจริญเติบโต ภายใต้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 
 คู่แข่งขัน 
 เน่ืองจากธุรกิจสินเช่ือแฟคตอร่ิงได้รับความนิยมมากขึน้ การแข่งขนัจึงมีความรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะคู่แข่งท่ีเป็น
กลุ่มธนาคาร หรือบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มธนาคารหันมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเช่ือประเภทนีม้ากขึน้  
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม่ําเสมอ 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีดีเป็นหลกั อีกทัง้มุ่งเน้นการให้บริการกบัผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ซึ่งมีความต้องการเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือเพิ่มความคลอ่งตวัทางกระแสเงินสดและเพ่ือการขยายกิจการด้วย
ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านสินเช่ือแฟคตอร่ิงมากว่า 19 ปี ประกอบกับความรวดเร็วและความยืดหยุ่น ในการอํานวย
สนิเช่ือ บริษัทจงึมีความเช่ือมัน่วา่จะเป็นหนึง่ในบริษัทผู้ นําด้านธุรกิจสนิเช่ือแฟคตอร่ิงได้ 
 
 โดยปัจจุบนัมีผู้ประกอบการแฟคตอร่ิงอยู่ประมาณ 15 ราย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจได้ 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
เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่าง ๆ ได้ มีความยืดหยุ่นสงูในการให้บริการและหลกัเกณฑ์ด้านสินเช่ือ แต่มีข้อจํากดัท่ีสําคญั
คือ เงินทนุ บคุลากรท่ีมีประสบการณ์ 

 
 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

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

นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลกูค้าทัง้ท่ีเป็น Supplier ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดิมและกลุ่มลกูค้า 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ซึ่งมีโอกาสในการขยายตัวท่ีดี โดยใช้บริการแฟคตอร่ิงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการ
สนบัสนนุผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจ รวมทัง้ กลุ่มผู้ ถือหุ้น ในการแนะนํากลุ่มผู้ประกอบการใน
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หลายธุรกิจที่มีความต้องการใช้สินเชื่อแฟคตอร่ิง นอกจากนัน้บริษัทยงัเน้นการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายโดยตรง โดยการจัดทําเอกสารเผยแพร่บริการแฟคตอร่ิง เน่ืองจากยงัมีผู้ประกอบการอีกจํานวนมากท่ียงัไม่รู้จัก
หรือไม่เข้าใจบริการสินเช่ือแฟคตอร่ิง รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอ เก่ียวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า 
ให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า รวมถึงการดแูลและอํานวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพ่ือ
เพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจให้แก่ลกูค้า รวมทัง้บริษัทยงัเน้นการพฒันาประสิทธิภาพของระบบงานเพ่ือให้สามารถขยาย
ธุรกิจได้ โดยคํานงึถงึต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานด้วย  

 
ทัง้นี ้จดุเดน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีดงันี ้

1. บริษัทดําเนินงานมานานกวา่ 19 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 

 
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 2556, 2557 และ 2558  AS มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์สภาพคลอ่งสทุธิเท่ากบัร้อยละ 
68.3,68.37 และ 86.48 ตามลําดบั ซึ่งเป็นอตัราท่ีสงูกว่าอตัราขัน้ต่ําตามเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า AS มีสภาพคลอ่งเพียงพอ
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ในการดําเนินธุรกิจ และยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการตามแผนงานท่ีกําหนด นอกจากนี ้ASจะต้องดํารง
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)  โดยปัจจุบนัลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลกัด้านการเงิน  
ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอร่ิง ธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการ
เงิน การควบรวมและการซือ้ขายกิจการ ธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล นอกเหนือจากธุรกิจการเงินแล้วบริษัทได้ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
เช่น อสงัหาริมทรัพย์  ด้วยเช่นกนั 

 
การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้อาจมีความเส่ียงอ่ืนซึง่บริษัทไม่อาจทราบ
ได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทพิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ดงันัน้ในการลงทนุผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยปัจจยัความเส่ียงหลกั ดงักลา่วสามารถจําแนกได้ดงันี ้

 
1) ความเส่ียงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนซึ่งผลการดาํเนินงานจะขึน้อยู่

กับผลการดาํเนินงานและเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) จึงไม่มีการดําเนินงานซึ่งก่อให้เกิด

รายได้หลกัของตนเอง รายได้หลกัของบริษัทมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันัน้ผลการดําเนินงานและ
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่น ความเส่ียงจากภยัคกุคามหรือการหยดุชะงกัของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย ความเส่ียงจากการโยกย้ายหรือขาดแคลน
บคุลากร ความเส่ียงของการลงทนุเพ่ือบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ความเส่ียงจากการผิดนดัชําระเงินของลกูค้า ความเส่ียง
จากการปฏิบติัหน้าท่ีโดยผิดพลาดหรือโดยมิชอบของพนกังาน ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซึง่อยู่ภายใต้กฎหมายและ
การกํากบัดแูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ความเส่ียงจากการสญูหายหรือร่ัวไหลของข้อมลูลกูค้า ความเส่ียงจากภาวะการ
แข่งขนัในอตุสาหกรรม เป็นต้น จะส่งผลโดยตรงต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท หากในอนาคตบริษัท
ย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการประสบปัญหาในดําเนินงาน หรือการลงทุนขยายกิจการ 
จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้บริษัทติดตามการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านทางกรรมการและ/หรือผู้บริหารท่ีบริษัทสามารถ
แต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุ้น เพ่ือรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท จึงทําให้บริษัทสามารถติดตาม
ผลการดําเนินงานและการควบคุมภายในผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รวมทัง้การจดัการให้มีการบริหารความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ/หรือฝ่ายบริหารความเส่ียงของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วมได้ 
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2) ความเส่ียงจากภาวะตลาด 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2556-2558 เป็นดงันี ้
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท  
และบริษัทย่อย 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 471.11 59.68% 478.24 55.38% 398.80 54.35% 

(2) ดอกเบีย้รับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 171.45 21.72% 147.82 17.12% 155.96 21.26% 

(3) คา่ธรรมเนียมและบริการ   49.22 6.24%   58.07 6.72%   57.91   7.89% 

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

(5) ดอกเบีย้และเงินปันผล  46.50 5.89%   63.61 7.36%   52.71    7.18% 

(6) ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์  50.07 6.34%   35.44 4.10%   65.37    8.91% 

(7) รายได้อ่ืน    1.07 0.14%     3.50 0.43%     2.97    0.41% 

รายได้รวม 789.43 100.00% 863.46 100.00% 733.72 100.00% 

หมายเหตุ: * สําหรับงวดปี 2556 และ 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากเงินลงทนุ 9.62 และ 53.22
ล้านบาทตามลําดบั ซึง่แสดงอยูใ่นสว่นของคา่ใช้จ่าย โดยเป็นขาดทนุจากเงินลงทนุของ AS ทัง้จํานวน 

 
บริษัทมีรายได้หลกัมาจากธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Securities Brokerage) และธุรกิจการค้าหลกัทรัพย์ 

(Securities Dealing) ซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.68* ,64.27 และ 54.35 ของรายได้รวมของบริษัทในผล
ประกอบการประจําปี 2556-2558 ตามลําดบั เน่ืองจากปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ขึน้อยู่กับภาวะตลาด และความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทนุ ดงันัน้ หากเศรษฐกิจซบเซา มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์จะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รายได้ดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนโยบายรัฐบาลในการสนบัสนนุหรือให้ความสําคญัต่อการพฒันาตลาดทนุของประเทศรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
และสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
อย่างไรก็ตามเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจึงได้พยายามลดความเส่ียง 

โดยการขยายกิจการไปยังธุรกิจส่วนอ่ืน ๆ เช่น การลงทุนในธุรกิจแฟคตอร่ิง ธุรกิจลีสซิ่ง งานท่ีปรึกษาทางการเงิน  
การขยายฐานลูกค้า และขยายตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ (Global Trading) และการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ  
ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านการเงินเช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลงังาน เป็นต้น  

 
3) ความเส่ียงจากการขยายการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทยงัคงมีการขยายการลงทนุอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการลงทนุหลกัของบริษัทจึงยงัคงมีความ
ต้องการใช้เงินทนุเพ่ือขยายธุรกิจใหม่ การร่วมทนุกบัพนัธมิตร และในบางกรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ียงัอยู่ในช่วง
เร่ิมต้นกิจการหรือไม่สามารถจดัหาแหลง่เงินทนุได้เอง ซึง่บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นอาจต้องให้การสนบัสนนุด้านแหลง่เงินทนุ
หรือเงินกู้ ในรูปแบบตา่ง ๆ โดยบริษัทพิจารณาแล้ววา่การช่วยเหลือหรือการเข้าลงทนุในธุรกิจใหม่ล้วนเป็นไปด้วยประโยชน์
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ต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่สามารถยืนยนัได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมท่ีเคยรับความช่วยเหลือจาก
บริษัทไปแล้วจะไมต้่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินอีกในอนาคต และบริษัทเข้าใจดีว่าผลตอบแทนจากธุรกิจเหลา่นัน้
อาจไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายหรืออาจลา่ช้ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้  

ดงันัน้ บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการศกึษาข้อมลูก่อนการดําเนินการลงทนุในธุรกิจแต่ละประเภท การพิจารณา
โอกาสและผลตอบแทนของการลงทนุ การประเมินความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในก่อนการลงทนุ ควบคู่ไป
กับการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
การบริหารกระแสเงินสดรับท่ีสมัพนัธ์กบักระแสเงินสดจ่ายเพ่ือไม่ให้กระทบต่อสภาพคลอ่งของบริษัท และการกระจายเงิน
ลงทนุไปในธุรกิจท่ีหลากหลายประเภทเพ่ือให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ มีการจดัโครงสร้าง
ของแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม มีการสร้างสมดุลของท่ีมาของรายได้ตามฤดูกาลหรือรายได้ท่ีมีความผันผวนจากปัจจัย
ภายนอก เช่น รายได้ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ กบัรายได้ท่ีค่อนข้างสม่ําเสมอ เช่น รายได้จากดอกเบีย้รับจากการซือ้
สิทธิเรียกร้องและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทพิจารณาการลงทนุใหม่ทัง้ในธุรกิจท่ีดําเนินการ
ตัง้แต่เร่ิมจดัตัง้บริษัทและธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยู่แล้ว รวมทัง้การกระจายโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
ธุรกิจการเงินด้วยเช่นกนั 

 
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 
(ซึง่กลุม่จึงรุ่งเรืองกิจ ประกอบด้วย คณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ และบริษัท ซมัมิท ฟุตแวร์ จํากดั) ถือหุ้นในบริษัทฯ ณ  สิน้วนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2558  ร้อยละ 54.41, 9.10 และ 8.77 ตามลําดบั รวมเป็นสดัสว่นการถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 72.28  ของทนุชําระ
แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยครอบครัวงามเศรษฐมาศเป็นผู้บริหาร และผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ และได้เชิญ JRK Holdings และกลุม่
จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ ถือหุ้น JRK Holdings เป็นญาติกับคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) มาถือหุ้นร่วม จึงมีความเส่ียงในกรณีท่ีกลุ่ม 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีเป็นผู้บริหารใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน ก็จะสามารถควบคุมการลงมติในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเร่ืองสําคญัตา่งๆ ท่ีกฎหมาย หรือข้อบงัคบักําหนดให้ต้องได้รับเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพ่ือถ่วงดลุกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีเป็นผู้บริหารดงักลา่วได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณาเพ่ือให้รายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท อีกทัง้ยงัทําให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
5) ความเส่ียงในการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 75 

บริษัทลงทุนในธุรกิจแฟคตอร่ิงในสัดส่วนร้อยละ 71.55 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว และลงทุนทางอ้อม 
ในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นบางรายการจําเป็นต้องได้รับเสียงสนบัสนนุไม่น้อย
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กว่า 3 ใน 4 ของผู้ มีสิทธิออกเสียงท่ีมาประชุม ในกรณีนีบ้ริษัทยงัไม่สามารถควบคมุสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้
ทัง้หมด อย่างไรก็ดี ถ้ารายการท่ีขออนมุติัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยแล้ว บริษัทเช่ือว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนย่อมจะออกเสียง
สนบัสนนุการลงมติอนมุติัรายการดงักลา่วด้วยเช่นกนั 

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

 
6) ความเส่ียงจากการเกดิ Dilution Effect จากการออก และเสนอขาย ESOP Warrant 

ณ วนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จํานวนท่ีออก และเสนอขาย 124.67 
ล้านหน่วย โดยมีมลูคา่การเสนอขาย 0 บาท (ไม่คิดมลูค่า) ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัหุ้นละ 0.25 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท มลูคา่หุ้นท่ีจะออกและเสนอขายไมเ่กิน 31.17 ล้านบาท และอตัราการใช้สิทธิเท่ากบั 1:1 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ4 ปี นบัจากวนัออกเสนอขาย บริษัทฯ จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่กรรมการ : ผู้บริหาร : และพนักงานของบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 5:20:75 ตามลําดับ คิดเป็น Price dilution, 
Control dilution และ EPS dilution ร้อยละ 1.32, 3.85 และ 3.85 ของทนุชําระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน
ทัว่ไป และร้อยละ 1.06, 3.12 และ 3.12 ของทนุชําระแล้วหลงัการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทัว่ไป ซึ่งราคาใช้สิทธิซือ้หุ้น
ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีราคาต่ํากว่าราคาท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ดงันัน้หลงัการเสนอขาย 
ESOP Warrant หุ้นสว่นนีไ้ด้ถกูสัง่ห้ามขายทัง้จํานวนตามข้อกําหนดของ ESOP Warrant โดยภายหลงัจากครบกําหนด 12 
เดือนนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นต้นไป หรือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ผู้ ถือหน่วย ESOP Warrant จะสามารถ
ทยอยนําใบสําคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน ตามสดัส่วนท่ีบริษัทกําหนด โดยเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
มีจํานวนสทิธิคงเหลือ  54.13  ล้านหน่วย 

ทัง้นีจํ้านวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ถูกใช้สิทธิในงวดใด ๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด สามารถสะสมนําไปใช้ 
สิทธิในงวดถดัไปได้ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันัน้ผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีจะซือ้หุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีจ้ึงมีความเส่ียงจาก
การลดลงของราคาหุ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททําการขายหุ้นภายหลงัระยะเวลาห้ามขายหุ้น
ดงักลา่วข้างต้น   

 
7) ความเส่ียงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 และ 2558 บริษัทมีค่าความนิยมจํานวน 134.90 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการ
ซือ้หุ้ นบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทได้มีการทบทวนการประเมินมูลค่าของ 
ค่าความนิยมดงักล่าว โดยผู้สอบบญัชีจะทําการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์มลูค่า 134.90 ล้านบาท ดงักล่าวเป็น
ประจําทกุงวดบญัชี และตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) ดงันัน้บริษัทอาจจะมีความเส่ียงหากผู้สอบบญัชีได้พิจารณาแล้วว่าค่า
ความนิยมนีค้วรจะต้องมีการด้อยค่า ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของบริษัทในด้านของ
รายจ่ายอ่ืน ๆ สว่นของเจ้าของ และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจ้าของ  
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 4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 มูลค่าของทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อย 
ซึ่งได้แก่ 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 
(“AIP”)  และบริษัท แอสไพเรชั่น วนั จํากัด (“ASP1”) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”)  
มีรายละเอียดท่ีสําคญัดงันี ้
 
(1) อุปกรณ์ 
สินทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีแสดงในงบการเงินรวม เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 96.31 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 
97.19 ล้านบาท และ 31 ธนัวาคม 2556 : 91.51 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

           (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 
สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 39.93 39.73 37.86 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 15.18 15.66 18.02 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ 15.03 17.88 21.41 
ยานพาหนะ 24.65 22.94 13.96 
งานระหวา่งติดตัง้ 1.52 0.98 0.26 

รวม 96.31 97.19 91.51 
หมายเหตุ :  อปุกรณ์แสดงมลูคา่สทุธิตามราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

              ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้

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

ไมมี่การคิดคา่เส่ือมราคาสําหรับงานระหวา่งติดตัง้ 
 

(2) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีแสดงในงบการเงินรวม เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมทัง้สิน้ 111.17 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 
106.57 ล้านบาทและ 31 ธนัวาคม 2556 : 103.37 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20.80 16.20 13.00 
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 

รวม 111.17 106.57 103.37 
หมายเหตุ : สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี ้

                   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 และ 10 ปี 
 

การด้อยค่าของอุปกรณ์และสนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มี
ตวัตนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทนุ
จากการด้อยค่าเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่า 
ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนหมายถงึมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสงูกวา่  

ในการประเมินมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียง 
ในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกําลงัพิจารณาอยู่ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด 
ซึง่เหมาะสมกบัสนิทรัพย์ ซึง่สะท้อนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการ
จําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ผู้ ซือ้กบัผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไมมี่ความเก่ียวข้อง  
จากการประเมินมลูค่าอปุกรณ์และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่จําเป็นต้อง
ตัง้สํารองเผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ของอปุกรณ์และสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนแตอ่ยา่งใด 
 
(3) สัญญาเช่า 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ท่ีในอาคารและอปุกรณ์ อายขุองสญัญามี
ระยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 9 ปี  
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บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาบริการดงันี ้

               (หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ต้องจ่ายชาํระ 
งบการเงนิรวม               

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ภายใน 1 ปี 34 34 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 114 110 
มากกวา่ 5 ปี 40 69 

 
ในสว่นของสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่าที่เหลือ 

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

 
 
 

เช่า 
 

 
 
 
ระยะเวลาการเช่า 
9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี    
1 พฤษภาคม 
2556 ถงึวนัท่ี         
30 เมษายน 
2565 
 

 
 
 
193,395.20 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 
222,404.48 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562)
255,765.11 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 
2565) 

 
 
 
1 ปี 4 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 17 
(พืน้ท่ีเช่า 1,727 ตรม.)   
 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 20 
(พืน้ท่ีเช่า 400 ตรม.) 
 

 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 

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

 
 
 
1,001,660.00 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 
2559) 
1,151,909.00 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 
2562) 
1,324,695.35 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 
2565) 
260,000.00 บาท (มกราคม 2558 - สงิหาคม 2559) 
299,000.00 บาท (กนัยายน 2559 - สงิหาคม 2562) 
343,852.00 บาท (กนัยายน 2562 - สงิหาคม 2565) 

 
 
 
1 ปี 4 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 
 
 
 
1 ปี 8 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 
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อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
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) 
 
 
 

สญัญาเช่า อาคารพาณิชย์ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
(สาขาเชียงใหม)่ 
 
 
 

สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ G 
(พืน้ท่ีเช่า 141.78 ตรม.) 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 
 
 
 
 
 

เช่า 

ระยะเวลาการเช่า   
1 ปี 4 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 1 สงิหาคม 
2556 ถงึวนัท่ี         
3 กรกฎาคม 2559 
 

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   
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 

382,522.50 บาท (มกราคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 
 
 
 
 
 

38,587.50 บาท (มกราคม 2558 - ธนัวาคม 2558) 
40,516.87 บาท (มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2559) 
 
 
 
 

60,500 บาท (มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 
 
18,000 บาท (มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2559) 
 
 
 
 
 

45,000 บาท (มกราคม 2559 – มกราคม 2561) 
 
 
 
 
 

141,780 บาท (มกราคม 2559 – ตลุาคม 2561) 

1 ปี 7 เดือน 
 
 
 
 
 

1 ปี 
1 ปี 
 
 
 
 

1 ปี 7 เดือน 
 
 
 
 
 

1 ปี 
 
 
 
 
 

2 ปี 
 
 
 
 
 

2 ปี 10 
เดือน 
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อาคารสถานที่เช่า 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีที่สิน้สุดสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาเช่าที่เหลือ 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
เช่า        

ที่เหลือ 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั 
 
สญัญาเช่าพืน้ท่ี อาคาร
สํานกังาน โครงการจตัรัุสจามจรีุ 
ชัน้ 12 
(พืน้ท่ีเช่า 220 ตรม.) 

 
 

เช่า 

 
 
ระยะเวลาการเช่า   
9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤษภาคม 2556  
ถงึวนัท่ี 30  
เมษายน 2565 
 

 
 
127,600.00 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 
146,740.00 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562)
168,751.00 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565)

 
 
1 ปี 4 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 

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

     
 
 
     เช่า 

 
 
 
ระยะเวลาการเช่า   
9 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤษภาคม 2556  
ถงึวนัท่ี 30  
เมษายน 2565 

 
 
 
326,354.40 บาท (มกราคม 2558 - เมษายน 2559) 
375,307.56 บาท (พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2562)
431,603.69 บาท (พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2565)

 
 
 
1 ปี 4 เดือน 
3 ปี 
3 ปี 

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

 
 
 

เช่า 

 
 
 
ระยะเวลาการ
เช่า 36 เดือน 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 
เมษายน2556 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 

 
 
 
12,438.10 เหรียญสงิค์โปร์ หรือประมาณ 317,414 
บาท (อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.58 : 
25.5195 บาท ต่อ 1 เหรียญสงิค์โปร์)  

 
 
 
1 ปี 3 เดือน 

 
 
(4) ลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพย์ท่ีมีสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวม ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2558 2557 2556 

จาํนวน    ร้อยละ จาํนวน   ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 1,169.92 20.07 1,384.20 24.68 1,239.50 23.38 

สนิทรัพย์รายการอ่ืนๆ   4,658.91 79.93 4,223.29 75.32 4,062.11 76.62 
สนิทรัพย์รวม 5,828.83 100.00 5,607.49 100.00 5,301.61 100.00 

 
งบการเงินรวมแสดงยอดลกูหนีจ้ากธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ารวมทัง้สิน้ 1,169.92 ล้านบาท 1,384.20 
ล้านบาท และ 1,239.50 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
2558 2557 2556 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์       
ลกูหนีซื้อ้หลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 213.51 18.25 519.25 37.51 588.94 47.51 
เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 951.19 81.30 860.47 62.17 646.27 52.14 
ลกูหนีอ่ื้น - - - - - - 

รวม 1,164.71 99.55 1,379.72 99.6 1,235.21 99.65 
ดอกเบีย้ค้างรับ 5.21 0.45 4.48 0.32 4.29 0.35 

รวมลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์ 1,169.92 100.00 1,384.20 100.00 1,239.50 100.00 
ลูกหนีธุ้รกจิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า       
ลกูหนีธุ้รกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - 0.82 0.06 - - 
หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - -       (0.82)    (0.06) - - 

รวมลกูหนีธุ้รกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - - 

รวมลูกหนีธุ้รกจิหลักทรัพย์และ
ธุรกจิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
1,169.92 

 
100.00 

 
1,384.20 

 
100.00 

 
1,239.50 

 
100.00 

หมายเหตุ: ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดลุสทุธิลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และลกูหนี ้
ธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์จะรวมถึงยอดดลุสทุธิ
ลกูหนีท่ี้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์โดยใช้ทรัพย์สินท่ีซือ้นัน้มาวางเป็น
ประกนั ลกูหนียื้มหลกัทรัพย์ 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 
2558 2557 2556 

จาํนวน    ร้อยละ จาํนวน   ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง - สทุธิ 2,349.17 40.30 2,419.33 43.14 2,662.28 50.22 
สนิทรัพย์รายการอ่ืนๆ   3,479.66 58.70 3,188.16 56.86 2,639.33 49.78 
สนิทรัพย์รวม 5,828.83 100.00 5,607.49 100.00 5,301.61 100.00 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรกตามยอดหนีค้งค้างมีจํานวน 784.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 27.86 จากยอดลกูหนีท้ัง้หมด โดยสดัส่วนลกูค้ารายใหญ่ 10 อนัดบัแรกตามยอดหนีค้งค้าง ในระหว่างปี 
2556 - 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

ลูกค้า 
2558 2557 2556 

ยอดหนี ้
คงค้าง 

ร้อยละ 
ยอดหนี ้
คงค้าง 

ร้อยละ
ยอดหนี ้
คงค้าง 

ร้อยละ 

ลกูค้า 10 อนัดบัแรก 784.41 27.86 998.02 34.19 1,086.41 34.43 

ลกูค้าสว่นท่ีเหลือจาก 10 อนัดบัแรก  2,030.93 72.14 1,920.69 65.81 2,068.64  65.57 
ลูกหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง - 
สิน้งวด 

2,815.34 100.00 2,918.71 100.00 3,155.05 100.00 

จํานวนราย 371  387  387  
 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้องสามารถจําแนกตามอายหุนีไ้ด้ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

อายุหนีค้้างชาํระ 
2558 2557 2556 

ยอดหนี ้
คงค้าง 

   ร้อยละ 
ยอดหนี ้
คงค้าง 

  ร้อยละ 
ยอดหนี ้
คงค้าง 

ร้อยละ 

ยังไม่ถงึกาํหนดชาํระ 2,667.21 94.74 2,773.06 95.01 3,016.12 95.60 
ค้างชาํระ       
    น้อยกวา่ 3 เดือน 66.73 2.37 51.50 1.76 62.55 1.98 
    3 - 6 เดือน 0.79 0.03 1.71 0.06 25.27 0.80 

 มากกวา่ 6 เดือน 80.61 2.86 92.44 3.17 51.11 1.62 
รวมลูกหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 2,815.34 100.00 2,918.71 100.00 3,155.05 100.00 
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(6) ค่าความนิยม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 
คา่ความนิยม 134.90 134.90 134.90 

รวม 134.90 134.90 134.90 
 
(7) ใบอนุญาตท่ีสาํคัญในการประกอบธุรกจิ 

 

ใบอนุญาต 
หน่วยงานที่เป็นผู้

อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต เงื่อนไข 

ใบอนญุาตทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)                         

ไมมี่    

ใบอนญุาตทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลกัทรพัย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ 

สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) 

ไมมี่ 

ใบอนญุาตทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 
ไมมี่    

ใบอนญุาตทีสํ่าคญับริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ใบอนญุาตในการเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน / ท่ีปรึกษาสาขา
การเงินและสาขาเบด็เตลด็ ด้าน
วางแผนธุรกิจ 

สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ / 
กระทรวงการคลงั 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี 
จํากดั 

ได้รับความเหน็ชอบในการ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 
ถงึวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2562  

ใบอนญุาต AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. 
The commencement of 
business as a person 
exempted from the 
requirement to hold a capital 
markets services licence to 
carry on business in advising 
on corporate finance 
activities.  

Monetary Authority of 
Singapore (“MAS”) 

AIRA International 
Advisory (Singapore) Pte. 
Ltd. 

ได้รับความเหน็ชอบตัง้แต่
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557  
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(8) เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากสํานกัเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สนิทางปัญญา  

 สําหรับบริการ การจดัการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ และการเงิน จดทะเบียน ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2550  

 สําหรับบริการ นายหน้าหลักทรัพย์ บริการด้านกองทุนรวม บริการด้านการลงทุน เสนอราคาในตลาด
หลกัทรัพย์ให้คําปรึกษาด้านการเงินการคลงั จดทะเบียน ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2551 

 สําหรับบริการ การจดัฝึกอบรมสําหรับบริการนายหน้าค้าหุ้นและพนัธบตัร จดทะเบียน ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 
2550 

 สําหรับบริการ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการองค์กรธุรกิจ 
ให้คําปรึกษาด้านการจดัการบคุลากร ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ จดทะเบียน ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 

โดยเคร่ืองหมายสําหรับบริการมีอาย ุ10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียน และอาจตอ่อายไุด้ทกุ ๆ 10 ปี  
 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลกัในการลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทนุและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท 
ทุนเรียก
ชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้น      

(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวธีิราคาทุน-สุทธิ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน
ต่อสนิทรัพย์รวม 

(ร้อยละ) 

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

 
1,100 

400 
12 

 
200 

 
99.99 
71.55 
90.00 

 
99.99 

 
1,131 

584 
11 

 
200 

 
35.38 
18.27 

0.34 
 

6.25 
บริษัทร่วม 
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

 
1,000 

 
30.00 

 
300 

 
9.38 

 
หมายเหตุ :  บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด 

(มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

 บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
ในสดัสว่นร้อยละ 60 
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นโยบาย และขอบเขตการลงทุน 

นโยบายการลงทุนจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ทางด้านการเงินเป็นหลกัทัง้ในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในสดัส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของเงินลงทนุ และนอกเหนือจากธุรกิจการเงินบริษัทฯ สามารถลงทนุในธุรกิจอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือกระจายความ
เส่ียง ภายใต้ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัท แตต้่องมีสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 25 ของจํานวนเงินลงทนุทัง้หมด  
         การลงทนุของบริษัทจะเป็นการลงทนุทัง้ในระยะสัน้/ระยะยาว  โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทนุเม่ือได้รับผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยกิจการท่ีบริษัทฯ จะเข้าลงทนุจะต้องมี ผลการดําเนินงาน
ท่ีไม่มีผลขาดทนุต่อเน่ืองสามปี หรือหากเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมต้นใหม่ต้องมีพนัธมิตรผู้ ร่วมทนุท่ีมีประสบการณ์และประวติัการ
ดําเนินงานท่ีดีในธุรกิจนัน้หรือ สามารถสนบัสนนุธุรกิจในกลุ่มให้ขยายตวัอีกทัง้ต้องเป็นธุรกิจท่ีไม่ผิดกฎหมาย หรือทําลาย
สิง่แวดล้อม    การแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุจะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
นโยบายควบคุมดูแลการลงทุน 

ผงัโครงสร้างการปฏิบติังานการลงทุน จะอยู่ภายใต้ผงัโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยการลงทุนในกิจการใดๆ  
การติดตามผลการลงทนุ รวมถึงการเพิ่มวงเงิน การลดวงเงิน การยกเลิก และการจําหน่ายเงินลงทนุ ต้องผ่านขัน้ตอนการ
คดัเลือก และวิเคราะห์โดยฝ่ายการลงทุน และนําเสนอพิจารณาต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการลงทุน 
ตามลําดบั โดยคณะกรรมการลงทนุจะไม่มีอํานาจในการอนมุติัการลงทนุ เม่ือคณะกรรมการลงทนุได้เห็นชอบในหลกัการ
ลงทนุจะนําเสนอตอ่ไปให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัการลงทนุตอ่ไป 

 
นโยบายการควบคุม และกาํกับกจิการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557 อนุมติักําหนดนโยบายการควบคุม และ
กลไกกํากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุเพ่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกํากบัดแูลการดําเนินการของบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาต และการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตระหนกัว่าการมี
นโยบายดังกล่าวเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การมีระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกําหนด 
ทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้ได้อย่างสมบรูณ์ เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทัง้
บริษัทฯ ยงัสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักลา่วเพ่ือดแูลผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ได้ 

 
ทัง้นีก้ารมีมาตรการในการกํากบัดแูลกิจการดงักล่าวจะช่วยเพิ่มมลูค่า และความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัทฯ โดยธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้จะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการ
ควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุออกเป็น 2 ด้าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. นโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

1) บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมในเร่ืองของการรับรองรายงานการประชุมสามัญ และ/หรือวิสามัญผู้ ถือหุ้น การรับรองงบการเงิน
ประจําปี การเลือกตัง้กรรมการ และการกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชี การจดัสรรเงินกําไร การอนมุติัเร่ืองอ่ืน ๆ และการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 
ในวาระการประชมุ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อีกทัง้เพ่ือเป็นการปฏิบติั
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ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และของผู้ ถือหุ้นอ่ืนโดยรวม 

2) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีกลไกกํากบัดแูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทัง้ทางตรง
และทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 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
ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม เว้นแต่เร่ืองท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 2) ทัง้นี  ้กรรมการหรือผู้ บริหารตามวรรค
ข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ  
และผู้บริหารของบริษัท 

(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีและเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 
(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย 
รายการตัง้แต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะมีการ
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึง่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใน
บริษัทย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดังต่อไปนี  ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 
(ง) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการ 

ท่ีเก่ียวกบัการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณ
ขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตาม
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หลกัเกณฑ์ดงักลา่วแล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ด้วย 

(จ) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ ท่ีก่อความ
เสียหายแก่บริษัทยอ่ย 

(ฉ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ช) การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 
(ซ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือ

บางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืน 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมด หรือสว่นท่ีมีสาระสําคญั 
(ญ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกนั การทํานิติกรรมผกูพนับริษัทย่อย

ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใด
แก่บคุคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อย 
ท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณี
ท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทยอ่ยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ 
แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่
รายการธุรกิจกปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้
โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(2) เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัท
ยอ่ยเข้าทํารายการ 
(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการ 

ท่ีเก่ียวกบัการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณ
ขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตาม
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หลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุน 
จดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นทัง้ทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50  
ของทนุชําระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การดําเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม
ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อย 
หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรง และทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทํา
รายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อย 
ท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือ
คํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  
แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย
อนุโลม ทัง้นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3) กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงาน และ
งบประมาณอย่างต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยง และรายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม อยา่งครบถ้วน และถกูต้อง 

4) กรรมการของบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอเพ่ือป้องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้กับบริษัทย่อย รวมทัง้ควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจน   
เพ่ือแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดได้อยา่งตอ่เน่ือง และน่าเช่ือถือและมีช่องทางให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมลู
ของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินการทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
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กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีต้้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงาน 
ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบติัตาม
ระบบงานท่ีจดัทําไว้อยา่งสม่ําเสมอ 

5) กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผย และนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถงึความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนดเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตดัสินหรืออนมุติัใดๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อย และบริษัทฯ เป็นสําคญั
ทัง้นีก้รรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทัง้ทางตรง และทางอ้อมนัน้ด้วย อนึง่การกระทําดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นผลให้กรรมการผู้บริหาร หรือบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้
บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สนันิษฐานว่าเป็นการกระทําท่ีขดั หรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัท
ยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท่ีลว่งรู้มาเว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 
(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ 

กระทํา และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด 

6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้
บริษัทยอ่ยเข้าชีแ้จงหรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณาดงักลา่ว ซึง่บริษัทย่อยต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด
ทนัที 

7)   บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วยการดําเนินงานให้กับบริษัทฯ เม่ือได้รับการร้องขอ 
ตามความเหมาะสม 

8)   กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือนําส่งเอกสาร 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 

9)   ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส 
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม  
ทัง้ท่ีได้มาจากการกระทําตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสําคญัต่อบริษัทฯ บริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืน ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม ่
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10)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทยอ่ย จะกระทําธุรกรรมกบับริษัทยอ่ยได้ต่อเม่ือธุรกรรม

ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต ่
ขนาดรายการท่ีคํานวณได้ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรายการทีเก่ียวโยงกัน และหลักเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดมา
ใช้โดยอนโุลมทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระทํา
กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ เป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัไว้แล้ว 

 
นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
1. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน 

โดยผู้สอบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลูประกอบการจดัทํางบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ให้กบับริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมลูดงักล่าวนัน้ เพ่ือประกอบการจดัทํางบการเงินรวม หรือรายงาน
ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปีนัน้แล้วแตก่รณี 

2. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจดัทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อ
บริษัทฯ 

3. บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษัทฯ เม่ือตรวจพบ หรือ
ได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบ และรายงาน 

 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย       
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย  

ซึง่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญั  

  อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่น
ของผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทย่อยมีคดีพิพาท โดยบริษัทย่อยเป็นโจทก์ ซึ ่งเกิดจากลกูค้ารายหนึ ่งซึ ่งดําเนินธุรกิจผลิต
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง มีหนีค้้างชําระเงินต้นตามสญัญากู้ยืมเงินจํานวน 60.62 ล้านบาท ลกูค้าประสบปัญหาทาง
การเงิน ไม่สามารถชําระเงินต้นตามสญัญากู้ยืมเงินได้ แต่ปัจจบุนัลกูค้ายงัคงดําเนินธุรกิจอยู่ บริษัทย่อยได้ดําเนินการ
ย่ืนฟ้องลกูค้าและผู้ คํา้ประกนัรายนีต้่อศาลชัน้ต้นเมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2558 คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทาง
ชัน้ศาล บริษัทย่อยไม่ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทย่อยได้ตัง้สํารอง
ลกูค้ารายนีค้รบถ้วนทัง้จํานวน ตามนโยบายการตัง้สํารองเรียบร้อยแล้ว 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือบริษัท บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 ช่ือยอ่ AIRA 
 เลขทะเบียนบริษัท 0107554000216 
 ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company)  
 ทนุจดทะเบียน 1,790,000,000 บาท 
 ประกอบด้วยหุ้นสามญั 5,496,760,513 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
 ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่ มีจํานวน 1,374,190,128.25 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ท่ี 12 ถนนพญาไท ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
   เวบ็ไซต์  www.aira.co.th  
   โทรศพัท์  0 - 2684 - 8981  
   โทรสาร 0 - 2684 - 8980 
 สํานกัเลขานกุารบริษัท   โทรศพัท์  0 - 2684 - 8991 
   โทรสาร 0 - 2684 - 8980 
   E-mail corporate@aira.co.th  
 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 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) www.aira.co.th 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น      
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุน 
จดทะเบียน 1,790,000,000 บาท ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่า 1,374,190,128.25 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
5,496,760,513 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 
(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีข้อมลูรายช่ือและสดัส่วนการ 
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก รายละเอียดดงันี ้

 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ (%) 

1 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั      2,026,935,120  36.875 

2 นายทวีฉตัร จฬุางกรู         696,092,817  12.664 

3 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ         318,426,062  5.793 

4 นายโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ         289,474,951  5.266 

5 นายณฐัพล จฬุางกรู         267,749,900  4.871 

6 บริษัท ซมัมิท ฟตุแวร์ จํากดั         192,401,300  3.500 

7 นางนิชา สมิทธิวาสน์         190,750,000  3.470 

8 นางสาวอรณิชา งามเศรษฐมาศ         181,951,041  3.310 

9 นางสาวนิดา แซ่ลี ้         168,690,700  3.069 

10 AIFUL CORPORATION         112,000,000  2.038 

  
(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)  

- ไมมี่ - 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 บริษัทฯ มีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน 2 ประเภท ได้แก่  

1) ใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ESOP Warrant) โดยมีสาระสําคญัเก่ียวกบั ESOP ดงักลา่ว ดงันี ้  
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2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญของ  บริ ษัท  ไอ ร่า  แคปปิตอล  จํ ากัด  (มหาชน ) ตาม ท่ี 
ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 มีมติอนมุติัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 2 หุ้น : 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ กําหนดให้มีการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 2 รุ่น ได้แก่ (1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1  
(AIRA-W1) และ (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 2  
(AIRA-W2) มีสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้
 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน)  

รุ่นที่ 1 (AIRA-W1)  
 

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 14 
สงิหาคม 2558 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 781,886,827 หน่วย  
จาํนวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ 781,886,827 หุ้น  
สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 2 บาท (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิ) 
อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิคือ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 วนัท่ีครบกําหนด 
และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2561)  

กําหนดการท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิตลอดอายรุวม 12 ครัง้ ดงันี ้

 
ครัง้ที่ วันใช้สทิธิ 

1 วนัศกุร์ท่ี 30 ต.ค. 58 
2 วนัศกุร์ท่ี 29 ม.ค. 59 
3 วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย. 59 
4 วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 59 
5 วนัจนัทร์ท่ี 31 ต.ค. 59 
6 วนัองัคารท่ี 31 ม.ค. 60 
7 วนัศกุร์ท่ี 28 เม.ย. 60 
8 วนัจนัทร์ท่ี 31 ก.ค. 60 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน)  

รุ่นที่ 2 (AIRA-W2) 
 

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 14 
สงิหาคม 2558 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 781,886,827 หน่วย  
จาํนวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ 781,886,827 หุ้น  
สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคา
หุ้ นละ 3.50 บาท (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิคือ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 วนัท่ีครบกําหนด 
และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2562) 

กําหนดการท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิตลอดอายรุวม 16 ครัง้ ดงันี ้

 
ครัง้ที่ วันใช้สทิธิ 

1 วนัศกุร์ท่ี 30 ต.ค. 58 
2 วนัศกุร์ท่ี 29 ม.ค. 59 
3 วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย. 59 
4 วนัศกุร์ท่ี 29 ก.ค. 59 
5 วนัจนัทร์ท่ี 31 ต.ค. 59 
6 วนัองัคารท่ี 31 ม.ค. 60 
7 วนัศกุร์ท่ี 28 เม.ย. 60 
8 วนัจนัทร์ท่ี 31 ก.ค. 60 
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ครัง้ที่ วันใช้สทิธิ 
9 วนัองัคารท่ี 31 ต.ค. 60 

10 วนัพธุท่ี 31 ม.ค. 61 
11 วนัจนัทร์ท่ี 30 เม.ย. 61 
12 วนัพฤหสับดีท่ี 2 ส.ค.61 

 
 
 

ครัง้ที่ วันใช้สทิธิ 
9 วนัองัคารท่ี 31 ต.ค. 60 

10 วนัพธุท่ี 31 ม.ค. 61 
11 วนัจนัทร์ท่ี 30 เม.ย. 61 
12 วนัพฤหสับดีท่ี 2 ส.ค.61 
13 วนัพธุท่ี 31 ต.ค. 61 
14 วนัพฤหสับดีท่ี 31 ม.ค. 62 
15 วนัองัคารท่ี 30 เม.ย. 62 
16 วนัศกุร์ท่ี 2 ส.ค. 62 

 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
 
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากการหกัภาษี
เงินได้ และหกัสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ ผกูพนัอยู ่
รวมทัง้ข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ี
อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวถดัไป 

ทัง้นี ้นบัตัง้แต่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล
ระหวา่งกาล 2 ครัง้ รายละเอียดดงันี ้

 1) ปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2557 จากกําไรสทุธิเดือนมกราคม – กนัยายน 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ในอตัรา
หุ้นละ 0.012 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557  
 2) ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจําปี 2558 จากกําไรสทุธิเดือนมกราคม - เดือนกนัยายน 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ใน
อตัราหุ้นละ 0.0075 บาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558  
 
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ประกอบด้วย AS, AF, AD และ AI) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัสํารองต่าง ๆ ทกุประเภท
ตามท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและ
ข้อกําหนดในสญัญาตา่ง ๆ ท่ีบริษัทยอ่ยทัง้สามผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสม
อ่ืน ๆ ในอนาคตด้วย 
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8.  โครงสร้างการจัดการ    
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท*  มีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย  
ลาํดับ กรรมการบริษัท ตาํแหน่ง 

1 ศาสตราจารย์ศภุชยั พิศิษฐวานิช** ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
2 นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)  / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3 หมอ่มราชวงศ์ เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)   
4 นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)   
5 นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)   
6 นายวฒิุภมิู  จฬุางกรู กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 
7 นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการอิสระ 
8 รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ กรรมการ 
9 นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ   กรรมการ 
10 นายนพพร พิชา กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
11 นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
12 รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
หมายเหต:ุ  *นางสาวเนตรทราย นาคสขุ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 **ศาสตราจารย์ศภุชยั พิศิษฐวานิช ถงึแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสามโดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ 
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้  ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือก
เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเ พ่ือประโยชน์ 
ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ 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) 
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี ้
1.  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีจดัการกิจการภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย 
1.1   ปฎิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัการท่ีดีมีประสทิธิภาพเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
1.2   กําหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบั

ดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต ่
เร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้  การซือ้ขายหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
หรือ ข้อบงัคบั และการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นต้น 

2.    คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ ดงันี ้
2.1 มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดคณุสมบติัและแต่งตัง้คณะกรรมการลงทนุ และให้ความเห็นชอบ เก่ียวกบั

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทนุ 
2.2 พิจารณาอนมุติัแผนการลงทนุของบริษัทฯ และมีอํานาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทนุไปดําเนินการ 
2.3 กํากบัดแูลการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
2.4   กําหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดําเนินงาน 
2.5 พิจารณาอนมุติัการลงทนุและการจําหน่ายเงินลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ี

กํากบัดแูล 
2.6 อนมุติัจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม 

3.    คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีกํากบัดแูลและติดตามการวดัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ให้
นโยบายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการพฒันาบุคคลของบริษัทฯ รวมถึง
กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคในการดําเนินการ ดงันี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแตง่ตัง้ตวัแทนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบติั
ตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งได้กําหนดไว้ในนโยบายการควบคมุการบริหารงานของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม 

(2) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ตอ่เน่ือง 

(3) ติดตามดแูลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการทํารายการระหว่างกนัและการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิท่ีมีนยัสําคญัแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

(4)  หากเป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยง มีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทํา
รายการสําคญัอ่ืนใดนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรรมการหรือผู้บริหารตวัแทน มีหน้าท่ี
กํากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเก่ียวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
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รายการได้มาจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ โดยอนโุลม รวมทัง้รายการท่ีสําคญัท่ีบริษัทฯ กําหนด ทัง้นี ้ให้พิจารณา
การทํารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทํานองเดียวกับการทํารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาด
เดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่
กรณี 

4.  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีจดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรายงานต่อ
ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียหรือผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีรับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขกรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

5.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการ
บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

6.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือให้มี
ขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง (Succession Plan)  

7.    คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดคุณสมบติั และแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย และให้ความ
เหน็ชอบเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีแตง่ตัง้ขึน้ 

8.  ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็น 
2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ (As a Whole) และการ
ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self Assessment) เพ่ือนําผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการ
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ 

9.  คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอํานาจ
ดําเนินการหรือกระทําเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการในเร่ืองดงัต่อไปนีจ้ะกระทําได้
ตอ่เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ เช่น  เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การทํา
รายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
การมอบอํานาจดงักลา่ว ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การแต่งตัง้หรือมอบอํานาจในเร่ืองใด ผู้ ได้รับการแต่งตัง้หรือผู้ รับมอบอํานาจจะต้องไม่เป็นผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยในเร่ืองนัน้ 

(2) การแต่งตัง้หรือมอบอํานาจ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการแต่งตัง้หรือการมอบอํานาจท่ีทําให้ผู้ ได้รับการแต่งตัง้
หรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(3) การแต่งตัง้หรือมอบอํานาจ ต้องกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ ได้รับการแต่งตัง้
หรือผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน และต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการ
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อิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ และกรณีท่ีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคดัค้านการ
มอบอํานาจนัน้ ต้องบนัทกึความเหน็ของกรรมการท่ีคดัค้านในรายการประชมุให้ชดัเจนด้วย 

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ 
ท่ีอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีใ้นการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ
ภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเหน็วา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2558 

รายช่ือกรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
ลงทุน 

คณะ 
กรรมการ
บรรษัท 
ภบิาล 

คณะ 
กรรมการ  
สรรหา/
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเส่ียง 

1. นายศภุชยั  พิศิษฐวานิช 8/10 - - - - - 
2. นายอนนัต์ ศิริแสงทกัษิณ 9/10 - - - - 1/2 
3. นายนพพร  พิชา 9/10 4/4 - - - - 
4. นางจิราพร  เชมนะสริิ 9/10 4/4 - 2/2 - - 
5. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 10/10 4/4 - - - - 
6. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ  วิสทุธิ 9/10 - - - 2/2 - 
7. นายปริญญา  ไววฒันา 10/10 - 10/10 - 2/2 2/2 
8. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 10/10 - - - 2/2 2/2 
9. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 10/10 - - 2/2 - - 
10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 10/10 - 9/10 2/2 - - 
11. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 10/10 - 10/10 - - - 
12. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 9/10 - - - - - 

 
8.2 ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
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  
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ร่วมพิจารณากําหนดนโยบายบริษัทฯ และนโยบายการลงทนุ และให้ข้อเสนอแนะการจดัทําแผนกลยทุธ์ธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือเสนอขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามและวางแผนการลงทนุตามท่ีกําหนดในนโยบายการลงทนุ 
3. กลัน่กรองงบประมาณประจําปี ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือจดัทําและนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนมุติั 
4. สัง่การและมอบหมายงานตามแผนกลยทุธ์ธุรกิจท่ีได้รับการอนมุติัแล้ว ให้ผู้บริหารของบริษัทในเครือไปปฏิบติั

ตามขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5. กําหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุมกํากับกิจการ การบริหารความเส่ียง และติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติังานของฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
6. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพฒันาปรับปรุงระบบการทํางานใดๆ 

ของบริษัทในเครือ 
7. ร่วมพิจารณา และให้คําแนะนําในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีสําคัญ และมี

ผลกระทบตอ่การทํางานของบริษัทในเครือทัง้กลุม่ 
8. พิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้ความดีความชอบ และค่าตอบแทน

ของผู้บริหารของบริษัทในเครือ 
9. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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Organization Chart
AIRA Capital Public Company Limited

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

สํานักเลขานุการบริษัท
Corporate Secretary  

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee.

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive officer

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors 

ส่วนลงทุนในประเทศ
Local Investment  

ส่วนลงทุนในต่างประเทศ
Foreign Investment.

ส่วนบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance ส่วนกฎหมาย Legal

ส่วนบุคคลและธุรการ
HR and Admin

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Department

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
Nominating and Remuneration Committee

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
Corporate Governance Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Business supporting  Department

ฝ่ายการลงทุน Investment Department 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการ ESOP
ESOP Committee.

ส่วนสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
Communication and Corporate 

affairs

เลขานุการผู้บริหาร
Executive Secretary

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Risk

ส่วนการลงทุน
Investment Risk

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) 
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8.3 เลขานุการบริษัท  
 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 แต่งตัง้ นางสาวเนตรทราย 
นาคสุข เป็นเลขานุการบริษัท โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงปี 2557 ได้กําหนดให้บริษัทฯ  
มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัท ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วย หรือไมก็่ได้ 
2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัตา่ง ๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มี

การปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4. ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. ดแูลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนํา

ของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบติัA 
6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่งๆ  
7. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ

ต่อสาธารณชน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกบัธุรกิจ/อตุสาหกรรม
เดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน
กรรมการจะอยูใ่นรูปของเบีย้ประชมุกรรมการ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบีย้ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,668,000.00 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ที่ประชุม  

(ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม  

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

10 
4 

10 
2 
2 
2 

1,200,000.00 
120,000.00 
204,000.00 

48,000.00 
48,000.00 
48,000.00 
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8.5 บุคลากร  
 
8.5.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด และจาํนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 24 คน ประกอบไปด้วย 
 

ลาํดับ ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง ส่วนงาน 

1 นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

2 นายสทุธิพร ตณัฑิกลุ กรรมการผู้จดัการ   

3 นางสาวเนตรทราย  นาคสขุ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สํานกัเลขานกุารบริษัท 

4 นายวีรยทุธ พจน์เสถียรกลุ รองผู้ อํานวยการ สํานกัเลขานกุารบริษัท 

5 นางศศิวิมล เทศะภ ู ผู้จดัการ สํานกัเลขานกุารบริษัท 

6 นางสาววริญรัตน์ เจริญพรสวสัด์ิ ผู้ช่วยผู้จดัการ เลขานกุารผู้บริหาร 

7 นายสมัพนัธ์ ชนะบรูณาศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ  

8 นายเจนวิทย์  รุ่งกิจวรเสถียร ผู้ อํานวยการฝ่าย  ฝ่ายการลงทนุ  

9 นางสาวดวงพร บญุมีนา ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ  

10 นางสาวปภิญญา แดงโชติ ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ  

11 นายกวินกร หวงัพีระวงศ์ ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ  

12 นางสาวสภุทัรา ตนัติธีรวิทย์          ผู้จดัการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

13 นายอรรถพร ตระกลูมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง  
(สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

14 นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย์ รองผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง  
(สว่นการลงทนุ) 

15 นางสาวนภาวรรณ รุทธพิชยัรักษ์ รองผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบญัชีและการเงิน) 

16 นางสาวกลัยา ทองเจิม ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบญัชีและการเงิน) 

17 นางสาวฉตัรวิไล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบญัชีและการเงิน) 

18 นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ รองผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นกฎหมาย) 

19 นางสาวณตุตรา ดวนใหญ่ ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นกฎหมาย) 
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ลาํดับ ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง ส่วนงาน 

20 นางสาววิภาวรรณ มิโก ผู้ อํานวยการฝ่าย  
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบคุคลและธุรการ) 

21 นางสาวสาวิตรี บนุนาค ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบคุคลและธุรการ) 

22 นางสาวกมลชนก พดูเพราะ ผู้ช่วยผู้จดัการ 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบคุคลและธุรการ) 

23 นายสชุาติ พุม่เพช็ร์ล้วน เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบคุคลและธุรการ) 

24 นางสาวหนึง่ฤทยั พรหมแสง เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ  
(สว่นบคุคลและธุรการ) 

 
 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 32.18 ล้านบาท  
ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสัเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม 
และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 
 
8.5.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 
  ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี  ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการ 
ในการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ด้วยการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะของ
บคุลากร โดยใช้เคร่ืองมือในการพฒันาบคุลากร ซึ่งได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายโครงการ (Project 
Assignment) และการฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้มาประยกุต์ใช้งาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนัน้ พนักงานทุกระดับตัง้แต่ระดับบริหารจนถึงระดับ
ปฏิบติัการจะได้รับการพฒันาศกัยภาพตนเอง เพ่ือให้สามารถเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกบัองค์กร 
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9.  การกาํกับดูแลกจิการ 
 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 10/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558 อนมุติันโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ (ฉบบัปรับปรุง ปี 2558) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  
  วสัิยทัศน์ 

 มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชัน้นํา ท่ีมีเครือข่ายพนัธมิตรในระดบัสากล ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีหลากหลายและครบถ้วน  
 

พันธกจิ   
 สร้างคณุคา่สงูสดุภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสีย ซึง่ได้แก่  

 ผู้ ถือหุ้น  :   สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ลกูค้า  :    สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 
 บคุลากร  :  พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตให้แก่บคุลากร 
 คูค้่า  :   ดําเนินธุรกรรมด้วยความซ่ือสตัย์ ยติุธรรมโปร่งใส และมีเครือข่ายเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า

ทนัสมยั 

 สงัคม  :    ร่วมช่วยเหลือสงัคมและรักษาสิง่แวดล้อม 
 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น   

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสทิธิพืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทกุรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และใน
ฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือ โอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม
ในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งผลกําไรและเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั สิทธิใน
การได้รับข้อมลูสารสนเทศของบริษัทอยา่งเพียงพอและทนัเวลา สทิธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ  สิทธิในการเสนอ
รายช่ือบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น  สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น   

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
สง่เสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บริษัทจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีงบดลุ
ประจําปี บริษัทจะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะจดัประชมุ ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น



- 65 - 
 
และนกัลงทนุสถาบนั ทัง้นีบ้ริษัทสามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจําเป็นหรือ
สมควร  

1.2 บริษัทจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วนัลว่งหน้าก่อนการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วย
รายละเอียดท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่ละวาระแล้วแต่กรณี รวมทัง้มีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่วด้วย  

1.3 บริษัทจะประกาศการนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.aira.co.th หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยแจ้งข้อมลู
วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุไว้โดยชดัแจ้ง 

1.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีบริษัทได้จดัส่งไป พร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุและคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ 

1.5 ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น และนักลงทุนสถาบันสามารถส่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาท่ีเว็บไซต์ของบริษัท หวัข้อนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ หรือสง่โทรสาร 0 2684 8980  

 
2. การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนัน้คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชดุย่อยจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชมุ นอกจากนี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง และผู้แทนจากผู้สอบบญัชีจะเข้าร่วมประชมุ เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ฝ่ ายจดัการ และนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดําเนินการจดัเตรียม
การประชมุผู้ ถือหุ้น การจดัสง่จดหมายนดัประชมุ จดัเตรียมสถานท่ี การให้ข่าวสารการประชมุ และการให้ความสะดวก
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันสามารถ
ซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้อยา่งเทา่เทียมกนั  

2.3 บริษัทจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็น และซกัถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม 
ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหาก  

 
3. การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุทราบก่อนการดําเนินการประชมุ และให้มีการบนัทกึคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนน
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ในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการท่ีลาประชมุ 

3.2 ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุ  ให้เสร็จสิน้ภายใน 14 วนั 
โดยแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

3.3 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษัท หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
หมวดที่ 2   การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําหน้าท่ีกํากับดูแลให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น
สญัชาติไทย หรือสญัชาติต่างด้าว ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือ
ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน การ
รับส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผล การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่าง
สม่ําเสมอและทนัเวลา โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้
 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1 บริษัทจดัให้มีการแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
1.2 ประธานท่ีประชุมจะแจ้งข้อมูลสําคัญให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการประชุม ได้แก่ การ

แนะนํากรรมการ ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ  แจ้งจํานวน / สดัส่วนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วม
ประชมุ กฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

1.3 การดําเนินการประชมุเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามลําดบัวาระการประชมุ มีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในท่ีประชมุ ซึง่จะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ี
ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้  

1.4 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนงัสือนดัประชมุ  

 
2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า 3 เดือน 
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือพิจารณาถงึความเหมาะสมวา่ควรเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอหรือไม ่

2.2 คณะกรรมการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ 
โดยเสนอช่ือพร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ ผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนลว่งหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
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3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
3.1 บริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูล เพ่ือป้องกนักรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในของบริษัทไป

ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกําหนดนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว 
ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการในการเข้าทําธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของบริษัท หรือบริษัทย่อย สําหรับธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ ซึง่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป โดยมีราคาและเง่ือนไขถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัรายการท่ีทํากบับคุคลภายนอก สว่นธุรกรรม
อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

 
4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมลู
รายการการมีสว่นได้เสียของตนเองและบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้บริษัททราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการติดตามดแูลการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลกัการท่ีต้องทําด้วยความระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต (Fiduciary 
duties) ไม่มีรายการซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้  

4.2 กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทอย่างมีนยัสําคญั จะไม่มีส่วนร่วมใน
การประชมุพิจารณาในวาระดงักลา่ว 

 
หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่ พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันา
ธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักล่าวได้รับการดแูลเป็นอย่างดี ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล นอกจากนี ้ยงัส่งเสริมให้
มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ ถือหุ้น  :   บริษัทมุง่มัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่

ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาว รวมทัง้การดําเนินการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ 

พนกังาน  :  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงของบริษัท 
โดยการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เก่ียวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน การพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
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เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างวฒันธรรม
องค์กรท่ีดี มีการทํางานเป็นทีม และบริษัทได้จดัให้มีสถานท่ีปลอดภยั และถกูสขุอนามยัใน
การทํางาน  

คูแ่ข่ง  :   บริษัทปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของ
ข้อพงึปฏิบติัในการแข่งขนั  

ลกูค้า  :    บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองและให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความ
เช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า บริษัทมีนโยบายในการดแูลลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กนั โดยรักษาความลบัของลกูค้า และจดัให้มีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า 

 
        ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และจะเปิดเผยถึงการ
ปฏิบติัไว้ให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัเพ่ือให้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดี รวมถงึเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ลกูค้าและประชาชนทัว่ไป สามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการ

รับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้
 

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

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

          สําหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรง
ทางอีเมล์ภายในของบริษัท 
 

2. การตดิตามดูแลให้มีการปฏบัิต ิ
  สําหรับผู้บริหารและพนกังาน บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ี
จะต้องรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท อีกทัง้ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ 
และถือเป็นเร่ืองสําคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทจะไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หากผู้บริหาร หรือ
พนกังานกระทําผิดตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําท่ีเช่ือ
ได้วา่ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีรัฐดําเนินการตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากพนกังานพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือ
ข้อกล่าวหาไปยงัสํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครอง
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดงักล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการแจ้งเบาะแส และ
กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส)  

 
3.  มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม ตามนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการ บริษัทได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุ
กลุ่มจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษัท เก่ียวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่ เท่าเทียมกนั การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําท่ี
ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสเป็นหนงัสือถงึบริษัทโดยตรง 
 

ท่ีอยู ่ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
    319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  ถนนพญาไท  
    แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
เวบ็ไซต์  : http://www.aira.co.th 
โทรศพัท์  :    0-2684-8981 
โทรสาร    :     0-2684-8980 
 

 ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยไม่
เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ดําเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว 

 
หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และโปร่งใส  
ทัง้รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก .ล.ต . และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของ
บริษัท  โดยบริษัทตระหนกัดีว่า ในปัจจบุนัการเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูต่างๆ เก่ียวกบับริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
ดงันี ้ 

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

การติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นข้อมลูท่ีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ทัง้นีข้้อมลูการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ได้แก่ 
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ท่ีอยู ่ : สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์  สํานกัเลขานกุารบริษัท  
   บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
   319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 12  
   ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
E-mail :     ir@aira.co.th    
เวบ็ไซต์  : http://www.aira.co.th 
โทรศพัท์  :      0-2684-8981 
โทรสาร   :      0-2684-8980 

 
1.2  คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความ

เส่ียง ท่ีได้รับความเหน็ชอบผา่นทางรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 
1.3 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ

เงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงิน 
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

1.4  คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงจํานวนครัง้ของการประชุมและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา ไว้ในรายงาน
ประจําปี  

1.5 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
รวมทัง้รูปแบบของคา่ตอบแทน เพ่ือสะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

2.  ข้อมูลข้ันตํา่ที่เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
2.1 บริษัทได้จดัทําข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีพงึเปิดเผยทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท พร้อมทัง้นําเสนอข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 
2.2  ข้อมลูของบริษัทท่ีเปิดเผยบน เวบ็ไซต์ของบริษัท ได้แก่ 

- วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
- รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
- งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปี

ก่อนหน้า 
- แบบ 56-1 และรายงานประจําปี  
- ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 
- โครงสร้างกลุม่บริษัท  
- กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสียง 
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- การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผุ้บริหารระดบัสงู 
- หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
- ข้อบงัคบับริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ 
- นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
- นโยบายด้านบริหารความเส่ียง 
- กฎบัตร หน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงเร่ืองท่ีต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 

- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
- ข้อมลูติดตอ่หน่วยงานหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ  โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัใน

การกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้น โดยมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  อย่างมากไม่เกิน 12 คน ซึง่มีสดัสว่น
และจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน ดงัรายละเอียด
ปรากฎในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททกุคนล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วนตามนิยามท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และท่ีบริษัทกําหนด ดังมีรายละเอียดปรากฎในคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอท่ีจะสามารถสร้างกลไกเพ่ือถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอํานาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และทําให้กรรมการทุกคนสามารถ
แสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระ 

1.4 ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี
อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามา
ดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้   
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1.5 คณะกรรมการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบั
นโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  

1.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทัง้สองตําแหน่ง
ต้องผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ 

1.7 บริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีให้
คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหวัข้อเลขานกุารบริษัท) 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง่คณะกรรมการแต่ละชดุมี  สิทธิหน้าท่ีตามท่ี
ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

2.2  ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี ้
เพ่ือให้คณะกรรมการชดุยอ่ยได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

2.3  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี ทัง้นี ้
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะ
ผู้ นําซึ่งเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทาง
การเงิน และแนวทางในการประกอบธุรกิจ  

3.2 คณะกรรมการดแูลและกํากบัให้บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และ
มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตามและดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดให้เป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

3.3 เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงจดัให้มี
คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชดุย่อยไป
ดําเนินการจดัทํานโยบายตา่งๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

3.4 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการและแนวทางการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ให้มีความเหมาะสมอยู่อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ประเมินผล
การปฏิบติัตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.5 คณะกรรมการให้ความสําคญัของการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือท่ีสําคญัในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท และเพ่ือให้บริษัทมีการดําเนินการตาม



- 73 - 
 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน
ประพฤติปฎิบติัหน้าท่ีและภารกิจท่ีพึงได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตและเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัต่อบริษัท
และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

3.6 คณะกรรมการให้ความสําคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตาม
ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีในการสอบทาน
ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล 

3.7 คณะกรรมการตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และได้
กําหนดแนวนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงรวมของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงทําหน้าท่ีประเมินและควบคมุติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบาย
บริหารความเส่ียงในภาพรวมท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจสามารถเพ่ิมมลูค่าและ
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว 

3.8 บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใด ๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อํานาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
และรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  

3.9 บริษัทกําหนดหลักการในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง บริษัทจะกําหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขการทํา
รายการดงักลา่วให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และเป็นไปตามราคาท่ียติุธรรมตามท่ีคิดกบัลกูค้าทัว่ไปและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และให้ความเห็นถึง
ความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึน้  สําหรับรายการท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราวจะให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน หรือสํานกังานกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระและไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว รวมทัง้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย กําหนด 

3.10 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีเข้าร่วมประชมุ และ
นําเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย
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ผู้สอบบญัชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญั ทัง้ข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบน
พืน้ฐานของข้อเทจ็จริงอยา่งครบถ้วน และสม่ําเสมอด้วย 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการกําหนดการประชมุไว้อย่างน้อย  6 ครัง้ต่อปี และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเป็น โดยมีการกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และกําหนดวาระหลกัในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจน และนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ี
รับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  

4.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชมุและพิจารณา
เร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

4.3 ประธานกรรมการซึง่ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับทราบ
นโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือมติ
ของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / 
หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4.4 บริษัทได้จดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพ่ือให้กรรมการบริษัทมี
เวลาท่ีจะศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

4.5 เลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ โดยทําหน้าท่ีในการจดบันทึก จัดทํา
รายงานการประชมุ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือ
ช่ือรับรองความถกูต้อง รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่ง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

 
5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชมุโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุตามความจําเป็น เพ่ือให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 
เพ่ือให้หารือได้อยา่งอิสระ โดยมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 

6. การประชุมกรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง  เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่าง
อิสระ โดยจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
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7. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายสรร

หาผู้ทรงคณุวฒิุเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้ บริหารระดับสูง ในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบีย้ประชุมและค่าบําเหน็จกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอ
คา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี 
 

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือให้
กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัท มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ตลอดจนสร้างความรู้  ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ   
 

9. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
       คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทําการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจําทกุปี 
ทัง้นี ้เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเหน็ในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท และการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึง่ผลการประเมินนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจะนําไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
คณะกรรมการต่อไป  และบริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  
ซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กร เป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
สงูสดุ 

 
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

10.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง 

10.2 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่

10.3 คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทําแผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจในกรณีท่ี
ผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 

11. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร 
           คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น
ผู้ นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
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ทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความ
เข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคย
กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อส่ือสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่
เป็นการสอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
 
เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัท ดําเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือ ไมก็่ได้  
2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัตา่ง ๆ 
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มี

การปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4. ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. ดแูลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและข้อแนะนํา

ของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบติั 
6. รับผิดชอบในการจดัทําและจดัเก็บเอกสารสําคญัตา่งๆ  
7. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ

ต่อสาธารณชน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการทัง้สิน้ 5 คณะ 
ดงันี ้
 
9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั เว้นแต่กรรมการคนใดมีความ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการรายดงักล่าวให้กลบัมาดํารงตําแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกนัได้ และการต่อวาระทกุครัง้
ต้องไมใ่ช่การตอ่วาระโดยอตัโนมติั 
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อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 มีอํานาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในวาระการ
ประชมุนัน้ๆ เข้าร่วมประชมุ และขอข้อมลูตามความจําเป็นและเหมาะสม 

1.2 ให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทฯ มาให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ หรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเป็น โดยการดําเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่าย 

1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามท่ีจําเป็น 
เพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สําเร็จลลุว่งด้วยดี 

1.4 ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีเพ่ือประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้ 

1.5 ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบใน
การกําหนดผลตอบแทนของพนกังานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด 
รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบการแตง่ตัง้ โยกย้าย พนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดทํารายงานทาง การเงิน  
ทัง้รายไตรมาสและรายประจําปี 

2.2  สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน  (ถ้ามี) 

2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

2.4 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชีนัน้ 
และประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2.5 พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

2.6 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทัง้นีต้้องอยู่ในขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.7 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลา่วควรประกอบด้วย 

 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ถงึความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
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 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ปีอีกวาระหนึง่ 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป ควรทราบและภายใต้
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ
แตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ
บตัร 

 
9.2.2) คณะกรรมการลงทุน 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการลงทุน 

กรรมการลงทนุมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 

 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน  

1) พิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการท่ีควรเข้าร่วมลงทนุตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ 

2) พิจารณาจดัทําแผนการลงทนุประจําปี 
3) พิจารณาศกึษาข้อมลูของธุรกิจหรือกิจการท่ีควรเข้าร่วมลงทนุ ตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ 
4) นําเสนอข้อมลูการตดัสนิใจในการลงทนุภายหลงัการศกึษา เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
5) กํากบั ดแูล และควบคมุการบริหารการลงทนุให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุและรายงานผลการลงทนุ

ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
6) พิจารณาการทํานิติกรรมใดๆ ได้แก่ การทําสญัญา การแก้ไขสญัญา และการยกเลิกสญัญากบับริษัทฯ ท่ีสนใจ

จะเข้าร่วมลงทนุ 
7) มีอํานาจในการเชิญ และ/หรือวา่จ้างบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ เป็นท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษา

ในการเข้าร่วมลงทนุด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 
8) พิจารณาเสนอตวัแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีจะเข้าร่วมลงทนุและนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเหน็ชอบ 
9) กํากบัดแูลผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมลงทนุ 
10) พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมลงทุน  

เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั  
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11) พิจารณาและนําเสนอการจัดสรรหุ้ นของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเข้าร่วมลงทุน ให้กับบริษัท
พนัธมิตรหรือคูค้่า พนกังาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

12) พิจารณาผลกําไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 

13) ดําเนินการใด ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดงักล่าวข้างต้นหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในแตล่ะคราวไป 

14) จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 
9.2.3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภบิาล 

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

1)  กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อม
เสนอแนะแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมถงึให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทใน
เร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 

2) ติดตามดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัทฯ 

3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในระดบัสากลและ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

4) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การมีผลประโยชน์ขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ใน
การปฏิบติัหน้าท่ี 

5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุสมบติัของกรรมการบริษัท 

6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมทัง้
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือนําข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน 

7) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 
เป็นประจําทกุปี 

 
9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระใน
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
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อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. กําหนดหลกัเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการชดุยอ่ย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุติัหรือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3. จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนนมุติัหรือเสนอ
ขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

4. กําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์อ่ืนของประธานกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือดึงดดู รักษาและจงูใจบคุคลท่ีมีคณุภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาเหน็ชอบและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติั 

5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจําปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอ่ืน รวมทัง้การปรับอตัราค่าตอบแทนประจําปีแก่
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

6. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการและผู้ มีอํานาจในการจดัการ และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

7. จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
9.2.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระใน
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ 
 
อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึง่ครอบคลมุถึงความเส่ียง
ด้านตา่งๆ ท่ีสําคญั ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านการตลาด ความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่ง และความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

2. กําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลควบคมุความเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้ในสถานการณ์ปกติและการ
จําลองสถานการณ์ท่ีไมป่กติ ภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
การปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 
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5. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้สําหรับธุรกรรมท่ีจะจดัตัง้
ขึน้ใหม ่รวมถงึกําหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัธุรกรรม 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทตอ่ไป 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระ  

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ  ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติัการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ
กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ
และมีคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2)     ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3)      ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ  หรือบริษัทยอ่ย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์
อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าทัง้นี ้ 
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การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู ่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6)      ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

7)     ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
9) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย 

10) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็น
กรรมการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนท่ีกําหนดให้พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในช่วง
สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใช้บงัคบักบัคําขออนญุาตท่ีย่ืนต่อสํานกังานตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมี
หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบ
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ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบติัไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
นอกจากนีก้รรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 
รวม 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ร.ศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
(2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 

การเลือกและแตง่ตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้
จะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน แล้วทําการคดัเลือกตามข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้และ 
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออก จากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทจุริตต่อ

หน้าท่ี  
3) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลผู้ซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น 
ผู้ออกเสียงชีข้าด 
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4) ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ 
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออก
จากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง 
หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกมีผลนับแต่วันท่ี
หนงัสือลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้  นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้ 

6) ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือบคุคล
คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  2 เ ข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน 

7) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง  

 
(3) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรรหาผู้ บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยดําเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคล และจะต้องได้รับการอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการต้องได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตัง้
บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเป็นพนกังานในระดบัต่าง ๆ ทัง้นี ้การแต่งตัง้
หัวหน้าหรือผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

สําหรับกลไกของบริษัทฯ ในการควบคมุและดแูลบริษัทยอ่ย มี 2 ลกัษณะใหญ่ ได้แก่ 
 

9.4.1 นโยบายการควบคุมและกาํกับกจิการที่บริษัทเข้าไปลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557 อนมุติันโยบายนโยบายการ

ควบคุมและกลไกกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกํากับดูแลการ
ดําเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551  เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่รวมถึงแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การมีระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้ได้อย่างสมบรูณ์ เสมือนว่าเป็น
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หน่วยงานหนึง่ของบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักลา่วเพ่ือดแูลผลประโยชน์ใน
เงินลงทนุของบริษัทฯ ได้ 

ทัง้นีก้ารมีมาตรการในการกํากบัดแูลกิจการดงักลา่วจะช่วยเพิ่มมลูค่าและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ของบริษัทฯ โดยธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้จะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซึง่บริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการ
ควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุออกเป็น 2 ด้านโดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. นโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

1) บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมในเร่ืองของการรับรองรายงานการประชมุสามญัและ/หรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น การรับรองงบการเงิน
ประจําปี การเลือกตัง้กรรมการและการกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและการกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกําไร การอนุมัติเร่ืองอ่ืน ๆ และการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพ่ือให้สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม    
อีกทัง้เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษา
ไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและของผู้ ถือหุ้นอ่ืนโดยรวม 

2) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูล
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีดังต่อไปนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้
กรรมการและผู้บริหารท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
ตามแต่ท่ีกรรมการ และผู้ บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 2) 
ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องมีคุณสมบัติ 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ลกัษณะขาดความไมน่่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

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

 
รายการตัง้แตข้่อ (ง) ถงึข้อ (ฏ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะมี
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การประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้ บริหารซึ่งบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารง
ตําแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเ ร่ืองดังต่อไปนี  ้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํา
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีคื้อ 
(ง) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการ

ท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคับใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็น
กรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย 

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ ท่ีก่อความ
เสียหายแก่บริษัทยอ่ย 

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

บางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืน 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระสําคญั 
(ญ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกัน การทํานิติกรรมผูกพนับริษัท

ย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน
ลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
ย่อยท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ทัง้ นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเ ม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติัจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ี
ไม่ใช่รายการธุรกิจกปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนํา
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หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ี
บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ
การพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(2) เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนบริษัทยอ่ยเข้าทํารายการ 
(ก) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการ

ท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณี
ท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การดําเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว 
ของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัท
ยอ่ยในการเข้าทํารายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
ย่อยท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ทัง้ นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเ ม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ี
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ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนํา
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ี
บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ
การพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3) กรรมการของบริษัท จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูรายการเก่ียวโยง และรายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

4) กรรมการของบริษัท ต้องจัดให้บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
รัดกุมเพียงพอเพ่ือป้องกนัการทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้กับบริษัทย่อยรวมทัง้ควรให้บริษัทย่อยจดัให้มีระบบงานท่ี
ชัดเจนเพ่ือแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้อย่างต่อเน่ือง และน่าเช่ือถือและมีช่องทางให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ 
สามารถได้รับข้อมลูของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงินการทํารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทย่อยได้
อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนีต้้องจดัให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักลา่วในบริษัทย่อย
โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยตรงและให้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักลา่วให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อย
มีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัทําไว้อยา่งสม่ําเสมอ 

5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสมัพนัธ์และการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ี
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนดเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา
ตดัสินหรืออนมุติัใดๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นสําคญั
ทัง้นีก้รรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมนัน้ด้วยอนึ่งการกระทําดงัต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหารหรือ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพงึได้ตามปกติหรือเป็น
เหตใุห้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สนันิษฐานว่าเป็นการกระทําท่ีขดัหรือแย้งกบัประโยชน์
ของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท่ีลว่งรู้มาเว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 
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(ค) การใช้ทรัพย์สนิหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ 
กระทํา และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
ประกาศกําหนด 

6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน  บริษัทฯ มีสิทธิ
เรียกให้บริษัทย่อยเข้าชีแ้จงหรือนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดงักล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัดทนัที 

7)   บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วยการดําเนินงานให้กบับริษัทฯ เม่ือได้รับการร้องขอตาม
ความเหมาะสม 

8)   กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคญัใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือนําส่งเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 

9)   ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส
และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม  ทัง้ท่ีได้มาจากการกระทําตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสําคญัต่อบริษัทฯ  
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม ่

10)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อย  จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเม่ือ
ธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) 
ตามแต่ขนาดรายการท่ีคํานวณได้ โดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรายการทีเก่ียวโยงกัน และ
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนดมาใช้โดยอนโุลมทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ี
วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนมุติัไว้แล้ว 

2.  นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
1. บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําสง่ผลการดําเนินงานรายเดือน  และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลูประกอบการจัดทํางบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมให้กบับริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมลูดงักลา่วนัน้ เพ่ือประกอบการจดัทํางบการเงินรวม
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปีนัน้แล้วแตก่รณี 

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทํางบประมาณผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส  รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน เพ่ือรายงานตอ่บริษัทฯ 

3. บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษัทฯ เม่ือตรวจพบ 
หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 
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9.4.2 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ 

นอกจากนโยบายการควบคมุและกํากบักิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว บริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทยงัมีการแก้ไข
ข้อบงัคบัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการควบคมุและดแูลบริษัทย่อย และเพ่ือให้การควบคมุดงักล่าวเป็นไปอย่างถกูต้องและ
เหมาะสม โดยมีเนือ้หาการบริหารจดัการเพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทฯ ดงันี ้

เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายควบคมุดแูลการจดัการของบริษัทฯ ให้กรณีดงัต่อไปนีต้้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนท่ีจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี)  

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

รายการตัง้แต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ฎ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ก่อนท่ีจะมีการประชมุคณะกรรมการของบริษัท กรรมการ
และผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในบริษัทจะออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ 
ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีคื้อ 

(ค)  กรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม 

 ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ด้วย 

(ง)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ ท่ีก่อความเสียหาย 
แก่บริษัท 

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

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 
(ซ)  การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัททัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระสําคญั 
(ฌ)  การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค้าประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้อง

รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน 
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 
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(ญ)  การเลิกกิจการของบริษัท ทัง้นี  ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทท่ีเลิกนัน้
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ 
จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ี
บริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติั
จากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ฎ)  รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้า
ทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติัจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(2)  เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนบริษัทเข้าทํารายการ 
(ก)  กรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการเปรียบเทียบ
กับขนาดของบริษัทฯ  ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(ข)  การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท และการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียนซึง่ไม่
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น อนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของ
บริษัท หรือเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด 
ๆ ลดลงเหลือน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัท 

(ค)  การดําเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สดัส่วนการ 
ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 
ของทนุชําระแล้วของบริษัทในการเข้าทํารายการอ่ืนใด ท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท 

(ง)  การเลิกกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน 
มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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(จ)  รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดรายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ จําหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทเข้า
ทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
  บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณชน ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไม่
นําไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ต้องไม่ทํา
การซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทํา
นิติกรรมอันใดโดยใช้ความลบัและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม  

2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมลูภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าว
ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ต่อ
บคุคลอ่ืน 

ทัง้นี ้ข้อกําหนดดงักลา่วได้รวมความถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดดงักล่าวจะต้องถกูลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่
กรณี 
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ให้กบับริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั (เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด) และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานัก
งานสอบบญัชี ดงันี ้
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

(บาท) 

ค่าสอบบัญชี   
(ดอลล่าร์  
สงิค์โปร์) 

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 285,000 - 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 1,125,000 - 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั (มหาชน) บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 850,000 - 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

(บาท) 

ค่าสอบบัญชี   
(ดอลล่าร์  
สงิค์โปร์) 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จํากดั บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 175,000 - 
AIRA International Advisory 
(Singapore) Pte. Ltd. 

Ernst & Young LLP - 14,000 

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 70,000 - 
บริษัท แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 80,000 - 
รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,585,000 14,000 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการสอบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง ค่า
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึง่คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีจะเรียกเก็บตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 
9.6.2 ค่าตอบแทนอ่ืน (Non-Audit Fee) 
ในรอบปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน (Non-Audit Fee) ให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบญัชี 
 
 
9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 - ไมมี่ -  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง วัตถุประสงค์เพ่ือจะช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  
โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 
การดูแลข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนกัถึงการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมลูส่วน

บคุคลของลกูค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละระดบั รวมทัง้จดัให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานตามข้อบงัคบัของบริษัท ในสถานท่ีทํางาน และจดัระเบียบการบริหารความปลอดภยัในข้อมลู
ต่างๆ โดยมีการแต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน การฝึกอบรมพนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบติังาน การประเมินระดบัความเส่ียงในการ
บริหารงานในทกุส่วนงานเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในทรัพย์สิน และข้อมลูของบริษัทฯ และบริษัทย่อยการจดัระเบียบใน
สว่นท่ีเก่ียวข้อง และการใช้ระบบควบคมุการเข้าออกสถานท่ีทํางานในแต่ละสว่นงาน รวมถึงการควบคมุสง่ข้อมลูไปยงั
บคุคลภายนอกองค์กร 

 
ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกจิ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ มีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน โดยยึดหลกั

ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการละ
เว้นหรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยพึงมีต่อลกูค้าท่ีสจุริต รวมทัง้มี
มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความชํานาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั
วิชาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการใช้ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพ ในการให้บริการแก่ลกูค้า เพ่ือบรรลใุน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้า 

 
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
พนกังานทกุคนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างย่ิง ดงันัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและ

พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบติังาน โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอ และมีความ
เป็นธรรม เพ่ือให้พนกังานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง และเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน  

พร้อมนี ้ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจําปี การบริการฉีด
วคัซีนไข้หวดัใหญ่ฟรี สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เงินช่วยเหลือ
พนกังานกรณีประสบภยัพิบติั และกรณีบคุคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความ

พยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะดําเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคมให้ดีขึน้ และยงัคงเดินหน้าในการดําเนินธุรกิจควบคู่
กบัการพฒันาสงัคม โดยได้จดังบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ เพ่ือตอบแทนกลบัคืนสูส่งัคม ทัง้นี ้ได้จดัให้มี
กิจกรรมปลกูฝังจิตสํานกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทัง้รณรงค์ให้
พนกังานรู้คณุคา่ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  
 
10.2 การดาํเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 - ไมมี่ - 
 
10.3 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)   

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ืองทกุปี อาทิเช่น การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดย
จดัให้มีการรณรงค์เก็บขยะริมฝ่ังทะเล การเปิดศูนย์เรียนรู้ในสถาบนัการศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กบันักเรียน
นกัศึกษา การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผู้ประสบภยันํา้ท่วม การสนบัสนนุของท่ีระลึกในคอลเลคชัน่ 
“Giving & Sharing by Chiratorn” เพ่ือนํารายได้สมทบทนุมลูนิธิรามาธิบดีฯ สําหรับนําไปใช้ในการรักษาเพ่ือต่อชีวิต
ให้กบัผู้ ป่วย และใช้ในโครงการความช่วยเหลือตา่ง ๆ ของมลูนิธิรามาธิบดีฯ  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทกุปี เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกนัจดั “โครงการไอร่าเพ่ือสงัคม สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืนปีท่ี 1” เพ่ือมอบ
ทนุการศึกษาและของใช้ท่ีจําเป็น แก่เด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซํา้ซ้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สงักัด
มลูนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สาขากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2558 
  
10.4 การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
ป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 การเปิดบญัชีรับลกูค้าใหม่ ทัง้ในสว่นของ AS และ AF จะดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์การรู้จกัและตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (KYC/CCD) รวมถึงการตรวจสอบประวัติการก่อการร้ายและ
นกัการเมือง  ตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่
ผู้ ก่อการร้าย ของ สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  

 การกําหนดหลกัเกณฑ์การรับหรือให้ของขวญัให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกําหนด 

 การกําหนดให้พนกังานและผู้บริหารเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้เฉพาะบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS 
เท่านัน้ และกําหนดให้มีการตรวจสอบรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและผู้บริหาร AS เป็นราย
เดือน 

          



- 96 - 
 
 ในส่วนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับ
คอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ ได้ย่ืนเอกสารแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อการ
ต่อต้านการทจุริต (CAC) แก่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 และ 
IOD ได้มีหนงัสือเลขท่ี 426/2015 ฉบบัลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2558 แจ้งผลตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การ
เข้าร่วมโครงการ CAC ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  โดยขัน้ตอนต่อไป บริษัทฯ จะต้องดําเนินการต่าง ๆ ตามท่ี IOD 
กําหนด ภายในระยะเวลา 18 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ฯ เพ่ือขอการรับรองไปยงั
คณะกรรมการของ CAC ผา่น IOD ตอ่ไป  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี โดยจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษัทรวมทัง้บริษัทย่อยท่ีไม่มีหน่วยงานตรวจสอบของตนเอง รวมทัง้ติดตามให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี บริษัทจึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงาน
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล โดยปฏิบติัตามกรอบ
โครงสร้างการควบคุมภายใน และ การบริหารความเส่ียง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคมุ
ภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคมุการปฏิบติังาน 
(Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) (5) ระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities)  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบ
ภายในรวมทัง้สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุร่วมกนัอย่างน้อยทกุไตรมาสในการพิจารณางบการเงิน และการสอบทาน
ให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 
และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบตลอดจนพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้มีการดําเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องสมเหตุสมผลในการทํารายการรวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
ครบถ้วน 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี  25  กมุภาพนัธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่าย
บริหารชีแ้จงระบบต่างๆ ในการบริหารงานและการควบคมุภายใน รวมถึงการซกัถามข้อมลูจากผู้บริหาร คณะกรรมการ
มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจบุนั กล่าวคือ บริษัทมี ระบบการ
ควบคมุภายในครอบคลมุทัง้ 5 ส่วน ประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการ
ปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม  

นอกจากนี  ้ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพ่ือสามารถดําเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ติดตามควบคมุ ดแูลการป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดย
มิชอบแล้ว รวมถึงขอบเขตในเร่ืองการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ี อาจมีความขดัแย้ง และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอ
แล้ว  
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน  

ในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้
อนมุติัพร้อมให้ความเห็นเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ 5 
สว่นประกอบด้วย การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในมีการควบคมุอย่างเพียงพอตาม
แนวทางท่ีกําหนด และไมมี่การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
  ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตัง้นางสาวสภุทัรา 
ตนัติธีรวิทย์   ให้ดํารงตําแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แต่
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 และต่อมานางสาวสภุทัรา ตนัติธีรวิทย์ ได้ขอลาออกจากบริษัทมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
บริษัทอยู่ระหว่างจัดหาบุคคลากรทดแทนและได้แต่งตัง้ให้นางสาวปัญจนุช กิจกรองไพบูลย์ รองผู้ อํานวยการฝ่าย
บริหารความเส่ียงปฏิบติัหน้าท่ีรักษาการแทน ทัง้นีน้างสาวปัญจนชุ  กิจกรองไพบลูย์ จบการศกึษาปริญญาตรีทางด้าน
บัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโททางด้านเทคโนโลย่ีสารสนเทศจากประเทศออสเตรเลีย มี
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมภายในมานานกว่า 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของบริษัท  โดยการพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผา่น การอนมุติัหรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากดําเนินธุรกิจเป็น 
Holding company ลงทนุในบริษัทอ่ืน  ซึ่งบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทแกนประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์มีหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานแยกต่างหากอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
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12.  รายการระหว่างกัน  
 
12.1 รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เน่ืองจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อยซึง่ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า 
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 ้จํากดั (“AIP”)  และบริษัท  
แอสไพเรชัน่ วนั จํากดั (“ASP1”) (ซึง่เรียกรวมกนัว่า “กลุม่บริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) โครงสร้างการถือหุ้น
เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั (“JRK”) ถือหุ้นในบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
ถึงร้อยละ 36.88  ทําให้บคุคลดงัต่อไปนี ้เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ และบริษัทย่อยตามนิยาม “บคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง” ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

                           

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ JRK สัดส่วนการถือหุ้นใน JRK (ร้อยละ) 

1. บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 25.00 

2. คณุสรรเสริญ จฬุางกรู 15.00 

3. คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 15.00 

4. คณุอภิชาต จฬุางกรู 7.50 

5. คณุทวีฉตัร จฬุางกรู 7.50 

6. คณุณฐัพล จฬุางกรู 7.50 

7. คณุกรกฤช จฬุางกรู 7.50 

8. คณุวฒิุภมิู จฬุางกรู 7.50 

9. คณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู 7.50 

รวม 100.00 

                      
ทัง้นี ้รวมถงึบคุคลท่ีเป็นคูส่มรส และ บตุรของบคุคลดงักลา่วด้วย  
นอกจากนีย้งัรวมถึงบริษัทท่ีบคุคลดงักลา่ว คู่สมรส และบตุรของบคุคลดงักลา่วเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุด้วย 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กิจการที่เกี่ยวข้องกนั และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์  ไอร่า จาํกัด (มหาชน) ("AS") AS เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่  ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช  คุณนพพร พิชา   
คณุจิราพร เชมนะสริิ รศ.อญัชลี พิพฒันเสริญ  คณุนลนิี งามเศรษฐมาศ  และคณุวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จาํกัด (มหาชน) ("AF") ณ 31 ธันวาคม 2558 AF เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.55 และมีกรรมการร่วมกนั ได้แก่ คณุนลินี งามเศรษฐมาศ  
และคุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร นอกจากนีก้ลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน AF ร้อยละ 2.92  ผ่านทางบริษัท ซัมมิท  
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

บริษัท ไอร่า แอดไวซอรี่ จาํกัด ("AD") AD เป็นบริษัทยอ่ยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผา่น AS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

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

AI เป็นบริษัทยอ่ยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90.00  

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (“AIP”) AIP เป็นบริษัทยอ่ยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จาํกัด (“ASP1”) ASP1 เป็นบริษัทยอ่ยซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผา่น AIP ในสดัสว่นร้อยละ 60 

 

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษัท ซัมมทิ วนิด์มลิล์ กอล์ฟ คลับ จาํกัด มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ถือหุ้นทัง้สิน้ 5,999,992 หุ้นจากหุ้นจดทะเบียน 6,000,000  หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ถือหุ้นร่วมกนักบั JRK ซึ่งได้แก่ ตระกลูจฬุางกรู ประกอบด้วย คณุสรรเสริญ 
จฬุางกรู  คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู คณุอภิชาต จฬุางกรู  คณุทวีฉตัร จฬุางกรู  คณุณัฐพล จฬุางกรู  คณุกรกฤช จฬุางกรู  คณุวฒุิภมูิ 
จฬุางกรู  และคณุอคัรพงศ์ จฬุางกรู  

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

บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จาํกัด คณุปรีชา  ลีละศิธร เป็นผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกของ  AS  และเป็นกรรมการในบริษัท แอล็ไลแอนซ์ จํากดั 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ 
ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ 

คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิง้ส์ จํากดั (JRK) โดยเมื่อรวมกบั
การถือหุ้นของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู ซึ่งเป็นสามี จึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 30 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC) 
นอกจากนัน้บตุรของคณุหทยัรัตน์ จุฬางกูร ได้แก่ คณุทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 
และคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู เป็นกรรมการของ AC 

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร คุณทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.5 ใน JRK โดยคุณทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นบุตรชายของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร และ 
คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 30 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC นอกจากนีคุ้ณวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นน้องของ 
คณุทวีฉตัร จฬุางกรู ยงัเป็นกรรมการของ AC 

คุณณัฐพล จุฬางกูร คณุณฐัพล จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.5 ใน JRK โดยคณุณฐัพล จฬุางกรูเป็นบตุรชายของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู  และคณุหทยั
รัตน์ จฬุางกรู ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 30 ใน JRK (ซึง่ JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 4.87 ใน AC โดยคุณณัฐพล จุฬางกูร เป็นน้องของคุณทวีฉัตร  
จฬุางกรู ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC และเป็นพี่ของคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู ซึง่เป็นกรรมการของ AC 

คุณโกมล จงึรุ่งเรืองกจิ 

 

คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ เป็นน้องของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู ซึง่คณุสรรเสริญ จฬุางกรู เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน JRK โดยเมื่อรวมกบั
คณุหทยัรัตน์  จุฬางกรู ซึ่งเป็นภรรยา จึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC) นอกจากนี ้
คณุทวีฉตัร จฬุางกรู และคณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู ซึง่เป็นหลานของคณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC (ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558) และเป็นกรรมการ ของ AC ตามลําดบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นร้อยละ 5.27 ใน AC และถือหุ้นร้อยละ 97.03 ในบริษัทซมัมิต ฟุตแวร์ 
จํากดั (มหาชน)  (ซึง่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทซมัมิต ฟตุแวร์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.50 ใน AC)   
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ 
ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ 

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คณุสรรเสริญ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน JRK โดยเมื่อรวมกบัคณุหทยัรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็น
ภรรยา จึงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC) นอกจากนี ้คณุทวีฉัตร จุฬางกูร และ 
คณุวฒุิภมูิ จฬุางกรู ซึ่งเป็นบตุรของคณุสรรเสริญ จฬุางกรู ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) และ
เป็นกรรมการของ AC ตามลําดบั 

คุณนลนิี งามเศรษฐมาศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณนลินี งามเศรษฐมาศ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AC และมี
สดัส่วนการถือหุ้นรวมกับบุตร ใน AC ร้อยละ 9.10 เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AS เป็น
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AF เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน 
AD เป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน AI เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามใน AIP และเป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน ASP1 

หม่อมราชวงศ์เกษมวสิุทธิ์ วิสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ เป็นกรรมการผู้ อํานาจลงนามของ AC และเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารของ AS นอกจากนัน้ หมอ่มหลวงณษุฐสดุา วิสทุธิ ซึง่เป็นบตุร มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ใน AC  

คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม คณุกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม เป็นกรรมการผู้ อํานาจลงนามของ AC และเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS 

คุณปริญญา ไววัฒนา คณุปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการของ AC 

คุณอนันต์ สริิแสงทักษิณ คณุอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ เป็นกรรมการของ AC 

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลงิพงษ์ คณุไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ AS และเป็นคณะกรรมการลงทนุ
ของ AC 

คุณนคร คลศรีชัย คณุนคร ดลศรีชยั เป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ AS 

คุณวศิิษฐ์ วงศ์รวมลาภ คณุวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เป็นกรรมการของ AF 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ 
ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ 

คุณทรงพล บุนนาค คณุทรงพล บนุนาค เป็นกรรมการผู้จดัการสายปฎิบตัิและสนบัสนนุของ AS 

คุณธีระ วภิูชนินท์ คณุธีระ วิภชูนินท์ เป็นที่ปรึกษาบริษัท AS 

คุณปรียาพันธ์ ปานะวภิาต คณุปรียาพนัธ์ ปานะวิภาต เป็นภรรยาของคณุนคร คลศรีชยั ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ของ AS 
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รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กจิการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดดังนี ้

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

รายการระหว่าง AC และบริษัทย่อย 

ร า ย ก า ร
ระหว่าง AC 
และ AS 

AC ซือ้เงินลงทนุในตรา
สารหนีข้อง AS 

1,847.09 5.00 941.85 - AC ลงทนุในพนัธบตัรระยะสัน้และพนัธบตัรรัฐบาลผ่าน 
AS โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในระยะ
สัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ  ซึ่งอยู่ ในอํานาจที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารลงทุนบริหารสภาพคล่องโดย
อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งเป็นการ
ประมลูพนัธบตัรรัฐบาลในแตล่ะครัง้ 

 กําไรจากเงินลงทนุ 0.41 - - - AC ลงทนุในพนัธบตัรระยะสัน้และพนัธบตัรรัฐบาลผ่าน 
AS โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในระยะ
สัน้ 

กําไรที่เกิดขึน้จากส่วนต่างตามปกติที่คิดกบับคุคล
โดยทัว่ไป 

 AS จ่ายเงินปันผลให้ AC  82.20 - 66.10 - รายการในปี 2557 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ของ AS ปี 2557 เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 โดยจ่ายเงิน
ปันผลประจําปี 2556 ในอัตรา หุ้ นละ 0.05 บาท โดย
จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 30  เมษายน 2557 มูลค่าทัง้สิน้ 
30 ล้านบาท  และมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ครัง้ ที่ 
5/2557 เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2557 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกติ และเป็นอตัราที่จ่ายแก่
บคุคลโดยทัว่ไป ซึง่เป็นไปตาม  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

      ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ปี 2557 ในอัตราหุ้ นละ 
0.06 บาทเป็นเงิน 52.20 ล้านบาท  
รายการในปี 2558 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ของ AS  เมื่อวนัที่ 17มีนาคม 2558 โดยมีมติจ่ายเงินปัน
ผลประจําปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจํานวน
เงิน 26.10 ล้านบาท และมติที่ประชมุคณะกรรมการ เมื่อ
วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาทเป็นเงิน 40 ล้านบาท 

ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ห รื อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการของ AS 

 AC ให้เงินกู้ ยืมแก่ AS ซึง่
เป็นเงินให้กู้ ยืมที่ไมม่ี
หลกัประกนั มีอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 2.20 – 
2.50 ตอ่ปี และมีกําหนด
ชําระคืนในเดือนมกราคม 
และกมุภาพนัธ์ 2559 

79.83 79.83 249.69 249.69 เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด 
 
 
  

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้
กู้ ยืมแก่ AS  

0.07 - 3.00 - ดอกเบีย้รับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 คา่ใช้จ่ายอื่นจ่ายแก่ AS 0.04 0.003 0.04 0.003 เป็นค่าโทรศพัท์ ซึง่ทาง AS เรียกเก็บจาก AC เนื่องจากใช้
คูส่ายโทรศพัท์ของ AS ในอตัราปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วเป็นการคิดคา่ใช้จ่ายตามการใช้งานปกติ 

 คา่นายหน้าจ่าย - - 0.05 - รายการค่านายหน้าจ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ให้แก่ 
AS อย่างไรก็ตามรายการดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรม
ในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติของการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นไปตามธุรกรรมการค้า
โดยทัว่ไป 

ร า ย ก า ร
ระหว่าง AC 
และ AF 

AF จ่ายเงินปันผลให้ AC 20.73 - 14.80 - ในปี 2557 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 
28 เมษายน 2558 หุ้นละ 0.70 บาท 
ในปี 2558 เป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 
10 เมษายน 2558 หุ้นละ 0.50 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของ AF  
 

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AI 

AC ให้เงินให้กู้ ยืมแก่ AI 
ซึ่งเป็นเงินให้กู้ ยืมที่ไม่มี
ห ลั ก ป ร ะ กั น มี อั ต ร า
ดอกเบีย้ร้อยละ 4 ต่อปี 
และมีกําหนดชําระคืนใน
วันที่ 10 ก.พ.59 22 มี.ค.
59 15 มี.ค.59 13 พ.ค.59 
16 มิ.ย.59 31 พ.ค.59  

19.73 19.73 37.87 37.87 เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด  



- 107 - 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 และ 26 ส.ค.59 
ตามลําดบั 

      

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้
กู้ ยืมแก่ AI  

0.40 0.15 1.18 0.55 ดอกเบีย้รับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด  

รายการ
ระหว่าง AC 
และ AIP 

AC ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้
แก่ AIP ซึง่เป็นเงินให้กู้ ยืม
ที่ไม่มีหลกัประกนั มีอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 2.20 ต่อ
ปี    

- - 60.00 - เป็นการกู้ ยืมระหว่างกนั  โดยออกตัว๋ 13 ตค.58  และ
ชําระคืนแล้วเมื่อ 12 พย.58 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด  

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้
กู้ ยืมแก่ AIP 

- - 0.03 - ดอกเบีย้รับจากให้กู้ ยืม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด 

รายการระหว่าง AC และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

ร า ย ก า ร
ระหว่าง AC 
และ คุณ  

AC ออกและเสนอขายตัว๋
แลกเงินให้แก่คุณโกมล 
จงึรุ่งเรืองกิจ 

100.00 - - - ในปี 2557 AC กู้ ยืมเงินจากคณุโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ โดย
ออกตัว๋แลกเงิน ฉบบัละ 100 ล้านบาทจํานวน 1 ฉบบั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

โกมล จงึ
รุ่งเรืองกจิ     

     และชําระเงินคืนโดยไมต่อ่อายตุัว๋แลกเงิน เป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิงจาก อตัรา
ดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลา
และเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียงกบับริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai BMA 

 ดอกเบีย้จ่ายแก่คุณโกมล 
จงึรุ่งเรืองกิจ 

2.07 - - - ดอกเบีย้สําหรับตัว๋แลกเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิง อัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกนั  

รายการ
ระหว่าง AC 
และ 
คุณหทัย
รัตน์ จุฬาง
กูร 

AC ออกและเสนอขายตัว๋
แลกเ งินใ ห้แ ก่คุณหทัย
รัตน์ จฬุางกรู 

570.00 149.10 300.00 - ในงวดปี 2557 AC กู้ ยืมเงินจากคณุหทยัรัตน์ จุฬางกูร
โดยการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงิน ฉบบัละ 150 ล้าน
บาท จํานวน 3 ฉบบั และฉบบัละ 120 ล้านบาท จํานวน  
1 ฉบับ มูลค่าทัง้สิน้ 570 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เงินทนุ โดย ณ สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 มีมลูค่าคงค้าง
ตามบญัชี 149.10 ล้านบาท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลา
และเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียงกบับริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai BMA 



- 109 - 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

      ในงวดปี 2558  AC กู้ ยืมเงินจากคณุหทยัรัตน์ จุฬางกูร 
โดยการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงิน ฉบบัละ 150 ล้าน
บาท จํานวน 2 ฉบับ มูลค่าทัง้สิน้ 300 ล้านบาท ซึ่งได้
ชําระคืนหมดในวนัที่ 4 สงิหาคม 2558 

 

 ดอกเบีย้จ่ายแก่ 
คณุหทยัรัตน์  จฬุางกรู 

3.91 - 3.06 - ดอกเบีย้สําหรับตัว๋แลกเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิง อัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนี  ้ ที่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกนั  

รายการระหว่าง AS และบริษัทในเครือ 

ร า ย ก า ร
ระหว่าง AS 
และ AF 

AS ซือ้เงินลงทนุในตัว๋แลก
เงินประเภทเปลี่ยนมือได้
ของ  AF เพื่อการบริหาร
สภาพคล่องในระยะสัน้ 
และ AF มีมติกู้ ยืมเงินจาก 
AS เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ นทุน
หมนุเวียนในกิจการ  

2,183.56 1,195.75 1,983.13 - 
 

AS ลงทนุในตราสารหนีข้อง AF โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
การบริหารสภาพคลอ่งในระยะสัน้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่ง AF กู้ ยืมในอตัราดอกเบีย้ที่กู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 รายได้คา่เช่ารถยนต์ - - 0.14 - AF ทําการเช่ารถจาก AS เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ  
ร า ย ก า ร
ระหว่าง AS 
และ AD 

AS มีเงินให้กู้ ยืมแก่ AD (7) - - - เป็นการกู้ ยืมระหวา่งกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด  ซึ่ง  AS กู้ ยืมในอัตรา
ดอกเบีย้ที่กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 AS ได้รับดอกเบีย้รับจาก 
AD 

0.36 - - - ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AS กู้ ยืมในอัตรา
ดอกเบีย้ที่กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

รายการระหว่าง AS และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ 

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณ        
หทัยรัตน์ 
จุฬางกูร  

AS ขายเงินลงทนุในตรา
สารหนี  ้ (ออกและเสนอ
ขายตัว๋แลกเงิน)  ให้คณุ
หทยัรัตน์ จฬุางกรู 

3,374.38 
 

198.88 2,976.07 99.69 AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนีข้อง AS โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุน
สภาพคลอ่งโดยรวมและเพื่อรองรับการ ชําระราคาการซือ้
ขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้า  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai  BMA 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 AS  เสนอขายตัว๋แลกเงิน
ประเภทเปลี่ยนมือได้ของ 
AF ให้แก่  คณุหทยัรัตน์ 
จฬุางกรู 

2,183.56 1,195.75 1,983.13 - คณุหทยัรัตน์ จุฬางกูร ลงทนุซือ้ ตัว๋แลกเงินของ AF ผ่าน 
AS  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย AS คิด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Arranger fee) 
ใกล้เคียงกบัค่าธรรมเนียมในตลาดซือ้ขายตราสาร
หนีโ้ดยทัว่ไป 

 กํ า ไ รจากการขาย เ งิ น
ลงทนุ 

0.24 - 0.24 - AS ได้ขายตัว๋แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ทัง้หมดของ 
AF ให้แก่คณุหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

กําไรที่เกิดขึน้จากส่วนต่างของการขายตัว๋แลกเงิน
เ ป็น กํ า ไ รส่ วนต่ า งตามปก ติ ที่ คิดกับบุคคล
โดยทัว่ไป 
 
 

 AS ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ ด้ อยสิท ธิแ ก่คุณหทัย
รัตน์ จฬุางกรู 

- 280.00 (140.00) 140.00 รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง อ้างอิงอตัราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิต เรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai BMA 

 รายได้คา่นายหน้าในการ - - 0.11 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่น AS รายการ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่รายการ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 ซือ้ขายหลกัทรัพย์     ดงักลา่วเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

ดงักลา่วเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราคา่
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่าย / ดอกเบีย้
ค้าง จ่ายหุ้ นกู้ ด้อยสิท ธิ
และตั๋วแลกเ งิน  ซึ่ ง  AS 
ค้ า ง จ่ ายคุณหทัย รั ต น์ 
จฬุางกรู 

25.41 4.70 19.17 1.76 เป็นรายการดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตัว๋แลกเงิน และ
เงินลงทนุในตราสารหนี ้รายการดงักล่าวเกิดจากการทํา
ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป / ดอกเบีย้ค้างจ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ AS 
ที่ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 

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

 ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ค่าบริการรับของ AS 
เนื่องจาก AS บริหาร
กองทุนส่วนบุคคลคุณ
หทยัรัตน์ จฬุางกรู 

0.67 - 0.69 - เป็นรายได้คา่ธรรมเนียมบริการจากกองทนุสว่นบคุคลของ
คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ที่บริหารโดย AS ซึ่งเป็นการคิด
คา่ธรรมเนียมตามราคาที่ระบ ุไว้ในสญัญา 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุ
ไว้ในสญัญา  

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณ        
สรรเสริญ  

เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 7.04 (4.98) 2.06 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

จุฬางกูร       รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.10 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.05 - 0.08 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณ
โกมล จงึ
รุ่งเรืองกจิ 

AS ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ ด้อยสิทธิแก่คุณโกมล  
จงึรุ่งเรืองกิจ 

- 80.00 (40.00) 40.00 รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai BMA 

 AS ขายเงินลงทนุในตรา
สารหนี  ้ (ออกและเสนอ
ขายตัว๋แลกเงิน) 

- - 79.35 39.90 AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนีข้อง AS โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลโดยอตัราดอกเบีย้  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 ให้คณุโกมล จงึรุ่งเรืองกิจ     สนบัสนนุสภาพคลอ่งโดยรวมและเพื่อรองรับการชําระ
ราคาการซือ้ ขายหลกัทรัพย์กบัลกูค้า 

เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ 
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาด
ตราสารหนี ้Thai BMA   

 ลูกหนี ธุ้ ร กิจหลักท รัพย์ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ซื ้อ ข า ย
ลว่งหน้า 

- 14.53 (12.29) 2.24 รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เ จ้าหนีธุ้ รกิจหลักทรัพย์ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ซื ้อ ข า ย
ลว่งหน้า 

- 58.49 (41.57) 16.92 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์  เป็นรายการขายหลกัทรัพย์ซึง่ยงั
ไม่ครบกําหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลกูค้า อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 37.40 1.39 38.79 เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 
ตัง้แต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดงักลา่วเกิดจาก
การทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 ดอกเบีย้จ่าย / ดอกเบีย้
ค้ า ง จ่ า ย คุณ โ ก มล จึ ง
รุ่งเรืองกิจ 

4.45 1.34 4.12 0.50 เป็นรายการดอกเบีย้จ่ายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตัว๋แลกเงิน และ
เงินลงทนุในตราสารหนี ้รายการดงักล่าวเกิดจากการทํา
ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป / ดอกเบีย้ค้างจ่ายสําหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิของ AS 
ที่ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบีย้
ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่
ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ใน ตลาด
ตราสารหนี ้Thai BMA 

 รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

11.31 - 7.40 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ   คุณ
ทวีฉัตร 
จุฬางกูร       

ลูกหนี ธุ้ ร กิจหลักท รัพย์ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ซื ้อ ข า ย
ลว่งหน้า 

- 51.84 (26.63) 25.21 รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 

 

เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 11.50 32.38 43.88 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

      เงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

16.13 - 14.51 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.47 - 0.35 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS
และ             
คุณณัฐพล  
จุฬางกูร  

ลูกหนี ธุ้ ร กิจหลักท รัพย์ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ซื ้อ ข า ย
ลว่งหน้า 

- 88.24 (71.41) 16.83 รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 31.62 (5.39) 26.23 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

       วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

16.33 - 13.72 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 
 

0.54 - 0.34 - 
 
 
 

ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ             
คุณวุฒภิูมิ  
จุฬางกูร 

เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- - 0.008 0.008 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป  

 รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.17 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักลา่วเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า 



- 118 - 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

      ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราคา่
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.01 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง AS และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ 

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณ
นลนิี งาม
เศรษฐมาศ 

เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 1.04 0.30 1.34 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.0005 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.09 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ             
คุณไพโรจน์   
เหลืองเถลงิ
พงษ์ 

เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 0.008 (0.008) - เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.03 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เ จ้าหนีธุ้ รกิจหลักทรัพย์ 
แ ล ะ สั ญ ญ า ซื ้อ ข า ย
ลว่งหน้า 

- - 5.80 0.63 เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์  เป็นรายการขายหลกัทรัพย์ซึง่ยงั
ไม่ครบกําหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลกูค้า อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้าง 

ณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.0001 - 0.0001 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ             
คุณวศิิษฐ์      
วงศ์รวม
ลาภ 

รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.02 - 0.001 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติ  
ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 เงินประกันในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

- 0.18 (0.1797) 0.0003 เงินวางประกนัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รายการดงักลา่ว
เกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราการ
วางเงินประกนัที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 ดอกเบีย้จ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.0008 - 0.0002 - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราที่เป็น  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

       อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณนคร 
ดลศรีชัย 

รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.02 - 0.005 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

 AS มีค่าเช่าจ่ายของสาขา
เชียงใหม ่
 
 

- - 0.47 - สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AS ได้เปิดทําการ
ตัง้แตใ่นปี 2558 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหญ่ ตัง้อยู่บนถนนศรีภมูิ อตัรา
ค่าเช่าพืน้ที่ 45,000 บาท ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 
ปี ตัง้แต่กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมกราคม 2561 อย่างไร
ก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการ
ดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  โดยมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาที่เป็นอตัราตลาดหรืออัตราที่คิด
กบัลกูค้าทัว่ไป 

 AS มีเงินมัดจําค่าเช่า 
เนื่องจากเช่าพืน้ที่สาขา
เชียงใหม ่

- - 0.13 0.13  

รายการ
ระหว่าง AS 
และ             
คุณทรงพล 
บุนนาค 

รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.007 - 0.02 - คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่าน AS รายการ
ดงักล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

รายการ
ระหว่าง AS 
และ             
คุณปริญญา 
ไววัฒนา       

รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- - 0.02 - เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการ
ระหว่าง AS 
และคุณ        
ปรียาพันธ์   
ปานะวภิาต 

รายได้ค่านายหน้าในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

0.0001 - - - เป็นรายการที่เกิดจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่าน AS 
รายการดังกล่าวเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีนโยบายในการกําหนดอตัราค่า
นายหน้าที่เป็นอตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 

รายการระหว่าง AS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการ
ระหว่าง AS 
และบริษัท 
ซัมมทิ วนิด์
มลิล์ กอล์ฟ 
คลับ จาํกัด 

AS มีเงินมัดจําค่าเช่า 
เนื่องจากเช่าพืน้ที่ซัมมิท 
วิน ด์ มิล ล์  กอ ล์ฟ  คลับ 
จํากดั 

- 0.20 - 0.20 สาขาวินด์มิลล์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AS ได้เปิด ทําการ
ตัง้แต่ปี 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ตัง้อยู่ ที่อาคารสโมสร
สนามกอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ซึ่งบริษัทเช่า
พืน้ที่ 40 ตรม. อตัราค่าเช่าพืน้ที่ 35,000 บาท ต่อเดือน   
มีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 รายการดงักลา่วเกิดจากการทํา 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติ ที่ มี เ งื่อนไขทางการค้าโดยทั่ว ไป  โดยมี
นโยบายในการกําหนดราคาที่เป็นอตัราตลาดหรือ
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป  
 

 AS มีคา่เช่า เนื่องจากเช่า 0.46 - 0.46 - 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

 พืน้ที่ซมัมิท วินด์มิลล์ 
กอล์ฟ คลบั จํากดั 

    ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป 

 

รายการ
ระหว่าง AS 
และบริษัท 
แอล็ไล
แอนซ์ 
จาํกัด 

AS มีเงินมัดจําค่าเช่า 
เนื่องจากเช่าพืน้ที่อาคาร
วอลล์สตรีท สาขาสรุวงศ์ 

- 1.15 - 1.15 สาขาสรุวงศ์ ซึง่เป็นสาขาหนึ่งของ AS มีที่ตัง้อยู่ในอาคาร
วอลล์สตรีท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่   ซึ่งบริษัทเช่าพืน้ ที่ 
510.03 ตรม. อตัราค่าเช่าพืน้ที่ 382,522.50 บาท ต่อ
เดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2556 
ถงึเดือนกรกฎาคม 2559  รายการดงักลา่วเกิดจากการทํา
ธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วเกิดจากการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปกติ ที่ มี เ งื่อนไขทางการค้าโดยทั่ว ไป  โดยมี
นโยบายในการกําหนดราคาที่เป็นอตัราตลาดหรือ
อตัราที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
  AS มีค่าเช่า เนื่องจากเช่า

พืน้ที่อาคารวอลล์สตรีท 
สาขาสรุวงศ์ 

- - 4.59 - 

รายการระหว่าง AF และบริษัทในเครือ 

รายการ
ระหว่าง AF 
และ AS        
 

AF ออกและเสนอขายตัว๋
แลกเงินชนิดเปลี่ยนมือได้    

2,183.56 1,195.75 1,983.13 497.65 AS ซือ้เงินลงทนุในตัว๋แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ของ 
AF เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งในระยะสัน้  

สําหรับรายการที่ AF กู้ ยืมจาก AS คณะกรรม
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผล โดยอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามภาวะ
ตลาด ซึ่ง AF กู้ ยืมในอตัราดอกเบีย้ ที่กู้ ยืมจาก
สถาบันการเงิน และอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ของ
บริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาและเงื่อนไข  



- 124 - 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  

2557 

มูลค่าคง
ค้างณ 31 
ธันวาคม 

2557 

มูลค่า
ระหว่าง
งวดปี  
2558 

มูลค่าคง
ค้าง ณ 31 
ธันวาคม 

2558 

       ใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียงกบับริษัทที่ได้รับอตัรา
เครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA 

 ดอกเบีย้จ่าย 12.52 - 18.78 - เป็นดอกเบีย้จ่ายจากตัว๋แลกเงิน คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AF กู้ ยืมในอัตรา
ดอกเบีย้ ที่กู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และอ้างอิง
อัตราดอกเบีย้ของบริษัทที่ออกตราสารหนีท้ี่มี
ระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกนั โดยเทียบเคียง
กบับริษัทที่ได้รับอตัราเครดิตเรตติง้ BBB - BBB+ 
ในตลาดตราสารหนี ้Thai BMA 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 
มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2557 

มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2558 

รายการระหว่างบริษัทในเครือ และที่ปรึกษาของบริษัทในเครือ 

คณุทวีฉตัร            
จฬุางกรู   
(ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557        
คณุทวีฉตัร               
จฬุางกรู ไมไ่ด้ดํารง
ตําแหน่งเป็น            
ที่ปรึกษาของ AC 
และ AS เนื่องจาก
ลาออกจาก
ตําแหน่งในระหวา่ง
ปี 2557) 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AC 
 
 
 
 
 
 
   

10,000 - 
 
 
 
 

คณุทวีฉัตร จุฬางกูร ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC 
ได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนด
นโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ AC (ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  2557 คุณทวีฉัตร  จุฬางกูร  ไม่ได้ดํารง
ตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC เนื่องจากลาออกจาก
ตําแหน่งที่ปรึกษาของ AC ในระหวา่งปี 2557) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัท
ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอตัราที่กําหนดจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ 
เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AS  

20,000 - คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AS 
ได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนด
นโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ AS (ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  2557 คุณทวีฉัตร  จุฬางกูร  ไม่ได้ดํารง
ตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AS เนื่องจากลาออกจาก
ตําแหน่งที่ปรึกษาของ AS ในระหวา่งปี 2557) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัท
ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอตัราที่กําหนดจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ 
เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2557 

มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2558 

คณุอนนัต์              
สริิแสงทกัษิณ           
(ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557          
คณุอนนัต์                 
สริิแสงทกัษิณ ไมไ่ด้
ดํารงตําแหน่งเป็นที่
ปรึกษาของ AC 
เนื่องจากลาออก
จากตําแหน่งใน
ระหวา่งปี 2557) 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AC 

96,000 - คณุอนนัต์ สิริแสงทกัษิณ ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ 
AC ได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการให้คําปรึกษาในการ
กําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ AC 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ 
ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC เนื่องจากลาออก
จากตําแหน่งในระหวา่งปี 2557) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการปัจจุบัน  
มีความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กําหนดจาก
ปริมาณงาน  ระยะเวลาการทํางานและความ
รับผิดชอบ เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 

คณุกองแก้ว           
เปี่ยมด้วยธรรม 
 

ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม   
ในฐานะที่ปรึกษาของ AS 

1,100,000 1,040,000 คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ในฐานะกรรมการ (ผู้ มี
อํานาจ ลงนาม) ของ AC และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สินเชื่อของ AF ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS 
ได้รับค่าเบีย้ประชมุจากการให้คําปรึกษาแก่ AS โดยได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนประจําเดือนและเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัท
ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอตัราที่กําหนดจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ 
เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 

มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2557 

มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2558 

คณุกองแก้ว           
เปี่ยมด้วยธรรม 
(ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557          
คณุกองแก้ว           
เปี่ยมด้วยธรรม 
ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่ง
เป็นที่ปรึกษาของ 
AF) 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AF 

85,000 - คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ในฐานะกรรมการ (ผู้ มี
อํานาจ ลงนาม) ของ AC และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สินเชื่อของ AF ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AF ได้รับ
ค่า เ บี ย้ประชุมจากการ เ ป็น ที่ป รึกษาผู้ ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสินเชื่อแก่ AF (เพื่อพิจารณาการให้วงเงิน
สินเชื่อและบริหารความเสื่ยงในการรับซือ้) โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นที่
ปรึกษาของ AF) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัท
ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอตัราที่กําหนดจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ 
เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์      
วิสทุธิ 

คา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุ         
ในฐานะที่ปรึกษาของ AS 

960,000 960,000 ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์  วิสทุธิ ในฐานะกรรมการ (ผู้ มีอํานาจลง
นาม) ของ AC ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารของ AS ได้รับค่าตอบแทนจากการให้คําปรึกษาแก่ 
AS โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจําเดือนและ
ไมไ่ด้เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กําหนดจาก
ปริมาณงาน  ระยะเวลาการทํางานและความ
รับผิดชอบ เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / 

การกาํหนดราคาและเงื่อนไข 
มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2557 

มูลค่าระหว่าง
งวดปี 2558 

คณุวิศิษฐ์             
วงศ์รวมลาภ           
(ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557        
คณุวิศิษฐ์             
วงศ์รวมลาภ ไม่ได้
ดํารงตําแหน่งเป็น      
กรรมการของ AS 
และที่ปรึกษาของ 
AF) 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AF  
 

200,000 - คณุวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ในฐานะกรรมการของ AS และ
คณะกรรมการชดุย่อยของ AF ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษา
ของ AF ได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการเป็นที่ปรึกษา
ผู้ทรงคณุวฒุิคณะกรรมการสินเชื่อแก่ AF (เพื่อพิจารณา
การให้วงเงินสินเชื่อและบริหารความเสื่ยงในการรับซือ้) 
โดยได้ รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม  (ณ  วันที่  31 
ธันวาคม  2557 คุณวิ ศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  ไม่ได้ดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการของ AS และที่ปรึกษาของ AF) 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัท
ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอตัราที่กําหนดจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ 
เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 

คณุธีระ  
วิภชูนินท์ 

คา่เบีย้ประชมุในฐานะที่ปรึกษา
ของ AS  

100,000 80,000 คุณธีระ วิภูชนินท์ ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS 
ได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการให้คําปรึกษาในการกําหนด
นโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ AS โดยได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ที่ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงานในธุรกิจของบริษัท
ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอตัราที่กําหนดจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาการทํางานและความรับผิดชอบ 
เช่นเดียวกบัการจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
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12.2 นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกัน 
 
การพิจารณาเข้าทํารายการระหว่างกนัได้มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั ในการท่ีบริษัทฯ จะ
เข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะต้องนํารายการดงักล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ การตรวจสอบราคาและเง่ือนไข
ต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทฯ 
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
รวมถึงข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบติั
ตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 
ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นของการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้  
โดยพิจารณาดเูง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ี
เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
 
12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 
ในการท่ีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการหรือสัญญาระหว่างกัน  บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
เห็นแล้วว่ารายการระหว่างกนันัน้เป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยทัว่ไป 
และจะต้องทําไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมเป็นสําคญั 
 
12.4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทํารายการระหว่างกันหรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน สําหรับขัน้ตอนอนุมัติการทํารายการ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นเหตเุป็นผล มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี ยดึมัน่ใน
จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ และหลกั     บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยได้ คํานึงถึงประโยชน์ สงูสดุท่ีบริษัทฯ 

และผู้  ถือหุ้  นจะได้ รับเป็ นสําคญัในการอนมุติัการทํารายการระหว ่างกนั 
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12.5 รายการระหว่างกันที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  
 
12.5.1  รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต จะเป็นรายการธุรกรรมการค้าปกติท่ีบริษัทฯ มีนโยบายชดัเจน ในการ
ปฏิบติัโดยเท่าเทียมกันทัง้บุคคลเก่ียวโยงและคู่ค้าโดยทัว่ไป ภายใต้การพิจารณาถึงระเบียบปฏิบติัอนัถกูต้อง
และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ต้องมีการผ่านขัน้ตอนการอนมุติัตามระเบียบบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกบักฎ
และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้
ปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 
 
การทํารายการระหว่ างกันของบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องจะเป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนบัสนนุระหว่างบริษัทในเครือ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 
 
การทํารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต บริษัทฯ จะยดึถือแนวทางปฏิบติัเช่นเดียวกบัการ
ทํารายการกับลูกค้าทั่วไป มีเง่ือนไขทางการค้าท่ีไม่แตกต่างไปจากท่ีธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกัน 
พงึกระทํา คา่ตอบแทนท่ีจ่ายหรือได้รับจากการทํารายการจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรม  
 
12.5.2 แนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 
สําหรับแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคตนัน้ บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันยงัคงมีอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากรายการระหว่างกันเป็นรายการท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ  
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  แต่ก็อาจมีบางรายการท่ีมีจํานวนลดน้อยลง เช่น รายการกู้ ยืม
เงินจากกลุ่มผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เปล่ียนสถานะจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จึงมีช่องทางในการระดมทนุเพิ่มมากขึน้และเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายใน
กลุม่ของนกัลงทนุมากย่ิงขึน้ จงึทําให้บริษัทฯ จําเป็นต้องระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นในลกัษณะเดิมลดลง 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ     
(1) ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบการเงินท่ีนําเสนอประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด จากงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558, 31 ธันวาคม 2557 และ 31 
ธันวาคม 2556 ตามลําดบั ท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแสดงรายงานการตรวจสอบแบบไมมี่เง่ือนไข  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 
ร้อยละ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
ร้อยละ 

สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 934,040,039 16.03 264,612,211 4.72 729,680,611 13.76 

เงินลงทนุชัว่คราว 564,721,670 9.69 218,693,439 3.90 132,342,025 2.50 

ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชี 92,537,623 1.59 479,307,788 8.55 28,107,964 0.53 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า 

 
1,169,920,429 

 
20.07 

 

1,384,202,507 

 

24.68 

 

1,239,503,607 

 

23.38 

ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 2,349,173,186 40.30 2,419,326,742 43.14 2,662,275,556 50.22 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมท่ีถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

 
5,421,046 

 
0.09 

 

50,816,016 

 

0.91 

 

34,566,839 
 

0.65 

ลกูหนีอ่ื้น 22,932,800 0.39 18,878,994 0.34 17,341,473 0.33 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 12,894,400 0.22 9,199,388 0.16 8,750,246 0.16 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 5,151,641,193 88.38 4,845,037,085 86.40 4,852,568,321 91.53 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 4,400,000 0.08 - - - - 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม - - 64,100,254 1.14 73,547,446 1.39 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 266,690,660 4.58 300,129,707 5.35 - - 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,000,000 0.05 3,000,000 0.05 3,000,000 0.06 

อปุกรณ์ 96,307,014 1.65 97,198,007 1.73 91,510,669 1.72 

คา่ความนิยม 134,896,425 2.31 134,896,425 2.41 134,896,425 2.54 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 111,176,637 1.91 106,568,518 1.90 103,376,306 1.95 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,277,843 0.09 4,741,505 0.09 5,725,135 0.11 

สนิทรัพย์รอการขาย 9,853,200 0.17 11,150,000 0.20 - - 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 45,584,222 0.78 40,668,750 0.73 36,987,391 0.70 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 677,186,001 11.62 762,453,166 13.60 449,043,372 8.47 

รวมสนิทรัพย์ 5,828,827,194 100.00 5,607,490,251 100.00 5,301,611,693 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 
ร้อยละ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,229,637,225 21.10 1,250,000,000 22.29 1,737,000,000 32.76 
เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชี 126,289,449 2.17 1,854,356 0.03 382,457,046 7.21 
เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 

 
195,533,711 

 
3.35 

 
492,525,307 

 
8.78 

 
125,116,197 

 
2.36 

เจ้าหนีอ่ื้น 6,065,459 0.10 8,230,815 0.15 13,459,274 0.25 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึ
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

 
457,112 

 
0.01 

 
242,313 

 
0.00 

 
220,605 

 
0.01 

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิท่ีถงึกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

 
200,000,000 

 
3.43 

 
200,000,000 

 
3.57 

 
- 

 
- 

ตัว๋แลกเงิน – บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 637,238,007 10.93 1,543,722,056 27.53 1,316,227,875 24.83 
เงินประกนัจากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 46,278,533 0.79 47,366,120 0.85 52,840,137 1.00 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,806,636 0.10 31,610,026 0.56 8,495,092 0.16 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 53,447,780 0.92 96,444,878 1.72 127,565,907 2.41 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 2,500,753,912 42.90 3,671,995,871 65.48 3,763,382,133 70.99 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - - 457,112 0.01 680,167 0.01 
หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ - - 200,000,000 3.57 400,000,000 7.54 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

 
22,047,005 

 
0.38 

 
15,160,767 

 
0.27 

 
17,292,792 

 
0.33 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,048,505 0.07 9,969,534 0.18 7,872,193 0.15 
หนิส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,120,837 0.09 3,693,453 0.06 2,266,069 0.04 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 31,216,347 0.54 229,280,866 4.09 428,111,221 8.07 
รวมหนีส้นิ 2,531,970,259 43.44 3,901,276,737 69.57 4,191,493,354 79.06 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 
ร้อยละ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 7,160,000,000 หุ้น          
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 

(31 ธ.ค.57 : 4,000,000,000 หุ้น         
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท) 

 
 
 
 

1,790,000,000 

 
 
 
 

30.71 

 
 
 
 

1,000,000,000 

 
 
 
 

17.83 

 
 
 
 

1,000,000,000 

 
 
 
 

18.86 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

หุ้นสามญั 5,496,760,513 หุ้น             
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท                       
(31 ธ.ค.57 : 3,893,595,260 หุ้น         
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท  และ31 ธ.ค.
56 : 3,116,730,360 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
0.25 บาท) 

 
 
 
 
 

1,374,190,128 

 
 
 
 
 

23.58 

 
 
 
 
 

973,398,815 

 
 
 
 
 

17.36 

 
 
 
 
 

779,182,590 

 
 
 
 
 

14.70 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,781,411,439 30.56 605,832,205 10.80 230,566,100 4.35 
สว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,422,513 0.02 2,707,825 0.05 1,605,843 0.03 
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น 4,734,791 0.08 3,957,275 0.07 - - 
กําไรสะสม       
จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 11,209,551 0.19 8,946,137 0.16 6,336,400 0.12 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (68,890,975) (1.18) 77,172,460 1.38 55,250,047 1.04 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (66,175,857) (1.13) (56,421,272) (1.01) (55,981,530) (1.06) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,037,901,590 52.12 1,615,593,445 28.81 1,016,959,450 19.18 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 
258,955,345 

 
4.44 

 
90,620,069 

 
1.62 

 
93,158,889 

 
1.76 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,296,856,935 56.56 1,706,213,514 30.43 1,110,118,339 20.94 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,828,827,194 100.00 5,607,490,251 100.00 5,301,611,693 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

รายการ 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

ร้อยละ 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 

ร้อยละ 

รายได้       

คา่นายหน้า 398,803,134 54.35 478,245,523 55.39 471,112,518 59.68 
คา่ธรรมเนียมและบริการ 57,914,837 7.89 58,074,879 6.72 49,224,359 6.23 
กําไรจากเงินลงทนุ - - 76,758,220 8.89 - - 
ดอกเบีย้และเงินปันผล 52,705,565 7.18 63,614,004 7.37 46,501,322 5.89 

ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ 65,368,524 8.91 35,439,835 4.10 50,073,131 6.34 

ดอกเบีย้รับจากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 155,960,934 21.26 147,823,964 17.12 171,448,336 21.72 

รายได้อ่ืน 2,971,835 0.41 3,506,580 0.41 1,069,423 0.14 

รวมรายได้ 733,724,829 100.00 863,463,005 100.00 789,429,089 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร       

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 327,506,318 44.64 369,670,809 42.82 310,547,289 39.34 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และ
อปุกรณ์ 

91,463,748 12.46 86,367,460 10.00 74,691,453 9.46 

คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 56,583,093 7.71 62,444,991 7.23 54,280,368 6.88 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 105,931,419 14.44 88,159,014 10.21 69,716,526 8.83 

รวมคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหา 581,484,578 79.25 606,642,274 70.26 509,235,636 64.51 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 52,381,591 7.14 28,684,725 3.32 (2,605,433) (0.33) 
ขาดทนุจากเงินลงทนุ 53,219,878 7.25 - - 9,620,711 1.22 

รวมค่าใช้จ่าย 687,086,047 93.64 635,326,999 73.58 516,250,914 65.40 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
 

46,638,782 

 
 

6.36 

 
 

228,136,006 

 
 

26.42 

 
 

273,178,175 

 
 

34.60 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (33,439,046) (4.56) 129,707 0.02 - - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
13,199,736 

 
1.80 

 
228,265,713 

 
26.44 

 

273,178,175 

 

34.60 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (98,805,906) (13.47) (109,564,171) (12.69) (124,103,274) (15.72) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (85,606,170) (11.67) 118,701,542 13.75 149,074,901 18.88 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15,221,530) (2.07) (44,476,425) (5.15) (41,909,885) (5.31) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (100,827,700) (13.74) 74,225,117 8.60 107,165,016 13.57 
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  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

รายการ 
สาํหรับปีสนิสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสนิสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ร้อยละ 
สาํหรับปีสนิสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

ร้อยละ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน       
รายการท่ีไมถ่กูบนัทกึ ในสว่นของกําไร 
หรือขาดทนุในภายหลงั 

      

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (29,149,065) (3.97) (990,071) (0.12) (24,753,991) (3.14) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (843,753) (0.11) 391,461 0.05 450,144 0.06 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
5,829,813 

 
0.79 

 
             198,014 

 
0.02 

 
4,950,798 

 
0.63 

รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั – สทุธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

 
 

(24,163,055) 

 
 

(3.29) 

 
 

(400,596) 

 
 

(0.05) 

 
 

(19,353,049) 

 
 

(2.45) 
รายการท่ีไมถ่กูบนัทกึ ในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

 
 

     

ผลกําไร(ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(3,946,440) 

 
(0.54) 

 
2,156,259 

 
0.25 

 
- 

 
- 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
333,715 

 
0.05 

 
(431,252) 

 
(0.05) 

 
- 

 
- 

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 
 

(3,612,725) 

 
 

(0.49) 

 
 

1,725,007 

 
 

0.20 

 
 

- 

 
 

- 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (27,775,730) (3.79) 1,324,411 0.15 - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (128,603,430) (17.53) 75,549,528 8.75 87,811,967 11.12 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (98,962,717) (13.49) 69,976,583 8.10 90,023,531 11.40 

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 
(1,864,983) 

 
(0.25) 

  
4,248,534 

 
0.49 

 

17,141,485 

 

2.17 

 (100,827,700) (13.74) 74,225,117 8.60 107,165,016 13.57 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (126,654,072) (17.26) 70,813,675 8.20 70,625,468 8.94 

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 
(1,949,358) 

 
(0.27) 

 

4,735,853 

 

0.55 

 

17,186,499 

 

2.18 

 (128,603,430) (17.53) 75,549,528 8.75 87,811,967 11.12 
กาํไรต่อหุ้น       
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน       
กําไร(ขาดทนุ)สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

 
(0.021) 

  
0.02 

  
0.03 

 

กําไรต่อหุน้ปรบัลด       
กําไร(ขาดทนุ)สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

   
0.02 

  
0.03 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว - ต้นงวด 

หุ้นสามญั 5,496,760,513 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท              
(31 ธ.ค.57 : 3,893,595,260 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท  
และ31 ธ.ค.56 : 3,116,730,360 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท) 

 
 
 
 

973,398,815 

 
 
 
 

779,182,590 

 
 
 
 

779,182,590 

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 390,943,486 189,650,100 - 
เพิ่มทนุเน่ืองจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ 9,847,827 4,566,125 - 
ทุนที่ออกและชาํระแล้ว - สิน้งวด 1,374,190,128 973,398,815 779,182,590 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น - ต้นงวด 605,832,205 230,566,100 230,566,100 
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1,172,580,458 374,133,706 - 
เพิ่มทนุเน่ืองจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ 2,998,776 1,132,399 - 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น - สิน้งวด 1,781,411,439 605,832,205 230,566,100 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ต้นงวด 2,707,825 1,605,843 - 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,136,514 2,234,381 1,605,843 
เพิ่มทนุเน่ืองจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ (2,421,826) (1,132,399) - 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - สิน้งวด  1,422,513 2,707,825 1,605,843 

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น - ต้นงวด 3,957,275 - - 
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้นจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 11,202,293 3,957,275 - 
เพิ่มทนุเน่ืองจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ (10,424,777) - - 
เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น - สิน้งวด 4,734,791 3,957,275 - 

กําไรสะสม    
กําไรสะสมจดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย - ต้นงวด 8,946,137 6,336,400 3,453,239 
การจดัสรรกําไรสะสม 2,263,414 2,609,737 2,883,161 

กาํไรสะสมจัดสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย - สิน้งวด 11,209,551 8,946,137 6,336,400 

กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร - ต้นงวด 77,172,460 55,250,047 17,977,363 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษี
เงินได้ 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินปันผลจ่าย (41,224,579) (46,721,267) (49,867,686) 
กําไรสําหรับปี (98,962,717) 69,976,583 90,023,531 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (3,612,725) 1,276,834 - 

การจดัสรรกําไรสะสม (2,263,414) (2,609,737) (2,883,161) 
กาํไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร - สิน้งวด  (68,890,975) 77,172,460 55,250,047 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้    
สว่นเกิน (ต่ํากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่น                      
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - ต้นงวด 

 
(36,583,467) 

 
(36,583,467) 

 
419,549 

สว่นเกิน (ต่ํากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ         
ในบริษัทยอ่ย 

 
14,324,045 

 
- 

 
(37,003,016) 

ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงนิ
ลงทุนในบริษัทย่อย - สิน้งวด 

 
(22,259,422) 

 
(36,583,467) 

 
(36,583,467) 

สว่นเกิน (ต่ํากวา่) ทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ - ต้นงวด (20,595,250) (19,803,193) - 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (23,319,252) (792,057) (19,803,193) 

ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน-
สิน้งวด 

(43,914,502) (20,595,250) (19,803,193) 

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น
เงินตราตา่งประเทศ - ต้นงวด 

 
757,445 

 
405,130 

 
- 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (759,378) 352,315 405,130 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงนิ      
ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ - สิน้งวด 

 
(1,933) 

 
757,445 

 
405,130 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น - ต้นงวด (56,421,272) (55,981,530) 419,549 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (24,078,630) (439,742) (19,398,063) 
สว่นเกิน (ต่ํากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ         
ในบริษัทยอ่ย 

 
14,324,045 

 
- 

 
(37,003,016) 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น - สิน้งวด (66,175,857) (56,421,272) (55,981,530) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ - ต้นงวด 1,615,593,445 1,016,959,450 1,031,598,841 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้ - - - 
กําไรสําหรับปี (98,962,717) 69,976,583 90,023,531 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (27,691,355) 837,092 (19,398,063) 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,136,514 2,234,381 1,605,843 
เงินปันผลจ่าย (41,224,579) (46,721,267) (49,867,686) 
สว่นเกิน (ต่ํากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ         
ในบริษัทยอ่ย 

 
14,324,045 

 
- 

 
(37,003,016) 

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1,563,523,944 563,783,806 - 
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้นจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 11,202,293 3,957,275 - 
เพิ่มทนุเน่ืองจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ - 4,566,125 - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สิน้งวด 3,037,901,590 1,615,593,445 1,016,959,450 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของ                      
บริษัทยอ่ย - ต้นงวด 

 
90,620,069 

 
93,158,889 

 
144,368,473 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั         
ภาษีเงินได้ 

  
- 

 
- 

กําไรสําหรับปี (1,864,983) 4,248,534 17,141,485 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (84,375) 487,319 45,014 
เงินปันผลจ่ายสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 

 
(5,196,192) 

 
(7,274,673) 

 
(13,510,099) 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลง
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 
8,400,454 

 
- 

 
(56,086,984) 

หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย - สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 
167,080,372 

 
- 

 
1,201,000 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ             
บริษัทย่อย - สิน้งวด 

 
258,955,345 

 
90,620,069 

 
93,158,889 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น - ต้นงวด 1,706,213,514 1,110,118,339 1,175,967,314 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั         
ภาษีเงินได้ 

 
- 

 
- 

 
- 

กําไรสําหรับปี (100,827,700) 74,225,117 107,165,016 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี (27,775,730) 1,324,411 (19,353,049) 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,136,514 2,234,381 1,605,843 
เงินปันผลจ่าย (41,224,579) (46,721,267) (49,867,686) 
สว่นเกิน (ต่ํากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ    
ในบริษัทยอ่ย 

 
14,324,045 

 
- 

 
(37,003,016) 

สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลง
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 
8,400,454 

 
- 

 
(56,086,984) 

หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ย - สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 
167,080,372 

 
- 

 
1,201,000 

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1,563,523,944 563,783,806 - 
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้นจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 11,202,293 3,957,275 - 
เงินปันผลจ่ายสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 

 
(5,196,192) 

 
(7,274,673) 

 
(13,510,099) 

เพิ่มทนุเน่ืองจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ - 4,566,125 - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สิน้งวด 3,296,856,935 1,706,213,514 1,110,118,339 
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      งบกระแสเงนิสด 
 

รายการ 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กําไรก่อนภาษี (85,606,170) 118,701,542 149,074,901 

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก 
กิจกรรมดําเนินงาน 

   

คา่เส่ือมราคา 29,230,151 25,062,442 24,703,286 

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3,087,976 2,778,388 1,863,323 

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์อ่ืน - 534,284 1,459,413 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล (52,705,565) (63,614,004) (46,501,321) 
รายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ (65,368,524) (35,439,835) (50,073,131) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 98,805,906 109,564,171 124,103,274 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,649,810 4,014,234 3,460,637 
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,136,514 2,234,381 1,605,843 

กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (1,891,873) (50,509) (824,523) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 1,296,800 1,150,000 - 
ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปล่ียน - (181,000) - 
ขาดทนุ (กําไร) จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ (898,742) (4,417,537) 6,263,463 
กําไรจากการขายเงินลงทนุ - - (109,755) 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 33,439,046 (129,707) - 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 52,381,591 28,684,725 (2,605,433) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน 

 
18,556,920 

 
188,891,575 

 
212,419,977 

สนิทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    
เงินลงทนุเพ่ือค้า 30,891,446 (81,964,577) 80,955,452 
ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชี 386,770,165 (451,199,825) 152,901,544 
ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 215,835,260 (145,333,189) (206,727,888) 
ลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 80,824,421 202,903,251 (250,466,558) 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม 48,990,614 (6,917,124) 17,204,020 
ลกูหนีอ่ื้น (8,316,929) (114,848) (8,260,859) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (556,613) (569,260) (1,632,072) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (4,825,278) (4,030,443) (7,753,722) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

รายการ 
สาํหรับปีสิน้สุด

วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชี 124,435,093 (380,602,690) 185,575,732 

เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (296,991,596) 367,409,110 (309,259,162) 
เงินประกนัจากการซือ้สทิธิเรียกร้อง (1,087,587) (5,474,018) 2,010,031 

เจ้าหนีอ่ื้น (2,903,481) (650,300) 646,473 

หนิส้นิหมนุเวียนอ่ืน (33,980,200) (31,679,860) 22,462,129 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,710,012) (3,990,000) (557,769) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,427,384 1,427,385 821,757 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 556,359,607 (351,894,813) (109,660,915) 
รับดอกเบีย้และเงินปันผล 119,092,185 98,036,381 94,882,687 

จ่ายดอกเบีย้ (88,587,900) (99,787,896) (98,789,528) 
จ่ายภาษีเงินได้ (45,403,352) (18,829,926) (46,535,122) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 541,460,540 (372,476,254) (160,102,878) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย (4,570,000) (959,371) (69,100,130) 
เงินสดจ่ายในเงินลงทนุเผ่ีอขาย (400,600,000) - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัเพิ่มขึน้ (4,400,000) - - 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 22,724,500 - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย - - 71,332,804 

เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (41,050,174) (37,082,433) (74,935,308) 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ - - (93,090,000) 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ - (300,000,000) - 
เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 2,085,607 65,646 1,390,880 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (425,810,067) (337,976,158) (164,401,754) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) (20,362,775) (470,556,689) (397,830,035) 
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (303,024) (277,772) (504,276) 
เงินสดรับจากหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (200,000,000) - - 
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน 1,369,901,069 4,037,515,743 4,479,231,303 
เงินสดจ่ายจากตัว๋แลกเงิน (2,290,000,000) (3,840,000,000) (3,200,000,000) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 1,563,523,944 563,783,806 - 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 167,080,372 - 1,201,000 
เงินสดรับจากการใช้สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ 11,202,293 8,523,400 - 



- 141 - 
 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

รายการ 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

สาํหรับปีสิน้สุด
วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 

จ่ายเงินปันผล (41,224,579) (46,721,267) (81,034,991) 
บริษัทยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 

 
(5,196,192) 

 
(7,274,670) 

 
(13,510,098) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 554,621,108 244,992,551 787,552,903 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (843,753) 391,461 450,144 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 669,427,828 (465,068,400) 463,498,415 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 264,621,211 729,680,611 266,182,196 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 934,040,039 264,612,211 729,680,611 

    

ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด    

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    

คา่ซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสว่นท่ีบนัทกึเป็นหนีส้นิ 999,318 5,820,505 6,068,922 
การโอนอปุกรณ์เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 
กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายสทุธิ             
จากภาษีเงินได้ 

 
23,319,252 

 
792,057 

 
(19,803,193) 

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุจากหลกัทรัพย์เพ่ือค้าเป็น
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย (ราคาทนุ) 

 
- 

 
86,230,021 

 
84,172,840 

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
ประกนัภยั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 
(3,612,725) 

 
1,725,007 

 
- 
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(2) การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
31 ธันวาคม 

2558 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2556 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability 
Ratio) 

   

อตัรากําไรขัน้ต้น - ธุรกิจหลกัทรัพย์ (%) 29.58% 41.10% 39.34% 
อตัรากําไรขัน้ต้น - ธุรกิจแฟคตอร่ิง (%) 73.31% 71.47% 69.38% 
อตัราดอกเบีย้รับ - ธุรกิจแฟคตอร่ิง (%) 7.82% 7.01% 8.08% 
อตัราดอกเบีย้จ่าย - ธุรกิจแฟคตอร่ิง (%) 2.62% 2.35% 2.94% 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ - ธุรกิจแฟคตอร่ิง (%) 5.20% 4.66% 5.15% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) (13.74%) 8.80% 13.58% 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) (5.44%) 5.38% 6.90% 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

   

อตัราสว่นหมนุเวียน (Current Ratio) (เทา่) 2.06 1.32 1.29 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (1.76%) 1.39% 2.17% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.13 0.16 0.16 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์ (เท่า) 0.43 0.70 0.79 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.77 2.29 3.78 
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (%) 125.58% 117.30% 118.59% 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) (%) 91.05% 89.52% 86.49% 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  0.25 0.25 0.25 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 0.60 0.44 0.36 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พิน้ฐาน (กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) (0.021) 0.02 0.03 
กําไรตอ่หุ้นปรับลด (กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) - 0.02 0.03 
เงินปันผลตอ่หุ้น 0.0075 0.012 0.016 

 

หมายเหตุ: 

- การคํานวณอตัรากําไรขัน้ต้น (ธุรกิจหลกัทรัพย์) คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
(มหาชน) และการคํานวณอตัรากําไรขัน้ต้น (ธุรกิจแฟคตอร่ิง) คํานวณจากงบการเงินของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จํากดั 
(มหาชน) 

- อตัราดอกเบีย้รับธุรกิจแฟคตอร่ิง คํานวณรวมรายได้จากทัง้ดอกเบีย้รับและคา่ธรรมเนียมและบริการรับ 

- อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) : เงินปันผลตอ่หุ้น/กําไรสทุธิตอ่หุ้น 

- มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น : สว่นของผู้ ถือหุ้น/จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ     
 
14.1 ผลการดาํเนินงาน  

ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 733.72 
ล้านบาท ลดลง 129.74 ล้านบาทจากงวดปี 2557 ท่ีมีรายได้รวมทัง้สิน้ 863.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง 
ร้อยละ 15.03 สาเหตมุาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ดอกเบีย้และเงินปันผล 
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร โดยในงวดปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารรวมทัง้สิน้ 581.48 
ล้านบาท ลดลง 25.16 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 4.15   
 

ในส่วนของรายได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ รายได้ค่านายหน้า  
และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการโดยในงวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่า
นายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรวมทัง้สิน้ 398.80 ล้านบาทและ 57.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
54.35 และ 7.89 ของรายได้รวมตามลําดบั ในขณะท่ีปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่านายหน้าและรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการรวมทัง้สิน้ 478.25 ล้านบาทและ 58.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.39 และ 6.73 
ตามลําดบั ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่ารายได้ค่านายหน้าสําหรับปี 2558 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจาก
มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2558 มีมลูค่าลดลงจากปี 2557  ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสําหรับปี 2558 ท่ีลดลงจากปี 2557 เกิดขึน้จากรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีลดลง รายได้อีกส่วน
หนึ่งของธุรกิจหลกัทรัพย์คือดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ โดยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์สําหรับปี 
2558 มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 65.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.93 ล้านบาทจาก 35.44 ล้านบาทในปี 2557 หรือคิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 84.45 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นผลจากบรรยากาศหรือภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์เอือ้อํานวย 
จงึทําให้ลกูค้าหรือนกัลงทนุใช้เงินกู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์มากขึน้ 
 

รายได้ท่ีสําคญัอีกรายการหนึ่งคือดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นรายได้ท่ีมาจากธุรกิจแฟคตอร่ิง 
โดยสําหรับงวดปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้อง จํานวน 155.96 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 8.14 ล้านบาทจาก 147.82 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.50 ทัง้นี ้
ดอกเบีย้รับจากการซือ้สิทธิเรียกร้องคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.26 และร้อยละ 17.12 ของรายได้รวมของปี 2558 และ 
2557 ตามลําดบั โดยสาเหตท่ีุทําให้รายได้เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตวัเม่ือเทียบ
กบัปี 2557 
  

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นจํานวน 53.22 ล้านบาท 
ในขณะท่ีปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เป็นจํานวน 76.76 ล้านบาท 
 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
บริหารสําหรับปี 2558 รวมทัง้สิน้ 581.48 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายท่ีสําคัญคือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานจํานวน 
327.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.32 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม ลดลง 42.16  
ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.41 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีลดลงประกอบด้วย เงินเดือน 
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โบนสั ผลตอบแทนของพนกังาน ผลตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีลดลง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและ
อุปกรณ์จํานวน 91.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.73 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม 
เพิ่มขึน้ 5.10 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.90 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์ 
ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสํานักงาน ค่าเส่ือมราคา ค่าไฟฟ้า ค่านํา้ประปา เป็นต้น  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
จํานวน 56.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.73 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารรวม ลดลง 5.86 
ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 9.39 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียม 
ท่ีจ่ายให้แก่สํานกัหกับญัชี และตลาดหลกัทรัพย์ตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 

สําหรับรอบปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 
52.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.70 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 82.61 ทัง้นีค้่าใช้จ่ายหนีส้ญูและ
หนีส้งสยัจะสญูสว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจแฟคตอร่ิง การปลอ่ยสนิเช่ือ และการตัง้สํารองลกูหนีจ้ากการซือ้สทิธิเรียกร้อง 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2558 มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 98.81 ล้านบาท ลดลง 
10.76 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 9.82 โดยสาเหตท่ีุค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเกิดจากการ
ลดลงของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ เพ่ือใช้สนบัสนุนการขยายธุรกิจแฟคตอร่ิง และเงินทนุหมนุเวียนของ
ธุรกิจหลกัทรัพย์  
 

ในปี 2558 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม คือ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากัด (มหาชน)  
เป็นจํานวน 33.45 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2557 บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเป็นจํานวนเงิน 0.13 ล้านบาท 
ทัง้นีก้ารลงทนุในบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) เป็นไปตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2557 ท่ีได้อนุมติัการลงทุนร่วมกับ AIFUL CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้น
ละ 1 บาท เป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 30 
คิดเป็นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2558 รวมทัง้สิน้ 100.83 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2557 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลกําไรสทุธิเป็นจํานวน 74.22 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็น
ของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 จํานวน 98.96 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของ 
ผู้ ถือหุ้น เป็นจํานวนเงิน 69.98 ล้านบาท โดยการลดลงของกําไรสทุธิดงักลา่ว เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์
ท่ีลดลง ทัง้รายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ อีกทัง้รายได้จากธุรกิจแฟคตอร่ิงกลบัเพิ่มขึน้เพียง
เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ประกอบกบัผลกําไรจากเงินลงทนุในปี 2557 ท่ีพลิกกลบัมาเป็นผลขาดทนุในปี 2558  
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านีจ้ึงทําให้รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 ลดลงจากปี 2557 แต่ใน
ขณะเดียวกนั การลดลงของค่าใช้จ่ายหลกัเพียงเลก็น้อย ซึง่ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร แต่มีการ
ตัง้หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ จงึทําให้ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลการดําเนินงานรวมขาดทนุ  
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14.2 ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,828.83 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 221.34 ล้านบาทจากสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีมลูค่า 5,607.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.95 โดยสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ 
เงินลงทนุชัว่คราวเป็นจํานวนทัง้สิน้ 934.04 ล้านบาท และ 564.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 669.43  ล้านบาทและ 158.23 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 252.98 และ 158.23 ตามลําดบั เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจํานวนทัง้สิน้ 264.61 ล้านบาท และเงินลงทนุชัว่คราวเป็นจํานวนเงิน 218.69 ล้านบาท 
เน่ืองจาก บริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทนุและได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุชําระแล้วเป็นทนุชําระแล้ว 1,370,442,888 บาท 
(หุ้นสามญั 5,481,771,553 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558  
ทัง้นี ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งมีจํานวนลดลงจาก 1,384.20 ล้านบาท ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 1,169.92 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยรายการท่ีลดลงนัน้เกิดจากลกูหนีซื้อ้
หลกัทรัพย์ด้วยเงินสดท่ีลดลง  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยงัมีลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสินทรัพย์
หลกัในการดําเนินธุรกิจแฟคตอร่ิง โดยลกูหนีจ้ากการซือ้สิทธิเรียกร้อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 2,349.17 
ล้านบาท ลดลง 70.15 ล้านบาทจากยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีจํานวน 2,419.33 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 รายการหลกัทัง้สองรายการมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 20.07 และ 40.30 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 24.68 และ 43.14 ของสนิทรัพย์รวมตามลําดบั  

ลกูหนีสํ้านกัหกับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 92.54 ล้านบาท ลดลง 386.77 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกบัลกูหนีสํ้านกัหกับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีจํานวน 479.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง 
ร้อยละ 80.69 รายการลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีท่ีลดลง เกิดจากยอดดลุสทุธิลกูหนีสํ้านกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการชําระราคา
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ลดลง   

ในส่วนของหนีส้ินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 
2,531.97 ล้านบาท ลดลง1,369.31 ล้านบาทจากจํานวน 3,901.28 ล้านบาทของหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 35.10 ซึ่งหนีส้ินหลกัท่ีลดลงได้แก่ เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
ตัว๋แลกเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวน 296.99 
ล้านบาท 906.48 ล้านบาท และ 200 ล้านบาทตามลําดบั ในขณะท่ีหนีส้ินหลกัท่ีเพิ่มขึน้ได้แก่ เจ้าหนีสํ้านกัหกับญัชี 
โดยเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 124.44 ล้านบาท   

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่ารวม 3,296.86 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1,590.64 ล้านบาทจาก  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,706.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 93.23  การเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นผลจากการเพ่ิมทนุและเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้ว จากหุ้นสามญั
จํานวน 3,893,595,260 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นหุ้นสามญัจํานวน 5,496,760,513 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ซึง่ทนุท่ีออกและชําระแล้ว และสว่นเกินมลูค่าหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 1,374.19 ล้านบาท
และ 1,781.41 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีทนุท่ีออกและชําระแล้ว และส่วนเกิน
มลูค่าหุ้น เป็นจํานวน 973.40 ล้านบาทและ 605.83 ล้านบาทตามลําดบั   ซึ่งการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 
ทําให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเหลือ 0.77 เท่าจากอตัราสว่น 2.29 เท่า ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ  
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคญั  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วน
ที่เป็นสาระสําคัญทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
ระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้       หม่อมราชวงศ์เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ     เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า 
และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ      หม่อมราชวงศ์เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ   และ
ตราประทบัของบริษัทฯ กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าว
ข้างต้น 
 
ช่ือ-สกุล   ตาํแหน่ง     ลายมือช่ือ 
 
1.            - ประธานกรรมการ   -   
 
2. นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ  กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)      
 
3. หมอ่มราชวงศ์เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ  กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)           
 
4. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)      
 
5. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)      
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ช่ือ-สกุล   ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 
 
6. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)      
 
7. นายนพพร  พิชา  กรรมการ / กรรมการอิสระ              
 
8. นางจิราพร  เชมนะสริิ กรรมการ / กรรมการอิสระ       
 
9. รองศาสตราจารย์อญัชลี  พิพฒันเสริญ    กรรมการ / กรรมการอิสระ      
 
10. รองศาสตราจารย์นิพทัธ์  จิตรประสงค์     กรรมการ    
 
11. นายปริญญา  ไววฒันา กรรมการ    
 
12. นายอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ  กรรมการ      
 
 
ผู้รับมอบอาํนาจ จาํนวน 1 ท่าน     

   
ช่ือ-สกุล              ตาํแหน่ง         ลายมือช่ือ 
 
หมอ่มราชวงศ์เกษมวิสทุธ์ิ วิสทุธิ  กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม)           
 

 
 
 
 

 

ประทบัตราสําคญัของ
บริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ, ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแกน 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช* 
ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ 
(ถึงแก่กรรม เมื่อวนัที่ 19 
มกราคม 2559) 

75 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (บญัชี)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ, Ohio State 
University, USA. 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP)  รุ่นที่ 1/ 2546 
- Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 38/2546 

- Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 13/2549 

0.0130 % - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2552- ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2547 – 2550 
 
2546 – 2551 
 
2548 - 2556 

-ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการบริษัท 
-กรรมการวินิจฉยัอทุธรณ์ 
 
-ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการบริษัท 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย /ธรุกิจสื่อสาร 
 
-บมจ.ทางดว่นกรุเทพ /ธรุกิจขนสง่ 
 
-บมจ.ซีพี ออลล์ / ธรุกิจค้าปลีก 
-บจ.Easy Golf / ธรุกิจสนัทนาการ 
-สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บมจ.แมทชิ่ง สตดูิโอ / ธรุกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 

 
-บจ. เสนาทรายทอง /ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง 

นายนพพร  พิชา 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

68 - ปริญญาโท สาขาพฒันการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

 

0.0078 % - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ  
-กรรมการ 
 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธรุกิจการเงิน 
 
-บจ.ราชบรุีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 2/2546 
- Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 100/2551 

2550 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 

-ประธานกรรมการบริษัท 
-ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
- ประธานกรรมกาตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

-Viet World Company Limited 
-กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods / ธรุกิจอาหาร 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

นางจิราพร  เชมนะสิริ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

67 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 71/2551 
- Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 172/2556 

 

0.0050 % - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2537 – ปัจจบุนั 
 
2532 – ปัจจบุนั 
 
2531 – ปัจจบุนั 
2529 – 2552 
 

-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
-ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ
ใหญ่ (สายงานแผนงานและ
การเงิน 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บจ.เอสอาร์ไอ คอนซลัเตนท์ / ธรุกิจที่ปรึกษา 
-บจ.กริดบิสซิเนสโซลชูัน่ส์ / ธรุกิจฝึกอบรมและ   
ที่ปรึกษา 
-บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ / ธรุกิจฝึกอบรม
และที่ปรึกษา 
- บจ.ธราพร / ธรุกิจที่ปรึกษา 
-บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธรุกิจขนสง่ 
 

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

64 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

0.0046 % - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 

-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 124 / 2552  

-  Audit Committee Program (ACP)  
รุ่นที่ 30 / 2553 

- Advance Audit Committee Program
รุ่นที่ 2 / 2553  

- Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 25/ 2554 

- Corporate Governance for Capital  
Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นที่  1/ 2557 

2552 – ปัจจบุนั 
 
2538 – ปัจจบุนั 
 
 
2550 – 2553 
2547 - 2550 

-กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการ โครงการธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
-หวัหน้าภาควิขาการบญัชี 
- รองอธิการบดี ฝ่ายการคลงั 

-บมจ.ปริญสิริ / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
 
 
-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์ วิสทุธิ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

73 -.Sc. Mechanical Engineering , The 
Queen’s University of Belfast, Northern 
Irelan, United Kingdom. 
 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 61/2550 

0.0073 % - 2553 – ปัจจบุนั
2549 – 2553 
2539 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุิกจการเงิน 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บจ.เอส บี เรียลตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 

นายวิสตูร  กาญจปัญญาพงศ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

56 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0.0056 % - 2553 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บจ.เซน็เตอร์ อินเตอร์แอคทีฟ/ธรุกิจที่ปรึกษา 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 71/2551 
- Role of  the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที่ 30/2556 
- Corporate Governance for Capital  

Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นที่  1/ 2557 

 
2546 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
 
2536 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 

 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 
-ประธานกรรมการบริษัท 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการจดัการ คนที่ 4 (ผู้ มี
อํานาจลงนาม) 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

และลงทนุ 
-บจ.เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล / ธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
-บจ.ทีเอพี แวลเูอชัน่ /ธรุกิจประเมิน 
-สมาคมที่ปรึกษาธรุกิจไทย 
-บมจ.ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
 
-บจ.เอ็ม.บี.บี.เอ /ธุรกิจลงทนุ 
-บจ.สํานกักฎหมายธรรมนิติ / ธรุกิจกฎหมาย 
-บจ.ธรรมนิติ อินเตอร์เนชัน่แนล/ ธรุกิจกฎหมาย 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

57 - ปริญญาโท บริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 61/2550 
 

5.7930 % - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 
 

-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
Executive Director 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบริษัท 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
และกรรมการสรรหา / 
กรรมการบริหาร 
 

-บจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจโฮลดิง้ที่เกี่ยวกบั
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
-บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
-บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ /ธรุกิจสินเชื่อสว่นบคุคล 
 
- AIRA International  Advisory (Singapore) 
Pte.Ltd. 
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธรุกิจการเงิน 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2541 – ปัจจบุนั 
 
2547 – 2555 

-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานกรรมการบริหาร 
-ประธานกรรมการบริษัท และ 
  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการ 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ.ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

64 
 

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

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 157/2555 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 

 

0.3219 % - 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – 2552 
 
2547 – 2552 
 
2543 – 2552 
2539 - 2552 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-ที่ปรึกษาบริษัท 
-ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
-กรรมการผู้จดัการ 
 
-กรรมการผู้จดัการ 
-กรรมการผู้จดัการ 

-บมจ.เมืองไทยลิสซิ่ง /ธรุกิจการเงิน 
-บจ.ปภพ /ธรุกิจพลงังานทดแทน 
-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/  ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ 
-บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย ) จํากดั / 
ธรุกิจการเงิน 
-บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์ / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บลจ.กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุตา่งด้าว / ธรุกิจ
ลงทนุ 

รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 
กรรมการอิสระ 

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

0.0039 % - 2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

-กรรมการบริษัท 
-กรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการบริษัท 
-กรรมการบริษัท และ

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.จี เจ สตีล / ธรุกิจเหลก็ 
 
-บจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่/ ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.ลลิล พรอพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 85/2550 

-  Audit Committee Program (ACP)   
รุ่นที่ 25/2552 

- Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR) 
รุ่นที่ 5/2552 

- Monitoring the internal Audit 
Function รุ่นที่ 5/2552 

- Monitoring the Quality of Financial 
Report  รุ่นที่ 9/2552 

 
2550 – 2554 

กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการบริษัท และ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
-ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ 

นายปริญญา ไววฒันา 
กรรมการอิสระ 

68 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 35/2548 
- Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 72/2549 

- หลกัสตูรกรรมการตรวจสอบ (ACP)  

0.0002 % - 2553 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
 
 

-กรรมการอิสระ / กรรมการ
ลงทนุ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน /ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
-กรรมการอิสระ และ 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
- หุ้นสว่นและผู้จดัการ 
-กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 
 
 
-บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่ / ธรุกิจสื่อสาร 
 
-สํานกังาน พีแอนด์เอส โซซิเอทส์ / ธรุกิจที่ปรึกษา 
-บมจ.ไทยสตีลเคเบิล้ / ธรุกิจยานยนต์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

รุ่นที่ 9/2548 
- Role of Compensation Committee 

(RCC) รุ่นที่ 10/2553 
- Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR)  
รุ่นที่ 2/2551 

 
 

  

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

36 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 148/2554 

- Finance for Director (FFD)  
รุ่นที่ 12/2554 

 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2545 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กรรมการ 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการและกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม / 
กรรมการบริหาร 
-กรรมการและผู้ อํานวยการ
สายงานจดัหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่/ธรุกิจผลิตหนงัสือและวารสาร 
-บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
-บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ / ธรุกิจสินเชื่อสว่นบคุคล 
-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง / ธรุกิจการเงิน 
 
 
-บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี /ธรุกิจชิน้สว่น
ยานยนต์ 
-บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี (อยธุยา) / ธรุกิจ
ขิน้สว่นยายนต์ 
-บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค / ธรุกิจขิน้
สว่นยายนต์ 
-บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค (ระยอง) / 
ธรุกิจขิน้สว่นยายนต์ 
-บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี / ธรุกิจขิน้สว่นยา
ยนต์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-บจ.ไทยออโต อินดสัตรี / ธรุกิจขิน้สว่นยายนต์ 
-บจ.ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซน็เตอร์ / ธุรกิจขิน้สว่น
ยายนต์ 
-บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล / ธุรกิจขิน้สว่น
ยานยนต์ 

นายอนนัต์  สิริแสงทกัษิณ 
กรรมการบริษัท 

65 - Master of Business Administration / 
Commerce 

  Eastern New Mexico University, USA. 
- ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาโท 

International Tax Program,  
Harvard University , USA. 

- - 2558 - ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 – 2557 
 
2554 - 2557 
 
2553 – 2554 
2553 – 2554 
2552 – 2557 
 
2552 - 2554 

- กรรมการบริษัท 
 

- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ 

- ที่ปรึกษา 
 
-กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- รองอธิบดี 

- บจ.สํานกังานที่ปรึกษาภาษี เอส ซี เอล/ธรุกิจที่
ปรึกษากฎหมาย 

- บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
- บมจ.นิปปอนแพค (ประเทศไทย) 
 

- การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย / 
ธรุกิจคมนาคม 

- องค์การตลาด กระทรวงมหาไทย / ราชการ 
 
- องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย / ราชการ 
- บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั / 
ธรุกิจการเงิน 

- กรมสรรพากร / ราชการ 
นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ 
รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
บริหารความเสี่ยง 

54 - ปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)  สาขาพฒันาการ
เศรษฐกิจ 

- - 2556-ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2549 – มิ.ย.

-กรรมการผู้จดัการ 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-ผู้ อํานวยการ สายงาน

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ธรุกิจโฮลดิง้ 
-บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
-บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  /ธรุกิจธนาคาร 



 - 163 -  
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2556 
2532 -2549 

บรรษัทธรุกิจ 
-ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ สายงาน
พาณิชยกิจ 

 
-บมจ.ธนาคาร ยโูอบี (ไทย) / ธรุกิจธนาคาร 
 

นายอรรถพร ตระกลูมาลี 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

50 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยกุต์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

 
 

- - 2557 – ปัจจบุนั 
2556 – 2557 
 
2552 – 2556 

-ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
-Head of Information 
System Development 
-Senior Director of 
Information Technology 
Group 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
-National ITMX Co.,Ltd.  
 
-บมจ. ธนาคารไทยเครติตเพื่อรายย่อย /ธรุกิจ
การเงิน 

นางสาวเนตรทราย นาคสขุ 
รองกรรมการผู้จดัการ/
เลขานกุารบริษัท 

54 - ปริญญาโท  สาขาการเงิน  
Oklahoma City University 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Company Secretary Program (CSP) 
- Effective Minute Taking (EMT) 

0.0037 % - 2553 – ปัจจบุนั 
2550 - 2553 

-เลขานกุารบริษัท 
-เลขานกุารบริษัท 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 

นายสมัพนัธ์ ชนะบรูณาศกัดิ์  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
 
 

39 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

 

- - มี.ค.58–ปัจจบุนั 
2549 – 2556 
2548 -2549 

-ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
-ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
-หวัหน้านกัวิจยั 

- บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.บ้านป ู/ ธรุกิจถ่านหินและไฟฟ้า 
-สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช 
ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ 

75 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (บญัชี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP)  ปี 2546 
- Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 38/2546 

- Board of Performance Evaluation  
ปี 2547 

- Role of the Chairman Program 
(RCP) 

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2552- ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2547 – 2550 
 
2546 – 2551 
 
2548 - 2556 

-ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการบริษัท 
-กรรมการวินิจฉยัอทุธรณ์ 
 
-ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการบริษัท 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล /ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย /ธรุกิจสื่อสาร 
 
-บมจ.ทางดว่นกรุเทพ /ธรุกิจขนสง่ 
 
-บมจ.ซีพี ออลล์ / ธรุกิจค้าปลีก 
-บจ.Easy Golf / ธรุกิจสนัทนาการ 
-สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บมจ.แมทชิ่ง สตดูิโอ / ธรุกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 

 
-บจ. เสนาทรายทอง /ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง 

นายนพพร  พิชา 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

68 - ปริญญาโท สาขาพฒันการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ  
-กรรมการ 
 
-ประธานกรรมการบริษัท 
-ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  
- ประธานกรรมกาตรวจสอบ/

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธรุกิจการเงิน 
 
-บจ.ราชบรุีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจ
พลงังาน 
-Viet World Company Limited 
-กลุม่ บมจ. Thai Agri Foods / ธรุกิจอาหาร 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

(DAP) รุ่นที่ 2/2546 
- Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 100/2551 

 กรรมการอิสระ  

นางจิราพร  เชมนะสิริ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

66 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 71/2551 
- Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 172/2556 

 

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2537 – ปัจจบุนั 
 
2532 – ปัจจบุนั 
 
2531 – ปัจจบุนั 
2529 – 2552 
 

-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
-กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
 
-กรรมการ 
-ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ
ใหญ่ (สายงานแผนงานและ
การเงิน 

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บจ.เอสอาร์ไอ คอนซลัเตนท์ / ธรุกิจที่ปรึกษา 
-บจ.กริดบิสซิเนสโซลชูัน่ส์ / ธรุกิจฝึกอบรมและ   
ที่ปรึกษา 
-บจ.แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ / ธรุกิจ
ฝึกอบรมและที่ปรึกษา 
- บจ.ธราพร / ธรุกิจที่ปรึกษา 
-บมจ.ท่าอากาศยานไทย / ธรุกิจขนสง่ 
 

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

64 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 124 / 2552  

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2538 – ปัจจบุนั 
 

-กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
-กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการ โครงการธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ คณะ

-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.ปริญสิริ / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น
ที่ 30 / 2553 

- Advance Audit Committee Program 
รุ่นที่ 2 / 2553  

- Role of the Chairman Program  
(RCP) รุ่นที่ 25/ 2554 

- Corporate Governance for Capital  
Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นที่  1/ 2557 

 
2550 – 2553 
2547 - 2550 

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
-หวัหน้าภาควิขาการบญัชี 
-รองอธิการบดี ฝ่ายการคลงั 

 
-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 
-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / สถาบนัการศกึษา 

นายวิสตูร  กาญจปัญญาพงศ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

56 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 71/2551 
- Role of  the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที่ 30/2556 
- Corporate Governance for Capital  

Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นที่  1/ 2557 

- - 2553 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2540 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
 
2536 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 
2533 – ปัจจบุนั 

-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 
-ประธานกรรมการบริษัท 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการจดัการ คนที่ 4 (ผู้ มี
อํานาจลงนาม) 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า/ ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บจ.เซน็เตอร์ อินเตอร์แอคทีฟ/ธรุกิจที่ปรึกษา 
และลงทนุ 
-บจ.เอเชียฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล / ธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
-บจ.ทีเอพี แวลเูอชัน่ /ธรุกิจประเมิน 
-สมาคมที่ปรึกษาธรุกิจไทย 
-บมจ.ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 
 
-บจ.เอ็ม.บี.บี.เอ /ธุรกิจลงทนุ 
-บจ.สํานกักฎหมายธรรมนิติ / ธรุกิจกฎหมาย 
-บจ.ธรรมนิติ อินเตอร์เนชัน่แนล/ ธรุกิจ
กฎหมาย 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและ
ประธานกรรมการบริหาร 
 

57 - ปริญญาโท บริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 61/2550 
 

 - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2541 – ปัจจบุนั 
 
2547 – 2555 

-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
Executive Director 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบริษัท 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
และกรรมการสรรหา / 
กรรมการบริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานกรรมการบริหาร 
-ประธานกรรมการบริษัท และ 
  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
-กรรมการ 

-บจ.ไอร่า พร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจโฮลดิง้ที่เกี่ยวกบั
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
-บจ.แอสไพเรชัน่ วนั / ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
-บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ /ธรุกิจสินเชื่อสว่น
บคุคล 
- AIRA International  Advisory (Singapore) 
Pte.Ltd. 
-บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง /ธรุกิจการเงิน 
 
 
-บมจ.ไอร่า แคปปิตอล/ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธรุกิจการเงิน 
 
-บมจ.ธรรมนิติ / ธรุกิจที่ปรึกษาและลงทนุ 

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

48 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

- ปริญญาโท  การเงิน 

- - 2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 

-กรรมการลงทนุ 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
-กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

-บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธรุกิจการเงิน 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บจ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ / ธรุกิจการเงิน 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

University of Houston ,Texas, USA 
 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 84/2553 

2550 - 2552 - กรรมการผู้จดัการ -บจ.ธรรมนิติและทรูธ / ธรุกิจการเงิน 

นายนคร  คลศรีชยั 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
และประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด 

52 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
Northeastern University, Boston, 
USA  

 
ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 73/2551 
 

- - 2550 –ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
 
2544 – 2550 
 
 
2551 –2553  

- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
และ ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด  สายธรุกิจ
หลกัทรัพย์และตราสาร
อนพุนัธ์ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
-ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
สายงานนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 
-กรรมการ 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
-บจ.กระบี่ ลนัตา /ธรุกิจโรงแรม 
-บจ.ศรีลนัตา  / ธรุกิจโรงแรม 
-บจ.อนัดามนั ลนัตา พร็อพเพอร์ตี/้ธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
-บมจ.หลกัทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย)/ ธรุกิจ
หลกัทรัพย์ 
 
-บจ.อสุาโท / ธรุกิจโรงแรม 

นายทรงพล  บนุนาค 
กรรมการผู้จดัการ 

60 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
 

- - 2549 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
2549 – 2554 

-กรรมการผู้จดัการ สายงาน
ปฏิบตัิการและสนบัสนนุ 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริษัท 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า  / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 86/2550 

2553 - 2554 -กรรมการบริษัท -บมจ.ไอร่า แคปปืตอล / ธรุกิจการเงิน 

นายนิพนธ์ สวุรรณประสิทธิ์ 
กรรมการผู้จดัการ 

59 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2548 – ปัจจบุนั -กรรมการผู้จดัการ 
สายการตลาด  

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 

นายสลากลุ ประเสริฐดี 
กรรมการผู้จดัการ 

52 - ปริญญาโท บริหารจดัการ 
Stamford University 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – 2556 
2545-  25555 

-กรรมการผู้จดัการ  
สายการตลาด  
-รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
-รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

-บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
-บมจ.หลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้/ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
-บล.เคทีบี (ประเทสไทย) /ธรุกิจหลกัทรัพย์ 

นายศภุกร สรุิยะ 
กรรมการผู้จดัการ 

45 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
มหาวิทยาลยัหอการค้า 

- - 2541-2557 -ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ - บล.เคทีซีมิโก้ จํากดั / ธรุกิจหลกัทรัพย์ 

นางสาวสพุรรณี จณารักษา 
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี
และเบิกจ่าย 

60 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2549 – ปัจจบุนั 
 
2543 - 2549 

-ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายบญัชีและเบิกจ่าย 
-ผู้ อํานวยการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- บมจ.หลกัทรัพย์ ไอร่า/ธรุกิจหลกัทรัพย์ 
 
- บจ.ธรรมนิติและทรูธ/ธรุกิจการเงิน 
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   เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
รายละเอียดเกี่ยวกบัการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 รายชื่อ                 บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 

บมจ.ไอร่า 
แฟคตอริ่ง  

(บริษัทย่อย) 

บจ.ไอร่า 
แอดไวเซอรี่  
(บริษัทย่อย) 

AIRA International 
Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ 
ไอฟุล 

(บริษัทร่วม) 

 

บริษัท ไอร่า 
พร็อพเพอร์ตี ้

จาํกัด 

บริษัท แอส
ไพเรชั่น วัน 

จาํกัด 

ศ.ดร.ศภุชยั  พิศิษฐวานิช X, /  X, /       

นายนพพร  พิชา XX, / XX, /       

นางจิราพร  เชมนะสริิ / , // / , //       

รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ / , // / , //       

นางนลนิี  งามเศรษฐมาศ  / ,C / , E /, E / , X / , C /, E / , C ,E X, / 

ม.ร.ว.เกษมวิสทุธิ์  วิสทุธิ /       /, E  

นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ / /       

นายปริญญา  ไววฒันา /        

นางกองแก้ว  เปี่ยมด้วยธรรม /        

นายวฒุิภมูิ  จฬุางกรู /  /, E   /  / 

รศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ /   /     

นายอนนัต์ สริิแสงทกัษิณ /        

นายสทุธิพร  ตนัฑิกลุ ///      /, E /  

นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ///        
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 รายชื่อ                 บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 

บมจ.ไอร่า 
แฟคตอริ่ง  

(บริษัทย่อย) 

บจ.ไอร่า 
แอดไวเซอรี่  
(บริษัทย่อย) 

AIRA International 
Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ 
ไอฟุล 

(บริษัทร่วม) 

 

บริษัท ไอร่า 
พร็อพเพอร์ตี ้

จาํกัด 

บริษัท แอส
ไพเรชั่น วัน 

จาํกัด 

นายอรรถพร  ตระกลูมาลี ///        

นายสมัพนัธ์ ชนะบรูณาศกัดิ์ ///        

นายไพโรจน์  เหลืองเถลงิพงษ์  /, C , E  /     

นายนคร  คลศรีชยั  /, ///, E       

นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ   /      

นายทรงพล  บนุนาค  ///, E      / 

นายสลากลุ ประเสริฐดี  ///       

นายนิพนธ์ สวุรรณประสทิธิ์  ///       

นายศภุกร สรุิยะ  ///       

นางสาวสพุรรณี  จณารักษา  ///       

นายสรสิทธิ์  สนุทรเกศ   X, /      

นางจนัทิมา  สริิแสงทกัษิณ   XX , /       

นางลดาวลัย์  ธนธนิต   /, E      

นายพนูศกัดิ์  เธียรไพรัตน์   /, //      

นายคณุากร  เมฆใจดี   /      

นายวิวฒัน์  คงคาสยั   /, E      

นางสาวบษุบา  คณุาศิรินทร์    /     
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 รายชื่อ                 บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 

บมจ.ไอร่า 
แฟคตอริ่ง  

(บริษัทย่อย) 

บจ.ไอร่า 
แอดไวเซอรี่  
(บริษัทย่อย) 

AIRA International 
Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ 
ไอฟุล 

(บริษัทร่วม) 

 

บริษัท ไอร่า 
พร็อพเพอร์ตี ้

จาํกัด 

บริษัท แอส
ไพเรชั่น วัน 

จาํกัด 

นายธีระ วิภชูนิน    /     

นายกนกกิต นวสริิ   ///      

นายจิระศกัดิ์ อรรควฒัน์   ///      

นางพรพิไล บรุาสยั   ///      

นางไพศรี ฝักเจริญผล   ///      

นายสามชยั เบญจปฐมรงค์   C      

นายวิรุต  ดา่นอธิคม   ///      

Mr. Shingo Wakiyama     / , ///    

นายฐิตินนัท์ กําภ ูณ อยธุยา    ///     

นางสาววิไลลกัษณ์ ชมผิวดี    ///     

นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา       X, /  

นางชตุิมา  อรรถวรรัตน์       / , //  

นางสพุรรณ โปษยานนท์       XX, /  

นางสาววราวลัย์ วฒันเทศานนัท์       / , //  
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รายชื่อ                 บริษัทฯ 
บล.ไอร่าฯ 

(บริษัทย่อย) 

บมจ.ไอร่า 
แฟคตอริ่ง  

(บริษัทย่อย) 

บจ.ไอร่า 
แอดไวเซอรี่  
(บริษัทย่อย) 

AIRA International 
Advisory (Singapore) 

Pte. Ltd. 
(บริษัทย่อย) 

 

บมจ.ไอร่า แอนด์ 
ไอฟุล 

(บริษัทร่วม) 

 

บริษัท ไอร่า 
พร็อพเพอร์ตี ้

จาํกัด 

บริษัท แอส
ไพเรชั่น วัน 

จาํกัด 

ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย์        / 

นางดวงพร  สจุริตานวุตั        / 

น.พ.เชิดศกัดิ์ อมัพรสขุสกลุ        / 

นายวิเชียร  เมฆตระการ      X, /   

นายมาซายกูิ  ซาโต้      /, E   

นายคทัสฮุิโกะ  มาโดโนะ      /, E,C   

นายมิตสอุิ  คาวาเซ      /, E, ///   

นายตอ่สกลุ  คุ้นวงศ์      / , //   

ดร.จกัรกฤษณ์  พุม่ไพศาลชยั      / , //   

นางสาวทิพยวรรณ อทุยัสาง      XX, /   

นายอภิชาติ  สรุัตนสรุางค์      ///   

นายคิมิฮิโกะ ยานากิ      ///   

นายซสูมุ ุอิโตะ      ///   

         

         

หมายเหต ุ    :  X: ประธานกรรมการบริษัท XX: ประธานกรรมการตรวจสอบ  C: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /: กรรมการ //: กรรมการตรวจสอบ  
  ///:  ผู้บริหาร E: กรรมการบริหาร  
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท 
 
 
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 อํานวยการฝ่ายบริหารความเส่ียงและรักษาการรองผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุติัหรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
อนึง่ บริษัทฯ ไมมี่หน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เน่ืองจากดําเนินธุรกิจเป็น 

Holding company ลงทนุในบริษัทอ่ืน ซึง่บริษัทยอ่ยท่ีเป็นบริษัทแกนประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์มีหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานกํากับดแูลการปฏิบติังานแยกต่างหากอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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เอกสารแนบ 4 
 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
- ไมมี่ - 
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         เอกสารแนบ 5 
 

รายละเอียดอ่ืนๆ 
 

1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ประจําปี 2558 
2. รายงานการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจําปี 2558 
3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 
4. รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจําปี 2558  
5. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2558 
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1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ ประจาํปี 2558 
 
 

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 2558 ซึ่งผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 

( ศาสตราจารย์ ดร. ศภุชยั พิศิษฐวานิช ) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

( นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ ) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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2. รายงานการปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี ประจาํปี 2558 
 
 

คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญักับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในฐานะ
เคร่ืองมือการบริหารจดัการเพ่ือสง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืน และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบกบัสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถงึให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแนวปฏิบติัในระดบัสากล 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้

บริษัทฯ สร้างวฒันธรรมองค์กรในด้านการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และสนบัสนนุให้บริษัทย่อยและบริษัท
ในเครือดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีส่วนร่วมในการ
ผลกัดนัให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในหมวดตา่ง ๆ ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ 
และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งผลกําไร
จากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเหน็ รวมถงึสทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ ตวัอยา่งเช่น  

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยการประชมุผู้
ถือหุ้นในปี 2558 มีวาระการพิจารณาท่ีสําคญั ได้แก่ การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแก้ไขหนงัสือบริคณสนธ์ิของบริษัทฯ เป็นต้น  

2. บริษัทฯ ได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับสว่นแบง่ผลกําไรของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล โดยในปี 
2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 
 

นอกจากสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชมุเป็นเวลาติดต่อกนั
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสําคัญของการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในแตล่ะวาระ ไว้โดยชดัแจ้ง 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 
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3. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันส่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามลว่งหน้ามาท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรสาร 
02-684-8980 

4.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชมุในประเด็นต่าง ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นในปี 2558 คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบญัชี และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชมุ เพ่ือตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

5.  ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน และระหว่างการประชุม 
ประธานฯ ได้จดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตา่ง ๆ ตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้อยา่งเทา่เทียมกนั ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

6. ภายหลงัการประชมุ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 
โดยในรายงานการประชมุได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีการบนัทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ และได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 
 
หมวดที่ 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและการปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียม
กบัทกุราย เพ่ือให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้

1. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เลขานกุารบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเลขาในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แจ้งข้อมลูสําคญัให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนท่ีจะเร่ิมดําเนินการประชมุ ได้แก่ แนะนํากรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม แจ้งข้อบงัคบัการประชุม แจ้งจํานวน/สดัส่วนผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม  
ทัง้นีก้ารประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลําดับวาระการประชุมทุกประการ และมีการเสนอ
รายละเอียดในแตล่ะวาระ พร้อมความเหน็ของคณะกรรมการและข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนชดัเจน โดยไม่
มีการเพิ่มวาระการประชมุนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชมุซึ่งจะเป็นการ
ริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วน
น้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูและหลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสฯ ดงักลา่ว ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELECTRONIC COMPANY INFORMATION DISCLOSURE : ELCID) และในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 

3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัมิให้กรรมการและผู้บริหารนํา
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2557 ได้อนมุติันโยบายการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน  ซึง่ยงัมิได้ทําการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือ
รับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ซึง่ท่ีผ่านมาเลขานกุาร
บริษัทได้แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องรับทราบนโยบายดงักลา่วล่วงหน้าเป็นประจําทกุไตรมาส  
โดยในปี 2558 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 
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4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีแจ้งเลขานกุารบริษัททกุ
ครัง้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ โดยเลขานุการ
บริษัทจะรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงั
ไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน
และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและ
ข้อคิดเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่
ผู้ ถือหุ้น  โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทัง้การดําเนินการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้  

 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังาน ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงของบริษัทฯ บริษัทฯ 
จงึมุง่ให้การสนบัสนนุในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบคุคลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทฯ  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและดําเนินการให้พนักงานเข้ารับการอบรม   
ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได้พิจารณาหลกัสตูรท่ีเหมาะสม สอดคล้อง
กบัการปฏิบติังาน และสามารถเพิ่มพนูความรู้และพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน  

บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ “กองทุนสํารองเลีย้งชีพ
พนกังานของบริษัทฯ” อยา่งเทา่เทียมกนั  โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้พนกังานทกุคนในอตัรา
เปอเซน็ต์เดียวกนั  

บริษัทฯ ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภยั สะอาด และมี
ระเบียบ เอือ้ตอ่การทํางาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง โดยการจดัให้
มีการตรวจสขุภาพประจําปี และมีการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้แก่พนกังาน โดยไม่เสีย
คา่ใช้จ่าย  

พร้อมนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัส่งเสริมให้พนกังานทํางานเป็นทีมและมีส่วนร่วมใน
การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง 

คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่คู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยรักษาบรรทดัฐานของข้อ
พงึปฏิบติัในการแข่งขนั  

ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองและให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความ
เช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยรักษาความลบัของลกูค้า และมีแผนในการจดัทําระบบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า 
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมูลอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทตระหนักดีว่า ปัจจุบนัการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ไว้ในเว๊บไซต์ของบริษัทฯ  

 
โดยในปี 2558  บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงิน 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสาน
และให้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ กบับคุคลภายนอก อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 อนุมัติ
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบติังานของนักลงทุนสมัพนัธ์ ประกอบกับการเปิดเผยข้อมลูการ
ติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ สง่ผลให้บคุคลภายนอกได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการมากย่ิงขึน้ 

3. คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน มีความสําคัญและพึงเปิดเผย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านรายงานประจําปี แบบ 56-1 หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข้อบงัคบับริษัท 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการบริหารความเส่ียง งบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน บทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปีท่ีผ่านมา นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ทกุประการ 

 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และ
กรรมการท่ีมีตําแหน่งผู้บริหาร 1 คน  ซึง่มีสดัสว่นและจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการแต่
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ละท่านมีคุณสมบติัหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง โดยมีโครงสร้างสรุปได้ดงันี ้

 มีกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีมี
ความเข้มงวดมากกวา่ข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. 

 กรรมการจํานวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร DAP หรือ DCP จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association  : IOD ) 
 
 บริษัทฯ ได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีว่า ใน
การประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตาม
วาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้   

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารใน
ระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทัง้สองตําแหน่งจะต้องผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ  

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย  

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึง
แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ จํานวน 5 คณะ ได้แก่ 

 
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

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

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ทําหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2.2 คณะกรรมการลงทุน 
ในปี 2558 คณะกรรมการลงทนุ ประกอบด้วยกรรมการ  4 ทา่น  มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

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

 
ในปี 2558 คณะกรรมการลงทนุมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แผนการ

ลงทนุ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมจดัทําแผนการลงทนุประจําปีตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการลงทนุ 
  

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

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

 
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการตามบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น มีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้

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

  
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครัง้ โดยมีการพิจารณาการจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาการกําหนดหลกัการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้ทําหน้าท่ีตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ซึง่บรรจอุยูใ่นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายปริญญา   ไววฒันา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.นิพทัธ์   จิตรประสงค์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอนนัต์  สริิแสงทกัษิณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสทุธิพร  ตณัฑิกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ทําหน้าท่ีในการกลัน่กรองนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
ภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าท่ีในการรายงานการดําเนินงานและสถานะ
ความเส่ียงของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ทําหน้าท่ีตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้ นําซึง่
เป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีสําคญั ดงันี ้
3.1 อนมุติั Investment policy Guideline สําหรับปี 2558 - 2560 รวมถึงอนมุติันโยบายแผนดําเนินธุรกิจ

ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) และแนวทางการลงทนุในธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือให้นโยบายการลงทนุ และทิศทางในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

3.2 อนมุติัรายงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยให้มีประสทิธิภาพ 

3.3 อนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงอนมุติัการจ่ายเงินปันผล การลงทนุเพิ่ม การเพิ่มทนุ
จดทะเบียน และการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ือง การกํากบัดแูลและการ
บริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

3.4 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(AIRA-W1 และ AIRA-W2) อนมติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

3.5 อนมุติัการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 
3.6 อนมุติันโยบายการควบคมุภายใน รวมถงึผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในสําหรับ

ปี 2557 และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในสําหรับปี 2558 
3.7 อนมุติัการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและอนมุติัการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
3.8 อนุมติัแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 รวมถึง

อนมุติัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เป็นประจําทกุปี 
3.9 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมา

ประชุมร่วมกันเพ่ือนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฎในรายงานประจําปี ทัง้นีง้บการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  
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4.  การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือกรรมการ 
คณะ 

กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกา
รลงทุน 

คณะ 
กรรมกา
รบรรษัท 
ภบิาล 

คณะ 
กรรมการ
สรรหา/
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

1. นายศภุชยั  พิศิษฐวานิช 8/10 - - - - - 
2. นายอนนัต์ ศิริแสงทกัษิณ 9/10 - - - - 2/2 
3. นายนพพร  พิชา 9/10 4/4 - - - - 
4. นางจิราพร  เชมนะสริิ 9/10 4/4 - 2/2 - - 
5. ร.ศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ 10/10 4/4 - - - - 
6. ม.ร.ว.เกษมวิสทุธ์ิ  วิสทุธิ 9/10 - - - 4/2 - 
7. นายปริญญา  ไววฒันา 10/10 - 8/10 - 4/2 2/2 
8. ร.ศ.นิพทัธ์  จิตรประสงค์ 10/10 - - - 2/2 2/2 
9. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 10/10 - - 2/2 - - 
10. นายวิสตูร กาญจนปัญญาพงศ์ 10/10 - 8/10 2/2 - - 
11. นางนลนีิ  งามเศรษฐมาศ 10/10 - 8/10 - - - 
12. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 9/10 - - - - - 
 

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกนักําหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ และเลขานกุารบริษัทนําส่งเอกสารก่อน
การประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ เว้นแต่กรณี
มีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน นอกจากนีมี้การบนัทึกรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ใน
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียด
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบติัอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/หรือไมใ่ช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้าคะแนน
เสียงเทา่กนั ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
 
5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558  ซึง่
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทัง้หมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม และมีการพิจารณาใน 2 ประเด็นหลกั คือ ปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และการพฒันาบุคลากรเพ่ือการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงู  
 
6. การประชุมกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชมุกนัเอง เพ่ือให้มีการอภิปรายเร่ืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระขึน้ ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 โดย
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทัง้หมด 5 ทา่น เข้าร่วมประชมุ 
 
7. การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการสรร
หากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กําหนดให้จ่ายในระดับท่ี
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของ
เบีย้ประชมุกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัเป็นประจําทกุปี 
 ในปี 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย โดยกําหนดเป็นคา่ตอบแทนในการเข้าร่วมประชมุ มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

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

ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคา่เบีย้ประชมุ 12,000 บาทตอ่ครัง้ 
กรรมการ   ได้รับคา่เบีย้ประชมุ   6,000  บาทตอ่ครัง้ 
 

 หมายเหต ุ กรณีท่ีประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าเบีย้
ประชมุลดลงกึง่หนึง่จากคา่เบีย้ประชมุท่ีประธานและกรรมการท่ีมาจากบคุคลภายนอกได้รับ 

 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่เบีย้ประชมุ รวมทัง้สิน้ 1,668,000.00 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ที่ประชุม  

(ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท) 

- คณะกรรมการบริษัท 
- คณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการลงทนุ 

10 
4 
10 

1,200,000.00 
120,000.00 
204,000.00 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
จาํนวนครัง้ที่ประชุม  

(ครัง้) 
ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท) 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 
2 
2 

48,000.00 
48,000.00 
48,000.00 

        
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน ก่อน
การทําหน้าท่ีกรรมการ โดยฝ่ายจัดการจะจัดเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม ่
เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ
แนวทางปฏิบติัในการกํากับดแูลกิจการของบริษัทฯ  ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้าน 
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ  ซึ่งปี 2558 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการ
แตง่ตัง้กรรมการใหม ่จงึไมมี่การปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ตอ่ยา่งใด   
 
9. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
อนัจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะนําไป
วิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชมุมีมติอนมุติั
การทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปด้วยแบบประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินกรรมการ
ทัง้คณะ และแบบประเมินกรรมการรายบคุคล (กรรมการประเมินตนเอง) รวมถึงอนมุติัแบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย 
ซึ่งใช้สําหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการลงทนุ โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากแบบประเมินกรรมการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทัง้
อนมุติัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กร เป็นประจํา
ทกุปี เพ่ือนําผลประเมินท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารสงูสดุ  

ทัง้นี ้สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ ซึง่หวัข้อท่ีใช้ในการประเมินนํามาจากท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้าน
การเงินและบญัชี เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจดัทํา
แผนพฒันาและสืบทอดตําแหน่งทางธุรกิจ ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ทัง้ 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หลักสูตร 
จาํนวนกรรมการ 
ที่ผ่านการอบรม 

(ท่าน) 
Director Accreditation Program (DAP) 6 
Director Certification Program (DCP) 8 
The role of Chairman Program (RCP) 5 
Board Performance Evaluation 1 
Audit Committee Program (ACP) 5 
Role of the Compensation Committee (RCC) 2 
Advanced Audit Committee Program 1 
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1 
Monitoring the Quality of Financial Report 1 
Finance for Director 1 
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 3 

 
11. การตดิต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้
นําเสนอสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจ
มมุมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในโอกาสอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกัคุ้นเคยกบั
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
 
เลขานุการบริษัท 
 สําหรับเลขานกุารบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 แต่งตัง้ 
นางสาวเนตรทราย นาคสขุ ซึง่ผ่านหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลกัสตูร Effective Minute 
Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีให้
คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อส่ือสารกบัผู้
ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 
 

 ( นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม ) 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2558 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

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

 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะ กรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 โดยขอบเขตและหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีสําคญั ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถกูต้องและเพียงพอ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ รวมทัง้ดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2558 ได้จดัให้มีการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุครบถ้วนทกุครัง้ และเป็นการร่วม
ประชมุกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 

 สอบทานข้อมูลทางการเงนิของบริษัทรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2558 โดยได้ประชมุร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีและฝ่ายจดัการและมีความเห็นว่าข้อมลูทางการเงินได้จดัทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขโดยได้มีการ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 สอบทานการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้จดัให้มีสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม มีการพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยปราศจาก
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบติังานมีความถกูต้องตามกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
โดยได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบหรือพิจารณาแล้วแตก่รณี 

 สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ความเป็นอิสระ อตัรากําลงั และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทัง้ได้อนมุติัแผนการตรวจสอบประจําปี 
2558  ซึง่ได้จดัทําขึน้บนพืน้ฐานของการประเมินการควบคมุภายในและมีขอบเขตท่ีครอบคลมุระบบงานต่าง ๆ ท่ีสําคญั
ของบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ในด้านบุคลากรและการปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง 

 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกบั อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
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การประชมุเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 สอบทานรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฏระเบียบตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกําหนดเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น ด้วยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผล เห็นชอบต่อรายการ
ดงักลา่วให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัและเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
เกิดการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ ภาพรวมผลการประเมินประจําปี 2558 อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี 

 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 โดยได้
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจําปี 
 
       คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะได้อยา่งอิสระ ภาพรวมในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมี
การจัดทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนิน
กิจการ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู ่

 
 
 

( นายนพพร  พิชา ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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4. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาํปี 2558 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหต ุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมาย
เหตเุร่ืองอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้อง
ตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
 
 
 
รุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3516 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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5. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจาํปี 2558 
 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยกรรมการบริหารความเส่ียงทกุทา่นมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฏบตัรบริหารความเส่ียง และปฏิบติั
หน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 

ในปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 2 ครัง้ และได้เชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุด้วยตามความเหมาะสม โดยมีการพิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและ
ความเส่ียงด้านต่าง  ๆ  ท่ี สําคัญ  รวมถึงการประเมิน  ติดตาม  และควบคุมให้ความเส่ียงของบริษัทอยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียง
ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว้  เ พ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการจัดการความเส่ียง 
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงทําการติดตามและสอบทานการจดัการ
ความเส่ียงของบริษัทเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้ 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความตัง้ใจในการสนบัสนนุการดําเนินงานและความแข็งแรงขององค์กรอย่าง
ยัง่ยืน และมีความมุ่งมัน่ให้มีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับการขยายตวัของกลุม่บริษัทตอ่ไปในอนาคต 
                   

 
 

 
                             ( นายปริญญา  ไววฒันา ) 

                              ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
           
 


