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FINANCIAL HIGHLIGHTS
ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

*	 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการน�าเสนอข้อมูลปีปัจจุบัน

 Restated to conform the current’s year presentation.

**	 เงินปันผลเสนอจ่าย	:	ในอัตราหุ้นละ	0.135	บาท	หรือ	13.50	สตางค์ต่อหุ้น 

 Proposing	dividend	per	share	:	at	the	rate	of	Baht	0.135	per	share	or	13.50	Satang	per	share. 

					วันที่จ่ายเงินปันผล	:	6	พฤษภาคม	2557 

 Proposed	date	of	dividend	payment	:	6
th
	May	2014	 

	 ก�าหนดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	:	วันอังคารที่	8	เมษายน	2557	เวลา	14.00	น.	  

 Date	of	the	2014	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	:	8
th
	April	2014	at	2.00	p.m.	 

 สถานที	่:	ห้องประชุมอนิฟินติี	้ช้ัน	7	โรงแรมด	ิเอทสั	ลมุพิน	ี1030/4	ถนนพระราม	4	แขวงทุง่มหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ		

																10120 

	 Venue	:	at	the	Infinity	Room,	7th	Floor	The	AETAS	Lumpini	Hotel,	1030/4	Rama	IV	Road, 

															Tungmahamek,	Sathorn,	Bangkok	10120.

  

2013 2012 2011

หน่วย	:	ล้านบาท	/	Million	Baht

สินทรัพย์รวม 

Total	Assets

3,658.82	 3,572.91	 2,255.04

หนี้สินรวม 

Total	Liabilities

2,694.04	 	2,680.84 	1,427.73

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

Total	Shareholders’	Equity

964.78	 	892.07 	827.31

รายได้รวม 

Total	Revenue

403.14	 342.20	 268.79	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

Selling	and	Administrative	expenses

112.33	 102.94	 92.13	

ต้นทุนทางการเงิน 

Finance	Cost

93.80	 83.32	 56.61	

ก�าไรขั้นต้น 

Gross	Profit

281.62	 241.28* 197.61*	

ก�าไรก่อนภาษีเงินได ้

Profit	before	Income	Tax

157.04	 158.04	 108.15	

ก�าไรสุทธ ิ

Net Profit

125.08	 111.71	 67.84	

ก�าไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 

Earning	per	Share	(Baht/Share)

0.27	 0.24	 0.14	

มูลค่าต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 

Par	Value	(Baht/Share)

1.00	 1.00	 1.00

อัตราส่วนทางการเงิน	Financial	Ratio	Analysis

อัตราก�าไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	 

Gross	Profit	Margin	(%)

75.01 74.33*	 77.73*	

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 

Net	Profit	Margin	(%)

31.03 32.65	 25.24	

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 

Return	on	Equity	(%)

13.47 12.99	 8.34	

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	 

Return	on	Assets	(%)

3.46 3.83	 3.12	

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	 

Current	Ratio	(Times)

1.35 1.34	 1.60	

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 

Debt	to	Equity	(Times)

2.79 3.01	 1.73	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ)	 

Dividend	Payout	(%)

**50.73 50.49 69.29

รายได้รวม 
Total	Revenue

ก�าไรสุทธ ิ
Net Profit

สินทรัพย์รวม 
Total	Assets

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Total	Shareholders’	Equity

2011				2012					2013
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8.

79

34
2.

20

40
3.

14

2011				2012					2013

67
.8

4

11
1.

71

12
5.

08

2011				2012					2013

82
7.

31

89
2.

07

96
4.

78

2011				2012					2013

2,
25

5.
04

3,
57

2.
91

3,
65

8.
82



3 GOAL TOGETHER 
สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

VISION
วิสัยทัศน์

MISSION
พันธกิจ

01 เราให้บริการทางการเงินด้วยรูป

แบบผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตาม

ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้

ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด

We offer 
timely and innovative 
financial solutions to satisfy 
the financial needs of our 
clients.

02 เราให้ความส�าคัญในการสร้าง

มิตรภาพอันแข็งแกร่งกับลูกค้า

และพันธมิตรทางธุรกิจ

We emphasize 
strong relationships with all 
our clients and business 
partners.

เราต้องการเป็นองค์กรที่ช่วย 

รับผิดชอบดูแลสังคม และมี 

ธรรมาภิบาลสูงในการบริหาร 

We seek
to be a responsible 
corporate citizen and are 
committed to high standard 
of corporate governance.

03

เป็นผู้น�าที่มีความช�านาญพิเศษทางการเงิน  
ในการน�าเสนอสินเชื่อแฟคเตอริ่ง และ ผลิตภัณฑท์างการเงิน 
 อื่นที่หลากหลาย ด้วยบริการที่ดีเยี่ยมส�าหรับผู้ประกอบการ 

ในประเทศและสร้างคุณค่าให้องค์กร  อันจะน�ามาซึ่ง 
ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจแก่ผู้บริหาร 

ทีมงานและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ 
 

To be the leading specialist
in providing factoring and financial solutions for local 
businesses and entrepreneurs, committed to service 

excellence and creating value for shareholders, 
management, staff, and other stakeholders. 

 



4 IFS CAPITAL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในปี	2556	จากการขยายตัวร้อยละ	6.5	ในปี	2555	เหลือเพียงขยายตัวร้อยละ	2.9	ในปี	2556	

โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	1)	การหดตัวของการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย	อย่าง	สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	จีน	อินเดีย	และ

ญี่ปุ่น	2)	การชะลอตัวการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ	อันเกิดจากความล่าช้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	2	ล้านล้าน 

บาท	 และโครงการจัดการน�้า	 3.5	 แสนล้านบาท	 และ	 3)	 การขาดความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่อวิกฤตการณ์ทาง 

การเมืองซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	ปี	2556	เป็นต้นมา

แม้ว่าจะมีผลกระทบเชิงลบตามที่ระบุข้างต้น	 ไอเอฟเอส	 สามารถสร้างปริมาณการให้สินเช่ือแฟคเตอร่ิงเป็นสถิติจ�านวน	 26,645	

ล้านบาท	ซึ่งเติบโตร้อยละ	20	จากจ�านวน	22,148	ล้านบาทที่ท�าได้ในปี	2555	ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อลีสซิ่งหดตัวเล็กน้อย 

ร้อยละ	9	จาก	602	ล้านบาทในปี	2555	เป็น	545	ล้านบาทในปี	2556	บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับหนี้ที่ยังคงค้างช�าระ	

(Specific	Provision)	จ�านวนประมาณ	40	ล้านบาทในปี	2556	เปรียบเทียบกับการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	

2	 ล้านบาทในปีก่อน	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้รับการช�าระเงินคืนจากหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว	 ถึงแม้มีการตั้งค่า 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนมาก	บริษัทสามารถบันทึกก�าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เป็นสถิติจ�านวน	125	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

12	จากปี	2555	ท�าให้ก�าไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก	0.24	บาทในปี	2555	เป็น	0.27	บาทในปี	2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.50

ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.135	บาท	หรือ	13.50	สตางค์ต่อหุ้น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63.45	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายร้อยละ	53.40	ของก�าไรสุทธิหลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเงินปันผล

ที่ก�าหนดจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย	และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่	8	เมษายน	2557

ส�าหรับปี	2557	เราคาดว่าจะเป็นปีทีท้่าทายส�าหรับเศรษฐกิจไทย	เนือ่งจากความขัดแย้งทางการเมอืงอย่างต่อเนือ่ง	และผลกระทบที่

เกิดขึ้นต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจ	การบริโภคของครัวเรือน	และการลงทุนภายในประเทศ	ถึงแม้ภาคการส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัวในปี	

2557	เนื่องจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น	เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังคงจะชะลอตัวต่อไปในช่วงครึ่งปีแรกแต่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วง

ครึ่งปีหลังของปี	2557	ภายหลังจากการมีรัฐบาลแล้ว	โดยรวม	เศรษฐกิจไทยจะยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวโดยคาดว่าปี	2557	ผลผลิต

มวลรวมหรือจีดีพีจะเติบโตไม่เกินร้อยละ	3	แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทตั้งเป้าที่จะเติบโตในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง	และ

การให้บริการสินเชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทเช่าซื้อและประเภทลีสซิ่ง	ประมาณร้อยละ	15	ในปี	2557	บริษัทยังคงคิดค้นหา

ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ	เพ่ือขยายฐานการสร้างรายได้และเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ในประเทศไทย	ตลอดจนการลงทนุในธรุกิจอืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่ทีัง้ในประเทศไทย	และประเทศ

ในภูมิภาคอินโดจีน

ไอเอฟเอส	 จะยังคงยึดมั่นในการด�าเนินนโยบายการบริหารงานด้วยความระมัดระวัง	 และการบริหารความเส่ียงที่เข้มแข็ง	 ภายใต้ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	 Corporate	 Governance)	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
สาส์นจากประธานกรรมการ

นายลี ซุน คี  
Lee Soon Kie

ประธานกรรมการ 
Chairman

28 กุมภาพันธ์ 2557  
28th February 2014

ความส�าเร็จของบริษัทควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	(Corporate	Social	Responsibility)	เพื่อเป็นหนทางน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	จึงก�าหนด

ให้เป็นนโยบายให้บริษัทด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	 ควบคู่ไปกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบภายใต้นโยบาย

การต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

ท้ายนี	้ในนามของคณะกรรมการบริษัท	ผมขอแสดงความขอบคณุอย่างจริงใจต่อท่านผูถื้อหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	ธนาคาร	และผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ทกุๆท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุ

การด�าเนนิงานของบริษัทด้วยดเีสมอมา	ตลอดจนความทุม่เทของผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนทีป่ฎบิตัหิน้าทีเ่พ่ือความส�าเร็จของบริษัทในปีทีผ่่านมาและในปีต่อๆ	ไป

Dear	Shareholders,

The	Thai	economy	slowed	significantly	in	2013	from	6.5%	in	2012	to	only	2.9%	in	2013	due	mainly	to	1)	the	contraction	in	exports	to	Thailand’s	

major	trading	partners,	such	as	the	USA,	EU	China,	India	and	Japan,	2)	the	slowdown	in	both	private	and	public	investments	due	to	the	

delay	in	the	implementation	of	the	Government’s	2	trillion	baht	infrastructural	projects	and	the	350	billion	baht	Water	Management	Projects,	

and	3)	the	decline	in	business	and	consumer	confidence	owing	to	the	ongoing	political	crisis	which	commenced	since	November	2013.

Despite	the	negative	effects	outlined	above,	IFS	was	able	to	achieve	a	record	factoring	volume	of	Baht	26,645	million	in	2013,	which	is	a	

growth	of	20%	from	Baht	22,148	million	achieved	in	2012.	However,	our	leasing	and	hire	purchase	portfolio	contracted	slightly	by	9%	from	

Baht	602	million	in	2012	to	Baht	545	million	in	2013.	The	Company	made	specific	provision	for	doubtful	debts	of	about	Baht	40	million	in	2013	

compared	to	a	write-back	of	Baht	2	million	in	the	previous	year.	However,	prospects	for	recoveries	for	these	debts	are	good.	Despite	higher	

specific	provision	for	doubtful	debts,	the	Company	was	able	to	report	a	record	net	profit	after	tax	of	Baht	125	million	or	up	12%	from	2012.	

The	earnings	per	share	of	the	Company	was	correspondingly	higher	from	Baht	0.24	in	2012	to	Baht	0.27	in	2013	or	an	increase	of	12.50%.

Accordingly,	the	Board	of	Directors	of	the	Company	is	proposing	a	dividend	payment	of	Baht	0.135	per	share	or	13.50	Satang	per	share	

totaling	Baht	63.45	million,	representing	a	payout	ratio	of	53.40%	of	the	net	profit	of	2013	after	provision	of	legal	reserve.	This	is	in	accordance	

with	the	dividend	policy	of	the	Company	of	not	less	than	50%	of	the	net	profit	after	provision	for	legal	reserve.	This	is	subject	to	the	approval	

of	the	2014	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	to	be	held	on	8th	April	2014.

As	for	2014,	we	expect	that	it	will	be	a	challenging	year	for	the	Thai	economy	due	to	the	ongoing	political	conflicts	and	its	effects	on	business	

confidence,	domestic	consumption	and	investments.	Although	exports	are	expected	to	recover	in	2014	due	to	the	improving	global	economy,	

we	foresee	a	further	slowdown	of	the	Thai	economy	in	the	first	half	before	picking	up	in	the	second	half	of	2014	with	a	new	Government	in	

place.	Overall,	the	Thai	economy	will	be	subdued	with	a	forecasted	GDP	growth	of	not	more	than	3%	in	2014.	Nevertheless,	the	Company	

plans	to	continue	growing	both	its	core	business	of	factoring	and	equipment	finance	by	approximately	15%	in	2014.	The	Company	will	

continue	to	explore	new	financial	products	and	services	to	expand	its	revenue	base	and	range	of	financial	services	to	support	the	SMEs	of	

Thailand	as	well	as	investments	in	other	business	that	provides	good	return	both	in	Thailand	and	the	Indo-China	Region.

IFS	will	continue	to	adhere	to	the	policies	of	prudent	business	practice	and	strong	risk	management	disciplines	in	accordance	with	good	

corporate	governance.	In	addition,	the	Board	of	Directors	recognizes	that	the	importance	of	the	Company’s	success	must	come	with	Corporate	

Social	Responsibility	(CSR)	towards	sustainability	and	has	imposed	the	guiding	principles	for	the	Company	to	follow	as	well	as	opposing	all	

forms	of	corruption	under	the	Anti-Corruption	Policy	of	the	Company.

Lastly,	on	behalf	of	the	Board	of	Directors,	I	would	like	to	express	my	sincere	appreciation	and	gratitude	to	the	shareholders,	clients,	business	

partners,	bankers	and	all	other	stakeholders	for	your	continuous	support,	as	well	as	the	dedication	and	hard	work	of	the	management	and	

staff	who	have	performed	their	duties	to	ensure	continued	success	of	the	Company	in	the	past	year	and	years	to	come.
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นายลี ซูน คี  
Mr. Lee Soon Kie

ประธานกรรมการ 

Chairman of the Board 

นายตัน เล เยน  
Mr. Tan Ley Yen 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Director and CEO 

นายนิพัทธ์ จ�ารูญรัตน์  
Mr. Niphat Chamroonrat 

กรรมการ 

Director

BOARD OF DIRECTOR
คณะกรรมการ

01

03

06

07 05

02
/08

04

01

02

03

04

05

06

07

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 
Dr. Thamnoon Ananthothai  

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Deputy Chairman, Independent Director and 

the Chairman of the Audit Committee

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  
Mr. Suvait Theeravachirakul 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and

Member of the Audit Committee

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  
Mr. Singha Nikornpun 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

Independent Director and Audit Committee Member

นายลัว ทู สวี  
Mr. Lua Too Swee 

กรรมการ 

Director
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MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหาร
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นายตัน เล เยน 
Mr. Tan Ley Yan

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Chief Executive Officer

นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ 
Mr. Guntapon Kittisiriprasert 

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

Chief Financial Officer

นายปากน�้า สาระกุล 
Mr. Paknam Sarakul 

ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 GM, Client Relations

นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล 
Ms. Kwanjai Sae-Lai 

ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายปฏิบัติการ 

 GM, Operations

12

13

14

15

นางสาวนรารักษ์ คงศิริเรืองไล 
Ms. Nararak Kongsiriruanglai 

รองผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

Deputy GM, Business Development

นางเพ็ญศรี เพชรทอง 
Mrs. Pensri Pettong  

รองผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการเงิน และการบัญชี  

Deputy GM, Finance and Acccounts

นายสุวิชาญ เจริญพรพจน ์
Mr. Suvichan Charoenponpoj 

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

Assistant GM, Business Development

นายยุทธชัย ศิริพรรณพงศ์ 
Mr. Yutthachai Siriphanpong 

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ, 

บุคคลและธุรการ  

Assistant GM, Credit Review,  

Human Resources and Administration
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ORGANIZATION CHART
โครงสร้างองค์กร

BOARD OF 
DIRECTORS

คณะกรรมการบร�ษัท

AUDIT COMMITTEE

ผู�ตรวจสอบภายใน 
INTERNAL AUDIT RISK MANAGEMENT COMMITTEE

FINANCE & ACCOUNTS
Mr. Guntapon Kittisiriprasert
CFO

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

COMPENSATION & NOMINATION COMMITTEE
คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนและสรรหา

ฝ�ายการเง�นและบัญชี
คุณกันตภณ กิตติศิร�ประเสร�ฐ
ประธานเจ�าหน�าที่

CLIENT RELATIONS
Mr. Paknam Sarakul 
GM 

ฝ�ายลูกค�าสัมพันธ�
คุณปากน้ำ สาระกุล
ผู�จัดการทั่วไป 

BUSINESS DEVELOPMENT
Ms. Nararak Kongsiriruanglai
Deputy GM

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
คุณนรารักษ� คงศิร�เร�องไล
รองผู�จัดการทั่วไป 

OPERATIONS
Ms. Kwanjai Sae-Lai,
GM

ฝ�ายปฏิบัติการ
คุณขวัญใจ แซ�ไหล
ผู�จัดการทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

CEO
Mr. Tan Ley Yen

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
คุณตัน เล เยน

Finance & Accounts
Mrs. Pensri Pettong
Deputy GM

ฝ�ายการเง�นและบัญชี
คุณเพ็ญศร� เพชรทอง
รองผู�จัดการทั่วไป

Client Review, HR & Admin
Mr. Yutthachai Siriphanpong 
AGM

ฝ�ายพัฒนาสินเชื่อ บุคคลและ
ธุรการ
คุณยุทธชัย ศิร�พรรณพงศ�
ผู�ช�วยผู�จัดการทั่วไป

Business Development
Mr. Suvichan Charoenponpoj 
AGM

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
คุณสุว�ชาญ เจร�ญพรพจน�
ผู�ช�วยผู�จัดการทั่วไป
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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“IFS”) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้  
IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (“IFS”) PROVIDES 4 MAIN LINES OF  
BUSINESS: 

1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง

    FACTORING SERVICE

ONE STOP 
SERVICE OTHER

SERVICES
HIRE PURCHASE 

SERVICE

LEASING 
SERVICE

FACTORING 
SERVICE

NATURE OF BUSINESS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป็นการให้บริการสินเช่ือระยะส้ันเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ	 บริษัทจะรับซ้ือลูกหนี้การค้าที่เกิด

จากการค้าขายภายในประเทศ	และ/หรือส่งออกต่างประเทศจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ	โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย ์



10 IFS CAPITAL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

ค�้าประกันแต่จะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้าของลูกค้าให้กับบริษัทเป็น

หลกัประกัน	บริษัทเน้นให้บริการกับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีต้่องการเงนิสดไปหมนุเวียนในธรุกิจหรือขยายกิจการ	และท�าให้เกิดสภาพ

คล่องในการบริหารงานมากขึ้น

A	short-term	loan	providing	working	capital	to	entrepreneurs.	The	

Company	will	purchase	accounts	receiveable,	including	the	rights	

to	claim,	 from	the	 local	and/	or	export	sales	of	clients	without	

the	need	of	security.	The	Company	focuses	on	providing	services	

to	the	SMEs	who	are	in	need	of	working	capital	to	improve	their	

liquidity	or	to	expand	their	business.

2. บริการสินเชื่อลีสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน

 LEASING SERVICE

เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินลงทุนในการซ้ือ

ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม	ตลอดจน

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเคลือ่นย้ายสินค้า	เรือขนส่ง	และรถใช้งานเกษตรกรรม	

โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาทรัพย์สินจากผู้จ�าหน่ายตามท่ีผู้เช่าต้องการ	 ส่วน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของบริษัท	 ผู ้เช่ามีสิทธิครอบครองและใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สิน	 และมีหน้าที่ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า	

ช�าระค่าเช่าตามเงื่อนไข	โดยทั่วไปก�าหนดระยะเวลาการเช่า	3-5	ปี	ช�าระ

ค่าเช่าเป็นรายเดือนและส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 ทั้งนี้	 ผู้เช่าจะ

บอกเลกิสญัญาก่อนครบก�าหนดเพียงฝ่ายเดยีวไม่ได้	เมือ่ครบก�าหนดสญัญา

เช่าและไม่ผดิเงือ่นไขตามสญัญา	ผูเ้ช่ามสีทิธซ้ืิอซากทรัพย์สนิทีเ่ช่าในราคา

ที่ตกลงกัน	ณ	วันท�าสัญญา

A	service	to	businesses	who	require	capital	investment	on	industrial	

vehicles	and	machines,	tools	used	for	relocation	of	goods,	vessels	

and	 vehicles	 used	 in	 agricultural	 activities.	 The	 Company	 will	

procure	the	assets	from	distributors	as	per	the	clients’	requirements.	

The	 legal	 rights	of	 the	asset	belongs	 to	 the	Company	but	 the	

client	has	the	right	to	possess	and	utilize	the	leased	assets,	be	

responsible	for	the	repair	and	maintenance	of	the	leased	assets	

and	pay	the	leasing	rental	as	agreed.	Normally,	the	lease	contract	

is	from	3-5	years	and	the	leasing	rental	is	paid	on	a	monthly	basis	

based	on	a	floating	rate.	The	client	cannot	solely	cancel	the	lease	

contract	by	him/herself	prior	to	the	completion	of	the	contract.	

Upon	the	completion	of	the	contract,	the	client	has	the	right	to	

purchase	the	assets	at	the	agreed	price	which	has	been	stated	

since the contract date.

3. บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

 HIRE PURCHASE SERVICE

เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินลงทุนในการซ้ือ

ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม	ตลอดจน

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเคลือ่นย้ายสินค้า	เรือขนส่ง	และรถใช้งานเกษตรกรรม	

โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาทรัพย์สินจากผู้จ�าหน่ายตามที่ผู้เช่าซ้ือต้องการ	 ส่วน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของบริษัท	 ผู้เช่าซ้ือมีสิทธิครอบครองและใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สิน	และมีหน้าที่ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าซื้อ	

ช�าระค่าเช่าซ้ือตามเงือ่นไข	โดยทัว่ไปก�าหนด	ระยเวลาการเช่า	2-5	ปี	ช�าระ

ค่าเช่าเป็นรายเดอืน	คดิอตัราดอกเบีย้คงที	่ทัง้นี	้ผูเ้ช่าซ้ือจะบอกเลกิสญัญา

ก่อนครบก�าหนดเพียงฝ่ายเดยีวไม่ได้	เมือ่ครบก�าหนดและไม่ผดิเง่ือนไขตาม

สัญญา	ผู้ให้เช่าซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้เช่าซื้อ

A service similar to that of leasing except that interest is on a 

fixed rate basis, the contract period is from 2-5 years, and the 

legal rights of the asset will be transferred to the client at the 

end of the contract.

4. บริการเสริมอื่นๆ

 OTHER SERVICES

เป็นการให้บริการเสริมต่างๆ	 ที่บริษัทจัดให้กับลูกค้าเพ่ิมเติมเพื่อให้ลูกค้า

สามารถใช้บริการทางการเงินกับบริษัทได้อย่างครบวงจร	อาทิ	เช่น

are	additional	services	provided	to	the	Company’s	clients	such	as:	

Confirming LC/TR :	เป็นบริการที่เสริมให้กับลูกค้าแฟคเตอร่ิงปัจจุบันที่

เป็นผูน้�าเข้าทีม่กีารตกลงส่ังซ้ือสินค้าจากต่างประเทศเพ่ือน�าเข้ามาจ�าหน่าย

หรือเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า	โดยที่ลูกค้าที่มาขอใช้บริการ	LC/TR	

(Letter	of	Credit	/	Trust	Receipt)	กับบริษัทโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้หลัก

ประกัน	เมือ่ลกูค้าแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอใช้บริการกับบริษัท	บริษัทจะเป็น

ผูต้ิดตอ่กบัธนาคารให้ออกหนงัสอื	LC	หรอืท�า	TR	ให้กบัลกูค้าโดยใช้วงเงนิ

ที่บริษัทมีอยู่กับธนาคารในการออก	LC/TR	

Confirming LC/TR:	An	additional	 service	 for	 existing	 factoring	

clients	who	import	raw	material	or	goods,	usually	without	requiring	

additional	collateral.	When	the	Company’s	clients	request	for	the	

service	of	LC/TR	(Letter	of	Credit	/	Trust	Receipt),	the	Company	

will	liase	with	the	banks	to	issue	LC	or	TR	on	behalf	of	the	clients,	

utilizing	the	Company’s	credit	facilities	with	the	banks.
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Inventory Financing:	 เป็นบริการสินเช่ือรูปแบบหนึ่งที่ลูกค้าสามารถ

สร้างกระแสเงินสดจากสินค้าคงคลัง	 โดยสินค้าคงคลังต้องมีราคาตลาด

ที่ชัดเจนและมีผู้ซ้ือสินค้าท่ีแน่นอนแต่ยังไม่ได้ท�าการส่งมอบสินค้า	 เมื่อ

ลูกค้าส่งมอบสินค้าไปแล้วทางบริษัทจะรับช�าระค่าสินค้าโดยตรงกับ 

ผู้ซื้อเอง

Inventory Financing:	Another	form	of	credit	service	which	enables	

clients	 to	 advance	 cash	 from	 their	 inventory	 on	 the	 condition	

that	 the	 inventory	must	have	a	clear	market	price	and	definite	

purchasers	and	the	products	have	not	yet	been	delivered.	Once	

the	 products	 are	 delivered,	 the	 Company	will	 collect	 payment	

directly	from	the	purchaser.

Floor Plan:	 เป็นสินเช่ือให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ที่ได้รับแต่งตั้ง

อย่างเป็นทางการให้จ�าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ	 (Authorized	Dealership)	

เป็นบริการสินเช่ือส�าหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซ้ือรถยนต์เพ่ือน�า

มาจ�าหน่ายเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์การให้สินเช่ือ

ลูกค้าจะต้องน�าส่งเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของรถมาให้บริษัทใน

การใช้บริการสินเช่ือ	 และลูกค้าจะช�าระเงินคืนบริษัทเมื่อต้องการจ�าหน่าย

รถยนต์นั้น

Floor Plan:	A	service	provided	to	auto	dealers	to	provide	funding	

for	purchasing	of	cars	for	distribution.	The	clients	must	possess	

authorized	 dealership	 and	 submit	 documents	 on	 the	 right	 of	

ownership	to	the	Company.	Monies	are	repayable	after	sales	of	

the cars.

Contract Financing:	 เป็นผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีช่วยผู้ประกอบการที่ม ี

ใบสั่งซื้อ	 หรือสัญญาซื้อขาย	 หรือสัญญาการให้บริการที่แน่นอนจากลูกหนี้

การค้าช้ันดี	 แต่ยังขาดเงินทุนเพ่ือใช้ซ้ือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือ

เตรียมการบริการลูกค้าสามารถน�าสัญญาดังกล่าวมาขอสินเชื่อกับบริษัทได้	

โดยบริษัทจะช�าระเงนิล่วงหน้าไปก่อน	และหลังจากลูกค้าส่งมอบสินค้าหรือ

บริการแล้ว	ลกูค้าจะน�าใบแจ้งหนีห้รือใบส่งของมาให้แก่บริษัท	เพ่ือให้บริษัท

ไปรับช�าระเงินจากลูกหนี้การค้าตามเวลาที่ครบก�าหนดต่อไป	และจะน�าเงิน

ทีไ่ด้รับช�าระจากลูกหน้ีการค้านัน้มาหักยอดเงนิรับช�าระล่วงหน้าทีบ่ริษัทได้ให้

กับลูกค้าไปก่อนหน้านี้แล้ว	พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

Contract Financing:	A	service	to	provide	facility	when	clients	have	

purchase	order,	firm	contracts	(sales/	service)	but	lack	of	funds	

to	execute	order.	Cash	advances	could	be	made	for	clients	to	

purchase	raw	materials	to	manufacturing	to	shipment	of	goods.	

Clients	can	submit	contracts	for	this	facility	and	the	Company	will	

provide	advance	payment	to	pay	their	suppliers.	Upon	completion	

of	the	contract,	clients	will	submit	invoices	and	delivery	notes	on	

their	customers	to	the	Company	for	factoring.	

Block Discounting:	เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้กระแสเงินทุน	หมุนเวียน

แก่ธรุกิจ	โดยน�าสัญญาขายสินค้าและบริการแบบเช่าซ้ือแบบผ่อนช�าระหรือ

สัญญาเช่าทีม่กีารช�าระแบบเป็นงวดทกุๆ	เดอืนมาขายให้แก่บริษัทเพ่ือขอรับ

เงินรับช�าระล่วงหน้าก่อนเป็นก้อนในคร้ังแรก	 เงินรับช�าระล่วงหน้าคิดเป็น

ร้อยละเท่าไหร่นั้นแล้วแต่จะตกลงกัน	โดยอายุของสัญญาจะอยู่ที่	1	–	3	ปี

Block Discounting:	A	convenient	method	of	financing	a	trader’s	

hire	 purchase,	 credit	 sale	 or	 rental	 agreements	 with	 monthly	

repayment	basis	and	with	a	contract	period	of	1-3	years.	The	

Company	acquires	the	trader’s	rights	under	the	agreements	at	a	

discounted	valuation	for	a	lump	sum	of	cash	advancement	and	

the	gross	value	will	be	repayable	by	equal	mothly	installments.	The	

valuation	of	discounted	agreements	will	be	subject	to	negotiation.	

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

OBJECTIVE OF BUSINESS OPERATIONS

บริษัทตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทช้ันน�าในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือการค้า

และการพาณิชย์	 โดยเน้นการให้บริการกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม	(SMEs)	เนือ่งจากบริษัทมสีภาพเป็นบริษัทต่างด้าว	การ

ประกอบธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจที่ท�าอยู่จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทยังคงด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพิม่เตมิ	อาท	ิเช่น	ใบอนญุาตในการ

ประกอบธรุกิจการให้กู้ยมืแบบมหีลกัทรัพย์ค�า้ประกันหรือจ�านอง	(Mortgage	

Loan)	และ/หรือ	ในลักษณะธุรกิจอื่นเพ่ือการค้าและการพาณิชย์	ทั้งนี้เพื่อ

เอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการของบริษัทมากข้ึนรวมไปถึงเพ่ือตอบสนอง 

เป้าหมายระยะยาวในการเป็นบริษัทเงินทุนทางเลือกที่เน้นสินเช่ือประเภท

การค้าและการพาณิชย์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 บริษัทยัง 

เปิดกว้างที่จะหาโอกาสในการร่วมลงทุนส�าหรับธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มที่ดี	

รวมไปถึงการลงทุนประเภทไพรเวทอิควิตี้	(Private	Equity	Investment)

The	Company’s	objective	is	to	be	a	leader	in	the	commercial	finance	

business	by	focusing	on	the	SMEs.	As	a	Foreign	Company,	the	

Company	will	continue	to	explore	new	Foreign	Business	Licence	

(FBL)	such	as	mortgage	loans	and/or	other	types	of	commercial	

finance	to	widen	the	range	of	our	services	and	to	fulfil	our	long	term	

goal	of	becoming	a	full	-	fledged	Commercial	Finance	Company.	

In	addition,	we	will	keep	an	open	mind	to	opportunity	for	new	

business	acquisitions	and	private	equity	investments.
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MILESTONES
ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2534 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีชื่อเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จ�ากัด ซึ่ง
เป็นการร่วมทุนระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) (“ธ.กรุงศรีอยุธยา”) ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท 
ไอเอฟเอส แคปปิตอล จ�ากัด (สิงคโปร์)1 (“IFS (SINGAPORE)”) ถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง

IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED WAS INCORPORATED ON 21ST MARCH 
1991 IN THE NAME OF AYUDHAYA INTERNATIONAL FACTORS CO., LTD., A JOINT-VENTURE 
BETWEEN BANK OF AYUDHAYA PUBLIC COMPANY LIMITED (“BAY”) WITH 45% OF SHARES 
AND IFS CAPITAL LIMITED1  (“IFS (SINGAPORE)”) WITH 40% OF SHARES. PRINCIPAL ACTIVITY 
WAS THE PROVISION OF FACTORING SERVICES.

1	
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จ�ำกัด (สิงคโปร์) เดิมชื่อบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส (สิงคโปร์) จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ

สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2530 และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2536 กลุ่มบริษัท IFS (Singapore) เป็นกลุ่มที่เชี่ยวชำญ

ในธุรกิจทำงด้ำนกำรเงิน ได้แก่ บริกำรสินเชื่อประเภทต่ำงๆ เช่น (แฟคเตอริ่ง ลีสซิ่ง เช่ำซื้อ) กำรประกันสินเชื่อ (Credit Insurance) 

กำรออกหุ้นกู้ (Bonds and Guarantees) Structured Finance และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) โดยกลุ่มบริษัท IFS (Singapore) 

ประกอบไปด้วยหลำยบริษัท และมีกำรด�ำเนินธุรกิจในหลำยประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และฮ่องกง ณ วันที่ 6 มีนำคม 2556 

บริษัทมีทุนช�ำระแล้วเท่ำกับ 88,278,936 ดอลล่ำร์สิงคโปร์หรือคิดเป็น 2,130.89 ล้ำนบำท (อัตรำแลกเปลี่ยน 24.1381 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนำคม 2556) รำยละเอียดของกลุ่ม IFS (Singapore) สำมำรถดูได้ที่ www.ifscapital.com.sg.

1 IFS Capital Limited was originally known as International Factors (Singapore) Limited which was registered in Singapore since 1987 

and listed on the Singapore Stock Exchange since 1993. IFS (Singapore) Group specializes in various kind of financial services, 

such as factoring, leasing and hire purchase, credit insurance, bonds and guarantees, structured finance, and venture capital. 

The IFS (Singapore) Group consists of several subsidiaries and operates its business in several countries, namely, Singapore, Thailand, 

Malaysia, Indonesia, and Hong Kong. As of 6
th
 March 2013, IFS (Singapore)’s paid-up capital was SGD 88,278,936 or Baht 

2,130.89 million (the exchange rate as of 6
th
 March 2013 was Baht 24.1381 per SGD 1). Details of IFS (Singapore) can be found at 

www.ifscapital.com.sg.
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ปี	2550	บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น	โดยกลุ่ม	IFS	(Singapore)	ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจาก	ธ.กรุงศรีอยุธยา	

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ต่อมาวันที่	18	เมษายน	2550	บริษัทได้จดทะเบียน

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วเป็น	350	ล้านบาท

In	2007,	the	Company’s	shareholdering	was	changed.	The	IFS	Group	of	Singapore	bought	over	the	Company’s	

shares	from	BAY	and	from	minority	shareholders	totalling	49.2%,	and	changed	the	Company’s	name	to	IFS	

Capital	(Thailand)	Ltd.	In	April	2007,	the	Company	was	converted	to	become	a	public	company	limited	and	

increased	its	registered	and	paid-up	capital	to	Baht	350	million.

ปี	 2552-2553	 บริษัทได้เปลี่ยนสภาพบริษัทจากบริษัทสัญชาติไทยเป็นบริษัทต่างด้าว	 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	 (1)	

สินเชื่อแฟคเตอริ่ง	และ	(2)	สินเชื่อแบบลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าประเภทยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเคลือ่นย้ายสนิค้า	เรือขนส่ง	และรถใช้งานเกษตรกรรม	ส�าหรับผูรั้บบริการรายใหม่	บริษัทได้เข้าจดทะเบยีน

กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที	่10	สิงหาคม	2553	พร้อมกับการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชน	120	ล้าน

หุ้น	ท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วเพิ่มจาก	350	ล้านบาทเป็น	470	ล้านบาท	โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ	กลุ่ม	 IFS	

(Singapore)	ถือหุ้นรวมกันร้อยละ	73.13

In	2009-2010,	the	Company’s	status	was	changed	from	that	of	a	Thai	company	to	a	foreign	company.	It	obtained	

licenses	to	provide	(1)	factoring	services	and	(2)	the	leasing	and	the	hire	purchase	services	for	industrial	vehicles	

and	machines,	tools	used	for	the	relocation	of	goods,	vessels	and	vehicles	used	in	agricultural	activities.	The	

Company	was	listed	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	on	10
th 
August	2010	and	issued	an	additional	120	million	

common	stocks	for	its	public	offering	which	resulted	in	the	increase	of	paid-up	capital	from	Baht	350	million	

to	Baht	470	million.	The	major	shareholder	is	the	IFS	Group	of	Singapore	with	total	shareholding	of	73.13%.
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2534 / 1991

มถุินายน :	 บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบยีนและเรียก

ช�าระแล้วจาก	1	ล้านบาทเป็น	50	ล้านบาท	โดย

การร่วมทนุ	ระหว่าง	ธ.	กรุงศรีอยธุยาถือหุน้ร้อย

ละ	45	และ	IFS	(Singapore)	ถือหุน้ร้อยละ	40

June : The	Company	increased	its	paid-up 

capital	 from	 Baht	 1	 million	 to	 Baht	 50 

million	through	a	joint-investment	between 

Bank	of	Ayudhya	and	IFS	(Singapore)	with	

45%	and	40%	shareholding	respectively.	

2537 / 1994

เมษายน :	 บริษัทเพ่ิมทุนช�าระแล้วเป็น	 100	

ล้านบาท	

April :	The	Company	increased	its	paid-up 

capital	to	Baht	100	million.

2538 / 1995

บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือลีสซ่ิงประเภท

สัญญาเช่าทางการเงนิ	และสินเช่ือเช่าซ้ือ	

The	Company	started	its	leasing	and	hire	

purchase	business.

2543 / 2000

มถุินายน :	บริษัทได้ลดทนุจาก	100	ล้านบาท	เหลอื	50	ล้านบาท	โดยลดมลูค่าที่

ตราไว้จาก	10	บาท	เหลอื	5	บาท	เพ่ือล้างขาดทนุสะสมทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจากวิกฤติ

เศรษฐกิจในปี	2540/2541

June : The	Company	decreased	its	capital	from	Baht	100	million	

to	Baht	50	million	by	decreasing	its	par	value	from	Baht	10	to	Baht	

5	to	eliminate	the	accumulated	loss	caused	by	the	economic	crisis

of	1997/1998.

2544 / 2001

กุมภาพันธ์ :	 บริษัทเพ่ิมทุนช�าระแล้วอีก	 200	

ล้านบาท	 เป็น	 250	 ล้านบาท	 เสนอขายให้แก	่ 

ธ.	กรุงศรีอยุธยาและ	IFS	(Singapore)

February : The	 Company	 increased	 its	 

paid-up	 capital	 by	 Baht	 200	 million	 

to	 Baht	 250	 million	 with	 shares	 issued	 

to	Bank	of	Ayudhya	and	IFS	(Singapore).

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท 

SUMMARY OF THE IMPORTANT MILESTONES OF THE COMPANY 
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2 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในปี 2549 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จ�ำกัด (สิงคโปร์) 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และ นำยนิพัทธ์ จ�ำรูญรัตน์และบุตรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทเพื่อกำรลงทุน ปัจจุบันคุณนิพัทธ์ จ�ำรูญรัตน์และบุตร 

ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดแล้ว และกลุ่มบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จ�ำกัด (สิงคโปร์) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

2 IFS Capital Holdings (Thailand) Ltd., was registered as a limited company in 2006, as a joint-venture investment company between IFS (Singapore) and Mr. Niphat  

Chamroonrat and his sons with 45% and 55% of shares respectively. Mr. Niphat and his sons had since sold their shares, and IFS (Singapore) Group now owns  

100% of IFS Capital Holdings (Thailand) Ltd.

2547 / 2004

เมษายน :	 บริษัทหยุดการให้บริการสินเช่ือ 

ลีสซ่ิงประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน	 และ 

สินเช่ือเช่าซ้ือเนือ่งจาก	ธ.	กรุงศรีอยธุยาซ่ึงเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีนโยบายไม่ให้บริษัทในเครือ

ประกอบธุรกิจซ�า้ซ้อนกัน

April :	The	Company	ceased	to	provide	

its	 leasing	 and	 hire	 purchase	 services	

due	to	the	duplication	of	business	with	a	

subsidiary	of	its	major	shareholder,	Bank	

of	Ayudhya.

2551 / 2008

ธันวาคม :	 บริษัทได้รับความเห็นชอบโดยหลักการจากคณะกรรมการ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้บริษัทประกอบธุรกิจ	 (1)	 สินเช่ือ 

แฟคเตอ ร่ิงและ	 (2)	 สินเ ช่ือแบบลีส ซ่ิงและสินเ ช่ือเช ่ า ซ้ือ 

สินค้าประเภทเคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ	 แก่ผู้รับ

บริการรายเดิมที่มีภาระผูกพันตามสัญญาให้เช่าแบบลีสซ่ิงและให้เช่า

ซื้อ	และบริษัทได้รับใบอนุญาตในวันที่	3	กรกฎาคม	2552

December :	The	Company	received	an	in-principle	approval	

from	the	Foreign	Business	Committee	to	operate	the	business	

of	(1)	factoring	and	(2)	leasing	and	hire	purchase	services	for	

machinery	and	industrial	equipment	to	existing	clients	only.	The	

certificate	was	officially	received	on	3
rd
	July	2009.

January :	IFS	Capital	Holdings	(Thailand)	Ltd.	(“IFS	

Holdings”)
2
	purchased	shares	of	the	Company	from 

the	 Bank	 of	 Ayudhya	 and	 the	 other	 minority	 

shareholders	 totalling	 49.20%.	 The	 Company	

then	 recommenced	 its	 leasing	 and	 hire	 purchase 

business	when	the	Bank	of	Ayudhya	ceased	to	be	

its	shareholder.

February :	 The	 Company	 changed	 its	 name	 to 

IFS	Capital	(Thailand)	Co.,	Ltd.

April :	The	Company	changed	its	status	from	“limited	

company”	to	“public	company	limited”	and	increased	its 

paid-up	capital	by	Baht	100	million	to	Baht	350	million.

2550 / 2007

มกราคม :	 บริษัท	 ไอเอฟเอส	 แคปปิตอล	 โฮลดิ้งส	์

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด
2
	 (“ไอเอฟเอส	 โฮลดิ้งส์”)	 ซื้อหุ้นของ

บริษัทจาก	 ธ.	 กรุงศรีอยุธยา	 และจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

รายอื่นๆ	คิดเป็นร้อยละ	49.20	และบริษัทกลับมาให้บริการ

สินเช่ือลีสซ่ิงและสินเช่ือเช่าซ้ือภายหลัง	 ธ.	 กรุงศรีอยุธยา

ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น

กุมภาพันธ์ :	 บริษัทได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 บริษัท	 ไอเอฟเอส	

แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

เมษายน :	บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชน 

และเพิ่มทุนช�าระแล้วอีก	100	ล้านบาทเป็น	350	ล้านบาท	
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2552 / 2009

มกราคม :	บริษัทหยุดการให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง	และสินเชื่อ

เช่าซื้อแก่ผู้รับบริการรายใหม่

เมษายน :	กลุ่ม	 IFS	(Singapore)	ได้เข้าซื้อหุ้น	ไอเอฟเอส 

โฮลดิ้งส์	 จากผู้ถือหุ้นคนไทย	 ท�าให้กลุ่ม	 IFS	 (Singapore) 

ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	ไอเอฟเอส	โฮลดิ้งส์	ท�าให้	กลุ่ม	 IFS	

(Singapore)	เป็นผู้ถือหุ้นรวมในบริษัทร้อยละ	98.2

พฤศจิกายน :	 บริษัทเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจาก

หุ้นละ	5	บาท	เป็นหุ้นละ	1	บาท

ธันวาคม :	 บริษัทได ้ยื่นขอความเห็นชอบอีกคร้ังจาก 

คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว	เพือ่ขออนญุาต 

ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าแบบลีสซ่ิง	 และให้เช่าซ้ือสินค้า 

ประเภทยานพาหนะและเคร่ืองจักรที่ใช ้ในอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเคลือ่นย้ายสินค้า	เรือขนส่ง	และรถใช้งาน 

เกษตรกรรมส�าหรับผู ้รับบริการรายใหม่	 และบริษัทได้รับ 

ใบอนุญาตในวันที่	6	สิงหาคม	2553

January :	The	Company	ceased	to	provide	its	leasing	

and	hire	purchase	services	to	new	clients.

April :	IFS	(Singapore)	Group	bought	over	all	the	shares	

of	 IFS	Holdings,	 resulting	 in	 IFS	Holdings	becoming	

a	 wholly	 owned	 subsidiary	 of	 IFS	 (Singapore),	 and	

IFS	(Singapore)	Group	holding	98.2%	of	shares	in	the	

Company.

November :	The	Company	changed	its	par	value	of	

common	shares	from	Baht	5	per	share	to	Baht	1	per	share. 

December :	The	Company	applied	to	the	Foreign	Business	

Committee	to	provide	leasing	and	hire	purchase	services	for 

industrial	 vehicles	 and	 machineries,	 tools	 used	 for	

the	relocation	of	goods,	vessels	and	vehicles	used	in	

agricultural	activities	to	new	clients,	and	approval	was	

received	on	6
th
	August	2010.
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SUMMARY OF THE IMPORTANT MILESTONES OF THE COMPANY

2553 / 2010

สิงหาคม :	 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนกับ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 พร้อม 

กับเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนต ่อประชาชน 

จ�านวน	 120	 ล ้านหุ ้น	 ท�าให ้บ ริ ษัทมี 

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น	 470 

ล้านบาท	 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่	 คือ	 กลุ่ม	 IFS 

(Singapore)	 ถือหุ้นร้อยละ	 73.13	 และ 

บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือแบบลีสซ่ิง 

และสินเช่ือเช่าซ้ือสินค้าประเภทยานพาหนะ 

และ เค ร่ื องจั ก รที่ ใ ช ้ ใ นอุ ตสาหกรรม 

เคร่ืองมือที่ ใช ้ในการเคลื่อนย ้ายสินค ้า 

เรือขนส่งและรถใช้งานในเกษตรกรรม	ให้กับ

ผู้รับบริการรายใหม่

August :	The	Company	was	listed	on	the	

Stock	Exchange	of	Thailand	and	issued	

120	million	common	stocks	at	its	initial	 

public	offering	leading	to	an	increase	

of	 paid-up	 capital	 to	 Baht	 470	

million.	 The	 major	 shareholder	 is	

IFS	 (Singapore)	 Group	 which	 holds	

altogether	 73.13%	 of	 shares.	 The	

Company	 also	 started	 to	 provide	

leasing	 and	 hire	 purchase	 services 

for	industrial	vehicles	and	machineries,	

tools	used	for	the	relocation	of	goods,	

vessels	and	vehicles	used	in	agricultural	

activities	to	new	clients.

2555 / 2012

บริษัทได้สร้างสถิติในการปล่อยสินเชื่อ 

แฟคเตอริ่งสูงถึง	22,148	ล้านบาท 

The	Company	achieved	a	record	

factoring	volume	of	Baht	22,148	

million.

2556 / 2013

บริษัทได้สร้างสถิติใหม่ในการปล่อยสินเช่ือ

แฟคเตอริ่ง	จ�านวน	26,645	ล้านบาท

The	Company	achieved	a	new	

record	factoring	volume	of	Baht	

26,645	million.
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REVENUE STRUCTURE
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2554 – 2556

REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY IN 2011-2013

ปี	2554	/	2011 ปี	2555	/	2012 ปี	2556	/	2013

ล้านบาท

Mil.	Baht

ร้อยละ

%

ล้านบาท

Mil.	Baht

ร้อยละ

%

ล้านบาท

Mil.	Baht

ร้อยละ

%

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

Factoring	Income

173.43 64.52 208.72 60.99 244.73 60.71

รายได้จากการให้เช่าซื้อ

Hire	Purchase	Income

1.74 0.65 1.72 0.50 1.60 0.40

รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน

Finance	Lease	Income

22.12 8.23 43.77 12.79 48.81 12.11

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	
/1

Factoring	Commission	and	

Service	Fees	
/1

56.93 21.18 70.39 20.57 80.28 19.91

รายได้อื่น	
/2

Other	Income

14.58 5.42 17.60 5.14 27.72 6.88

รวมรายได้		Total	Revenues 268.79 100.00 342.20 100.00 403.14 100.00

หมำยเหตุ 
/1
 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรเป็นรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง ค่ำธรรมเนียมนี้ได้รวมถึงบริกำรจัดท�ำใบแจ้งบัญช ี

   ลูกหนี้กำรค้ำ บริกำรเรียกเก็บเงิน และกำรบริหำรหนี้ทำงกำรค้ำ

   
/2
 รำยได้อื่นประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรเปิดวงเงินและขยำยวงเงิน เบี้ยปรับและดอกเบี้ยส�ำหรับลูกค้ำค้ำงช�ำระเงินเกินก�ำหนดและ 

   หนี้สูญที่ตำมเก็บเงินได้ในภำยหลัง เป็นต้น

Remarks 
/1
 The revenue from fees and services are from the transfer of the rights to claim. The fees include the provision of credit  

   checking, collection, and accounts receivable management services.

   /2
 Other income include commitment fee paid on acceptance of credit facilities, income from contractual penalty & interest  

   on overdue payment of clients and recovery of non-performing loan, etc.
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INVESTMENT POLICY AND  
CAPITAL STRUCTURE 
นโยบายการลงทุนและโครงสร้างเงินทุน

นโยบายการลงทุน

INVESTMENT POLICY

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อย	และ/หรือ

บริษัทร่วมให้เหมาะสมกับภาวะการด�าเนนิธรุกิจ	โดยบริษัทมนีโยบายลงทนุในบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมในธรุกิจทีเ่ก้ือหนนุ

และเอื้อประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจของบริษัท	หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต	ทั้งนี้	บริษัท

จะค�านงึถึงอตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากการลงทนุ	เพือ่ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทเป็นส�าคญั	โดยบริษัทจะควบคมุดแูลด้วย

การส่งตัวแทนของบริษัทเพ่ือร่วมเป็นกรรมการหรือร่วมบริหารในบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ	 โดยการลงทุนในบริษัท 

ดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	ในกรณีที่เป็นการเข้าท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกนัจะต้องผ่านการพิจาณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย	รวมทั้งต้องน�ากฏเกณฑ์ที่เกีย่วข้องมาบังคับใช้

At	present,	the	Company	has	no	investment	in	any	subsidiary	and/	or	affiliated	company.	However,	the	Company	

may	consider	investing	in	subsidiary	and/	or	affiliated	company	in	the	future.	It	is	the	Company’s	policy	to	invest	

in	businesses	or	industries	which	provide	support	or	benefits	to	the	Company’s	existing	business	or	has	growth	

potential.	The	Company	focuses	on	the	return	on	investment	and	benefits	to	the	Company’s	shareholders.	The	

Company’s	representatives	will	be	assigned	as	Directors	to	supervise	or	co-manage	the	subsidiary	and/	or	

affiliated	company.	The	investment,	if	any,	shall	be	approved	by	the	Board	of	Directors	and/	or	shareholders	

and/	or,	in	case	of	the	related	party	transaction,	the	Audit	Committee.	The	related	party	regulations	shall	be	

adhered	to	accordingly.

โครงสร้างเงินทุน

CAPITAL STRUCTURE

ทุนจดทะเบียน	และทุนช�าระแล้วของบริษัท	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	 :	 470,000,000	บาท

ทุนช�าระแล้ว	 :	 470,000,000	บาท

หุ้นสามัญ	 	 :	 470,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 :	 1	บาท

Registered	and	Paid-Up	Capital	of	the	Company	

as	at	31
st
	December	2013	are	as	follows:		

Registered	Capital			:	 Baht	470,000,000	

Paid-Up	Capital	 	:	 Baht	470,000,000	

Ordinary	Shares	 	:	 470,000,000	Shares

Par	Value			 	:	 Baht	1	per	share
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INDUSTRY AND COMPETITION
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่ง

FACTORING BUSINESS

ปี 2557 นับเป็นปีที่ท้าทายส�าหรับเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละไม่เกิน 3 เนื่องจากความขัดแย้งทาง 

การเมืองที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ การบริโภคภายในประเทศและการลงทุน ถึงแม้ว่าภาคการ

ส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

2014 WILL BE A CHALLENGING YEAR FOR THE THAI ECONOMY. IT IS EXPECTED TO EXPAND AT A 

RATE OF NOT MORE THAN 3% DUE TO THE ONGOING POLITICAL CONFLICTS AND ITS EFFECTS 

ON BUSINESS CONFIDENCE, DOMESTIC CONSUMPTION AND INVESTMENTS, ALTHOUGH EXPORTS 

ARE EXPECTED TO RECOVER DUE TO THE IMPROVING GLOBAL ECONOMY.

ธรุกิจสินเช่ือแฟคเตอร่ิงภายในประเทศคาดว่าจะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในปี	2557	แต่ในอตัราทีช่ะลอตวัตามทศิทางของเศรษฐกิจ

ไทย	แต่อย่างไรก็ตามเนือ่งจากการเข้มงวดของการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ในช่วงเศรษฐกิจทีช่ะลอตวั	จงึเพ่ิมโอกาส

ส�าหรับธุรกิจสินเช่ือแฟคเตอร่ิง	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีหลักประกันแต่มียอดขาย	 หรือใบส่ังซ้ือหันมาใช้บริการ 

สินเช่ือแฟคเตอร่ิงมากข้ึน	 ส่วนสินเช่ือแฟคเตอร่ิงเพ่ือการส่งออกในปีนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก

ของไทยตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

The	domestic	factoring	business	is	expected	to	continue	growing	in	2014	but	at	a	slower	pace	in	line	with	the	

Thai	economy.	However,	as	commercial	banks	will	be	more	strict	in	their	lending	criteria	during	the	economic	

slowdown,	there	will	be	more	opportunity	for	the	factoring	business	as	prospective	clients	who	lack	collateral	

but	with	invoices	or	purchase	orders	will	turn	their	interest	to	factoring.	For	export	factoring,	it	is	expected	to	

grow	in	line	with	the	improving	global	economy.

เนือ่งจากธรุกิจสนิเช่ือแฟคเตอร่ิงได้รับความนยิมมากข้ึน	การแข่งขันจงึมคีวามรุนแรงข้ึนในด้านราคา	โดยเฉพาะคูแ่ข่งทีเ่ป็นกลุม่

ธนาคาร	หรือบริษัทย่อยต่างๆของกลุ่มธนาคารหันมาให้ความสนใจการบริการด้านสินเชื่อประเภทนี้มากขึ้น	อย่างไรกต็ามบริษัท

ยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าของตนเอง	 รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม�่าเสมอโดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่

มีแนวโน้มที่ดีเป็นหลัก	 อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ที่มีความต้องการเงิน

ทุนหมนุเวียนเพือ่เพิม่ความคลอ่งตัวทางกระแสเงนิสดและเพือ่การขยายกจิการ	แตม่ีข้อจ�ากดัในการเข้าถงึสนิเชือ่จากธนาคาร

เนื่องจากความต้องการหลักประกันของธนาคาร	 และด้วยอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์	 ความรวดเร็วในการให้บริการ	 และ

ความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของ	e-Factoring	ประกอบกับความเอาใจ

ใส่และระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นที่จะรักษาความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้น�าในด้าน

ธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่งได้

As	the	factoring	business	increases	in	popularity,	competition	will	be	more	intense	in	terms	of	pricing	especially	

from	banks	or	subsidiaries	of	banks	who	offer	this	type	of	services.	However,	the	Company	will	continue	to	

grow	its	existing	portfolio	as	well	as	expand	new	clients	base	by	focusing	on	industries	with	good	prospects	

and	on	the	SMEs	who	are	in	need	of	working	capital	to	improve	their	cashflow	or	to	expand	their	business	

but	have	restricted	access	to	the	credit	facilities	of	banks	due	to	the	collateral	requirement	of	banks.	With	its	

experienced	staff,	speed	of	services	and	technological	advantage	through	e-factoring	services	and	prudent	risk	

management	system,	the	Company	is	confident	of	maintaining	its	leadership	position	in	the	industry.
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สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

จากข้อมลูเว็บไซต์ของ	International	Factors	Group	(www.ifgroup.com)	

รายงานมลูค่าปริมาณการค้าของธรุกิจแฟคเตอร่ิง	(Factoring	Volume)	ใน

ประเทศไทยในปี	2553	2554	และ	2555	เท่ากับ	111,998	ล้านบาท	121,355	

ล้านบาท	และ	163,160	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และมีอัตราส่วนมูลค่ารายได้

รวมต่อ	GDP	(GDP	Penetration)	ปี	2555	เท่ากับร้อยละ	1.30	ข้อมูล

นี้เมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรปเช่น	 สหราชอาณาจักร	 (อังกฤษ)	 และ

ไอร์แลนด์	อิตาลี	ฝรั่งเศส	และเยอรมันนี	ซึ่งมีอัตรา	GDP	Penetration	

อยู่ที่ร้อยละ	16.83	11.92	9.44	และ	6.11	ตามล�าดับ	ส่วนไต้หวัน	ฮ่องกง	

ออสเตรเลีย	และสิงคโปร์มีอัตรา	GDP	Penetration	อยู่ที่ร้อยละ	19.50	

9.03	5.42	และ	2.39	ตามล�าดับ	โดยค่าเฉลี่ยของ	GDP	Penetration	ของ

โลกอยู่ที่ร้อยละ	4.18	จึงนับได้ว่าการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่งใน

ประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่สดใสและต่อเนื่องได้อีกมาก

According	to	the	publication	of	the	International	Factors	Group	

(www.ifgroup.com),	the	volume	of	factoring	business	in	Thailand	

for	the	year	2010,	2011	and	2012	was	Baht	111,998	million,	Baht	

121,355	million	and	Baht	163,160	million	respectively.	In	terms	of	

GDP	penetration	rate,	it	was	only	1.30	%	in	2012	while	that	of	the	

Euro	Zone,	such	as	the	UK	&	Ireland,	Italy,	France	and	Germany	was	

16.83%,	11.92%,	9.44%	and	6.11%	respectively.	Other	countries,	

such	as	Taiwan,	Hong	Kong,	Australia	and	Singapore	was	19.50%,	

9.03%,	5.42%	and	2.39%	respectively;	and	the	World’s	average	was	

4.18%.	Thus,	there	is	still	ample	room	for	the	factoring	business	

to	grow	in	Thailand.

ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (เครื่องจักรและอุปกรณ์)

LEASING / HIRE PURCHASE BUSINESS (EQUIPMENT 

FINANCE)

ธุรกิจสินเช่ือลีสซ่ิงและสินเช่ือเช่าซ้ือ	 (เคร่ืองจักรและอุปกรณ์)	 คาดว่า

จะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี	 2557	 แต่ในอัตราที่ชะลอตัวตาม

ทิศทางของเศรษฐกิจไทย	 เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ 

ผูป้ระกอบการและผูล้งทนุจงึยงัไม่เช่ือมัน่ต่อสถานการณ์	และอาจใช้กลยทุธ์

รอดูสถานการณ์	(Wait	and	See)	ในการวางแผนการขยายธุรกิจ	แม้ความ

ต้องการในสินเช่ือลีสซ่ิงและสินเช่ือเช่าซ้ือ	 (เคร่ืองจักรและอุปกรณ์)	 จะ 

ยังคงมีอยู่มากเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งของไทย	การ

ปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก	 และการเปิดตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ในปี	2559

Leasing	/	Hire	Purchase	Business	(Equipment	Finance)	is	expected	

to	continue	growing	 in	2014	but	at	a	slower	pace	and	 in	 line	

with	 the	 Thai	 economy.	Due	 to	 the	 ongoing	 political	 conflicts,	

entrepreneurs and investors are not confident to the ongoing 

political	conflicts,	may	adopt	“wait	and	see”	approach	 to	 their	

business	 strategies	 and	 expansion.	 Nevertheless	 the	 potential	

demand	for	Leasing	and	Hire	Purchase	(Equipment	Finance)	 is	

huge	due	to	the	strong	fundamentals	of	the	Thai	economy,	the	

improving	global	economy	as	well	as	the	coming	of	the	Asean	

Economic	Community	(AEC)	in	2016.

ปัจจัยหลายๆ	 ประการที่ท�าให้ความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการ

ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิเช่น	เพ่ือทดแทน

เคร่ืองจักรเก่าหรือล้าสมัย	 เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต	 เพื่อลดรายจ่ายแทน

ค่าแรงงานท่ีสูงข้ึน	 หรือเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินค้าให้มากข้ึน	 อย่างไรก็ตาม 

ผู้ให้สินเช่ือก็มีความระมัดระวังมากข้ึนเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังลังเลที่

จะให้ความคุม้ครองกรณีภัยน�้าท่วมเตม็จ�านวนภายหลงัจากการเกดิอุทกภัย 

คร้ังใหญ่ในปี	 2554	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องส�าหรับ

ธุรกิจสินเช่ือประเภทนี้	 โดยเน้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาดและราคา

เลก็จนถึงปานกลางและมสีภาพคล่องในตลาดมอืสองเป็นหลกั	บริษัทจะเน้น

กลยทุธ์ในการพัฒนาเครือข่ายของผูจ้ดัจ�าหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือ

แนะน�าการใช้บริการสนิเช่ือจากบริษัทอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งด้วยกลุม่เป้าหมาย

ของบรษิทัทั้งในธุรกิจสนิเชื่อแฟคเตอริ่งและสินเชื่อเครือ่งจักรและอุปกรณ์

คือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 บริษัทจึงสามารถ 

น�าเสนอสินเช่ือทัง้สองประเภทนีใ้ห้กับลกูค้าได้	โดยเฉพาะลกูค้าทีใ่ช้บริการ

สินเช่ือประเภทใดประเภทหนึง่กับบริษัทอยูแ่ละมคีวามต้องการใช้สินเช่ืออกี

ประเภทหนึง่	(Cross-Selling)	ซ่ึงนบัว่าเป็นจดุแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการเสนอบริการให้กับลูกค้าของบริษัท	

There	 are	 consistently	 requests	 from	 entrepreneurs	 who	 want	

to	 invest	 in	 machineries	 for	 several	 reasons:	 to	 replace	 their	

old	or	obsolete	machineries;	to	increase	production	capacity;	to	

substitute	for	their	high	cost	of	labour	and	to	improve	the	quality	

of	their	products.	However,	 lenders	may	be	more	cautious	due	

to	the	reluctance	of	insurance	company	to	provide	full	insurance	

coverage	for	floods	since	the	great	floods	in	2011.	However,	the	

Company	will	continue	to	grow	this	business	by	focusing	on	the	

small-to-medium	ticket	items	and	with	liquidity	in	the	secondary	

market.	 The	 Company	will	 continue	 to	 develop	 its	 network	 of	

equipment	dealers	to	continually	refer	business	to	the	Company.	

Since	the	target	group	of	both	factoring	and	equipment	finance	is	

the	SMEs,	the	ability	to	cross-sell	these	2	services	is	one	of	the	

strengths	of	the	Company.
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RISK FACTORS
ปัจจัยความเสี่ยง

บรษัิทให้ความส�าคญัเก่ียวกับปัจจยัความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษิทัในอนาคต โดยจดัให้มีการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

THE COMPANY PLACES IMPORTANT EMPHASIS ON RISK FACTORS WHICH COULD AFFECT THE 

COMPANY’S FUTURE OPERATIONS BY ESTABLISHING EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AND  

CONTROL AS FOLLOWS:

1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

 CREDIT RISK

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจแฟคเตอร่ิงเป็นการให้สินเช่ือระยะส้ันไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 เป็นการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน 

หนี้ทางการค้า	(ลูกหนี้การค้า)	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจึงเกิดจากคุณภาพของลูกหนี้การค้าและลูกค้า	รวมถึงคุณภาพของสินค้า

และบริการที่ลูกค้าส่งมอบให้กับลูกหนี้การค้า	 หากสินค้าหรือบริการมีปัญหา	 ลูกหนี้การค้าอาจปฏิเสธการรับสินค้าหรือบริการ

และไม่ช�าระหนี้ตามเอกสารการค้านั้นๆ	 หรืออาจเป็นกรณีที่ลูกหนี้การค้ามีปัญหาทางการเงินไม่สามารถช�าระหนี้ทางการค้า 

นั้นได้	 และลูกค้าเองก็อาจไม่มีความสามารถช�าระหนี้แทนลูกหนี้การค้าได้ตามสัญญา	 บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสินเช่ือ 

ด้วยการตัง้เกณฑ์และก�าหนดข้ันตอนในการตรวจสอบทัง้ลกูค้าและลกูหนีก้ารค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนมุตัสิินเช่ือ	เป็นมาตรการ

ที่บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมายาวนาน	เกณฑ์ที่กล่าวมามีดังนี้

The	Company’s	factoring	business	is	to	provide	short	term	unsecured	loans	through	the	purchase	of	accounts	

receiveable.	Credit	risk	is	therefore	dependent	on	the	quality	of	the	accounts	receiveable	and	clients,	including	

the	quality	of	products	and	services	delivered	to	buyers	by	clients.	Low	quality	products	and	services	might	

be	rejected	and	remained	unpaid.	The	buyers	with	financial	problem	might	also	default	on	payments	and	the	

clients	could	not	repay	as	agreed.	Therefore,	the	Company	credit	risk	management	established	policies	and	

procedures	to	carefully	examine	both	clients	and	buyers	prior	to	loan	approval.	The	following	are	the	Company’s	

policy	guidelines	which	are	being	constantly	reviewed	and	improved	upon	to	manage	its	business	operations:

1.1	 ท�าการประเมนิโดยใช้ระบบคะแนนเครดติ	(Credit	Scoring)	เพ่ือใช้วิเคราะห์ลกูค้ารายใหม่ทีข่อวงเงินสินเช่ือ	และวิเคราะห์

ลกูหนีก้ารค้าทีล่กูค้าต้องการน�ามาขายโอนสิทธเิรียกร้อง	ข้อมลูทีใ่ช้วิเคราะห์ใน	Credit	Scoring	เช่น	ระยะเวลาการด�าเนนิ

กิจการ	ประวัติผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร	ประวัติการช�าระหนี้	งบการเงิน	ความสามารถในการช�าระหนี้	แนวโน้มของอุตสาหกรรม		

เป็นต้น

	 Credit	 scoring	 aims	 to	 analyze	 new	 clients	 and	 the	 buyers	 on	 their	 business	 operations,	 profiles	 of	

shareholders	and	management,	debt	payment	records,	financial	statements,	industry	trend,	etc.

1.2	 ก�าหนดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับแต่ละภาคธุรกิจ	(Industry	Limit)	โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ	20	ของยอดหนี้คงค้าง

ทั้งหมดของลูกค้า

	 Maximum	exposure	on	each	industry	(Industry	Limits)	shall	not	exceed	20%	of	total	outstanding	portfolio.
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1.3	 ก�าหนดเกณฑ์การใช้วงเงินสินเช่ือที่ได้รับอนุมัติของลูกค้าแต่ละราย	

โดยการใช้วงเงินของลูกค้ารายใดรายหนึ่งจะไม่เกินร้อยละ	 10	 ของ

วงเงินรวมที่ลูกค้าทั้งหมดได้ใช้วงเงิน

	 Maximum	exposure	on	a	single	client	shall	not	exceed	10%	

of	the	total	portfolio.

1.4	 ก�าหนดเกณฑ์ในการให้วงเงินกับลูกค้าแต่ละราย	 โดยวงเงินที่ลูกหนี้

รายใดรายหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ	30	ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 Maximum	credit	limit	granted	to	each	debtor	(buyer)	shall	not	

exceed	30%	of	the	Company’s	shareholders’	funds.

1.5	 กรณทีีเ่ป็นลูกค้าเดมิ	บริษัทมกีารทบทวนข้อมลูลกูค้าและลกูหนีก้ารค้า	

(Credit	Review)	เป็นประจ�าปีละคร้ัง	บางกรณอีาจท�าปีละ	2	คร้ัง	หรือ

ท�าทุกไตรมาสแล้วแต่บริษัทจะพิจารณาถึงความจ�าเป็น

	 Credit	review	of	existing	clients	shall	be	done	regularly	and	

at	least	once	annually.

1.6	 มีการจัดท�ารายงานบริหารความเสี่ยง	(CRM	Quaterly	Review)	และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส	 เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ

การปล่อยสินเช่ือของบริษัท	รวมทัง้เพ่ือตดิตามแนวโน้มยอดการช�าระ

เงินเกินก�าหนดของลูกค้า

	 CRM	 review	 is	prepared	and	 reported	 to	 the	Board	every	

quarterly	to	analyze	the	quality	of	the	Company’s	portfolio,	

and to monitor the trend of the overdue.

1.7	 บริษัทจะท�าการตรวจสอบข้อมูลจากศาลแพ่งและศาลล้มละลายกลาง	 

เก่ียวกับคดีฟ้องร้องลูกค้าและลูกหนี้การค้า	 นอกจากนี้ยังมีการ 

ตรวจสอบ	 ฐานข้อมูลบุคคลที่เก่ียวข้องกับการเมือง	 (Political	

Exposed	 Persons)	 จากระบบตรวจสอบ	World	 Check	 รวมทั้ง 

การตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตบูโรเก่ียวกับประวัติการจ่ายเงินของ

ลูกค้ามาประกอบการพิจารณา

	 The	Company	must	check	with	the	Civil	Court	for	possible	

lawsuit	 against	 both	 clients	 and	 debtors.	 World	 Check	 is	

conducted	on	Political	Exposed	Persons,	and	 the	National	

Credit	Bureau	is	conducted	to	check	on	clients’	repayment	

record	with	other	financial	institutions.

หากมกีารน�าเสนอวงเงินของลกูค้ารายใดทีผ่ดิไปจากเกณฑ์ดงักล่าว	จะต้อง 

แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบหรืออนุมัติ	 ด้วยมาตรการต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้น	บริษัทจึงเชื่อมั่นในคุณภาพของลูกค้าและลูกหนี้การค้า

Any	deviation	 to	 the	 above	 shall	 be	 reported	 to	 the	Board	 of	

Directors	for	information	and/or	approval.

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 INTEREST RATE RISK

ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นต้นทุนหลักของบริษัทแปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาด	และมผีลต่อการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ทีค่ดิกับลกูค้า	การเปลีย่นแปลง

ของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท 

ด้วยเหตุนี้	 บริษัทจึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงจาก 

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	 กล่าวคือ	 สินเช่ือที่บริษัทให้แก่ลูกค้าเป็น 

สินเช่ือแฟคเตอร่ิงซ่ึงเป็นสินเช่ือระยะสั้น	 และคิดค่าธรรมเนียมเงินช�าระ

เบื้องต้นแบบลอยตัวซ่ึงสอดคล้องกับต้นทุนของบริษัทที่เกิดจากการกู้ยืม

ระยะส้ันที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินปรับตัว 

สูงข้ึน	บริษัทสามารถปรับค่าธรรมเนยีมเงินช�าระเบือ้งต้นทีเ่รียกเก็บจากลกูค้า

ในอัตราที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยของตลาดได้	ส�าหรับสินเชือ่ลีสซิ่ง	บริษทั

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวกับลูกค้าซ่ึงสอดคล้องกับต้นทุนของบริษัท

ที่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 ส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือ 

บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าสินเช่ือเช่าซ้ือเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่	 แต่

บริษัทมสิีนเช่ือเช่าซ้ือเป็นจ�านวนน้อยมาก	ดงันัน้	บริษัทเช่ือมัน่ว่าความเสีย่ง

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย	(Spread)	

และผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่มากนัก

Borrowing	interest	rate,	the	main	cost	of	the	Company,	fluctuates	

with	market	conditions	and	has	an	affect	on	the	Company’s	lending	

interest	rate	to	its	Clients.	Changes	in	interest	rate	will	also	affect	

the	Company’s	 operating	 results.	 Therefore,	 the	Company	 has	

established	policies	and	guidelines	to	manage	interest	rate	risk.	

Factoring	is	a	short-term	loan	and	offered	floating	rate	basis	to	

the	clients.	When	interest	rate	in	the	money	market	changes,	the	

Company	will	adjust	its	lending	rate	to	the	clients	accordingly.	For	

leasing,	the	Company	also	offers	on	the	floating	interest	rate	basis.	

Only	hire	purchase	is	offered	on	a	fixed	rate	basis.	However,	the	

hire	purchase	business	accounts	for	only	a	small	portion	of	the	

Company’s	total	portfolio.	Thus,	the	Company	is	confident	that	

interest	 rate	risk	poses	only	a	small	effect	on	the	 interest	 rate	

spread	of	the	Company	and	the	Company’s	operations.
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3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

 FINANCIAL LIQUIDITY RISK

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงินเกิดจากบริษัทกู้เงินระยะสั้น 

เป็นส่วนใหญ่	อาทิ	เงินกู้ยืมหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน	(P/N)	ซึ่งมี

ระยะเวลาการกู้ยมืตัง้แต่	1	เดอืนถึง	6	เดอืน	บริษัทมคีวามเส่ียงกรณเีจ้าหนี ้

สถาบันการเงินอาจเรียกให้ช�าระคืนเงินก่อนก�าหนดระยะเวลา	 หรือกรณ ี

เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อสัญญาครบก�าหนด	

ท�าให้บริษัทจะต้องช�าระคืนเงินกู้ยืมซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด

ของบริษัท

Most	borrowings	of	the	Company	are	in	the	form	of	promissory	

note	(P/N)	with	a	tenor	of	1	to	6	months.	The	risk	occurs	if	the	

lender	calls	for	repayment	prior	to	the	maturity	of	the	loan,	or	if	

the	lender	decided	not	to	extend	the	P/N	facility	on	the	maturity	

of	the	contracts,	resulting	in	the	Company	having	to	repay	the	

loan	which	will	affect	the	Company’s	cash	flow.

ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวถูกลดทอนด้วยข้อเท็จจริง	ดังต่อไปนี้

The	above	mentioned	risk	can	be	mitigated	through	the	following:

3.1	 ธุรกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือแฟคเตอร่ิง	 ซ่ึงมีอายุในการ 

เก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ	 45-60	 วัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับการใช้เงินกู้

ประเภทระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

	 The	bulk	of	the	Company’s	business	 is	factoring,	which	 is	

short	 term	 in	nature	and	with	average	collection	period	of	

45-60	days.	This	matches	nicely	with	the	borrowings	of	the	

Compnay.

3.2	 ถึงแม้สินเช่ือลสีซ่ิงและสินเช่ือเช่าซ้ือจะเป็นการให้สินเช่ือประเภทระยะ

ปานกลาง	อายุการช�าระคืน	3-5	ปี	บริษัทมีนโนบายการบริหารหนี้ให้

เกิดความสมดุล	ด้วยการใช้เงินกู้ระยะยาว	และหลีกเลี่ยงการใช้เงินกู้

ระยะสั้นส�าหรับธุรกิจสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ

	 Although	leasing	and	hire	purchase	are	medium	term	loans	

with	repayment	period	of	3-5	years,	the	Company’s	policy	is	

to	match	proportionately	with	the	long	term	borrowings	of	the	

Company,	and	avoid	the	risk	of	using	short	term	borrowing	

to	support	its	leasing	and	hire	purchase	business.

3.3	 บริษัทประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือแฟคเตอร่ิงมายาวนาน	 23	 ปี	 มี

ความสัมพันธ์อันดียิ่งกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง	 และมี

ประวัติการช�าระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาด้วยดีมาโดยตลอด

	 The	Company	has	been	 in	business	 for	23	years	and	has	

been	able	 to	maintain	good	 relationships	with	 its	bankers,	

and	has	good	record	of	debt	payment.	It	will	continue	to	give	

importance	to	managing	good	relationships	with	its	bankers.

3.4	 กรณีเจ้าหนี้สถาบันการเงินเรียกช�าระคืนเงินกู้ยืมก่อนก�าหนด	 บริษัท

สามารถใช้วงเงินสนิเชือ่	10	ล้านเหรยีญสงิคโปร์	ซึง่เป็นเงนิส�ารองใน

ยามฉุกเฉินจาก	บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	จ�ากัด	(สิงคโปร์)	(“IFS	

(Singapore)”)	ได้ทันที

	 In	the	event	of	emergency,	when	bankers	call	for	the	loans	

prior	to	maturity,	the	Company	is	able	to	utilize	the	SGD	10	

million	standby	credit	facility	granted	by	IFS	(Singapore).

3.5	 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio)	ณ	สิ้นปี	2556	

เท่ากับ	2.79	เท่า	บริษัทมวีงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงนิจ�านวนทัง้สิน้	

4,855	ล้านบาท	ซึ่งเพียงพอต่อการด�าเนินกิจการ

	 The	Company’s	debt	to	equity	ratio	(D/E	ratio)	was	2.79	times	

in	2013.	The	Company	has	the	commited	credit	facilities	with	

financial	institutions	of	Baht	4,855	million	which	are	sufficient	

for its operations.

3.6	 นอกจากนี้	 บริษัทสามารถที่จะระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆจากตลาดทุน	

เพ่ือลดความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน	 ทั้งนี้	 ข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ของสภาวะทางการเงิน

	 The	Company	will	explore	other	options	available	in	raising	

funds	from	the	capital	market	to	offset	the	above	mentioned	

financial	liquidity	risk.

4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

 MARKETING AND COMPETITION RISK

บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการเข้ามาของคู ่แข่งขันรายใหม่	 ถึงแม้

การประกอบธุรกิจสินเช่ือแฟคเตอร่ิงและสินเช่ือลิสซ่ิงไม่จ�าเป็นต้องม ี

ใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจ	และไม่อยูภ่ายใต้การก�ากับดแูลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	จึงดูเสมือนว่าจะมีความเสี่ยงที่ผู้แข่งขันรายใหม่จะเข้ามา 

ประกอบธุรกิจได้โดยง่าย	 แต่ด้วยการท�าธุรกิจประเภทนี้	 จ�าเป็นต้องม ี

เงินทุนสูงและมีต้นทุนเงินที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	 ดังนั้น	 นอกจาก

ธนาคารพาณิชย์	 หรือบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์แล้ว	 การเข้ามาของ

ผู้ประกอบการรายใหม่	จึงท�าได้ไม่ง่ายนัก
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New	players	may	enter	the	market	and	pose	a	challenge	to	the	

market	 leadership	 of	 the	Company	 since	 there	 is	 no	 licensing	

requirement	 to	 operate	 factoring	 and/or	 leasing/	 hire	 purchase	

business;	and	these	businesses	are	not	regulated	by	the	Bank	of	

Thailand.	However,	the	lending	business	requires	high	capital	and	

competitive	cost	of	capital	to	survive	the	competition.	Therefore,	

other	than	banks	or	subsidiaries	of	banks,	it	is	not	easy	to	enter	

the	 market	 of	 the	 Company’s	 core	 business	 of	 factoring	 and	

leasing/	hire	purchase.

ถงึแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหมท่ี่เป็นธนาคารมากขึน้	แต่กม็ข้ีอจ�ากดัใน

เร่ืองของประสบการณ์	 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ	 และการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที	 นอกจากนี้บริษัทยังเป็นบริษัทแห่ง

แรกในประเทศไทยทีไ่ด้น�าเทคโนโลยทีีส่ามารถให้บริการกับลกูค้าผ่านระบบ

ออนไลน์ในรูปแบบของ	e-Factoring

Although	more	and	more	banks	have	entered	the	factoring	business,	

they	 do	 not	 have	 the	 experience	 that	 the	 Company	 has,	 and	

are	not	as	flexible	and	responsive	to	the	needs	of	clients.	The	

Company	is	also	ahead	in	technological	development	and	is	the	

first	company	in	Thailand	to	offer	an	e-Factoring	flatform	to	serve	

the	needs	of	its	clients.

5. ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 RISK FROM MAJOR SHAREHODLERS’ INFLUENCIAL 

MANAGEMENT

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัท	IFS	(Singapore)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ในบริษัทคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ	73.13	ซ่ึงมากกว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนหุน้ 

ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	 ท�าให้สามารถคุมเสียงของบริษัทได ้

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกรรมการหรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นในเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท

ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง	 3	 ใน	 4	 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้น 

รายอื่นไม ่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล 

การบริหารงานได้	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการจัดการของบริษัท	

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 จะ

เห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	 และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ	 อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 และในกรณีการท�า

รายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และผู้มีอ�านาจควบคุมใน

กิจการ	รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บุคคลดังกล่าว

จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ

As	of	31
st
	December	2013,	IFS	(Singapore)	Group	is	the	major	

shareholder	of	the	Company	with	73.13%	of	shares,	which	is	more	

than	50%	of	total	shares.	With	such	a	high	shareholding,	it	is	only	

inevitable	 that	 IFS	 (Singapore)	 can	 influence	 the	 management	

through	 its	 directors	 on	 the	Board	 or	 through	 voting	 rights	 at	

shareholders’	meeting	except	for	approval	of	significant	agendas	

which	by	 laws	or	 regulation	 require	 three-fourths	of	 the	voting	

rights	at	 the	shareholders’	meeting.	 It	 is	also	balanced	by	 the	

Company’s	organization	structure,	which	comprises	of	the	Audit	

Committee,	the	Compensation	and	Normination	Committee	and	

the	Risk	Managemnet	Committee.	These	positions	are	held	by	

independent	directors	knowledgable	in	business	operations.	If	the	

Company	enters	into	a	connected	transaction	with	directors,	major	

shareholders,	 the	 Company’s	 authorized	 persons	 and	 persons	

with	a	possible	conflict	of	interest	on	connected	transation,	such	

persons	are	not	entitled	to	vote	on	the	entry	into	that	transaction.	
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SHAREHOLDING STRUCTURE
โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

LIST OF TOP 10 SHAREHOLDERS OF IFS CAPITAL (THAILAND) PCL
ณ	วันที่	8	มีนาคม	2556	/	As	8

th
	March	2013

ล�าดับที่

No.

ชื่อ/ชื่อบริษัท

Name/Company

จ�านวนหุ้น

No.	of	Shares

ร้อยละ

Percentage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่ม	IFS	(Singapore)*

นายอภิชัย	เอกมั่น

นายบุญยง	ธัญญะวุฒิ

นายพิทยา	มหิทธิวาณิชชา

นายฤทธิไกร	เอื้อเปี่ยมมงคล

นายมาวีร์	สิมะโรจน์

บริษัท	สต๊อคเวลล์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

นายพีรพัฒน์	โชติจุฬางกูร

นายสมบูรณ์	ชื่นชมแสง

นายก�าชัย	จรุงกิจกุล

รายย่อยอื่นๆ

IFS	(Singapore)	Group*

Mr.	Apichai	Ekman

Mr.	Boonyong	Thanyawutti

Mr.	Pittaya	Mahittiwanitcha

Mr.	Rittikrai	Uapiammongkol

Mr.	Mawee	Simaroj

Stockwell	(Thailand)	Co.,Ltd.

Mr.	Peerapat	Chotijurangkool

Mr.	Somboon	Chuenchomsang

Mr.	Kamchai	Jarungkitkul

Minority Shareholders

	343,700,000	

	10,000,000	

	10,000,000	

	9,900,000	

	7,000,000	

	3,800,000	

	2,799,945	

	2,700,000	

	2,421,000	

	2,360,000	

	75,319,055

73.13%

2.13%

2.13%

2.11%

1.49%

0.81%

0.60%

0.57%

0.52%

0.50%

16.03%

รวม Total 470,000,000 100.00%

* ผู้ถือหุ้นกลุ่ม IFS (Singapore) ประกอบด้วย

* Shareholding of IFS (Singapore) Group was due to:

1) บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	โฮลดิ้งส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่ม	 IFS	(Singapore)	ถือหุ้นร้อยละ	

100)	ถือหุ้น	172,200,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	36.64)

	 IFS	Capital	Holdings	(Thailand)	Ltd.	(a	wholly	owned	subsidiary	of	IFS	(Singapore))	with	172,200,000	shares	

(36.64%).

2) บริษัท	 ไอเอฟเอส	 แคปปิตอล	 จ�ากัด	 จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์	 (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ	 Phillip	 Assets	 Pte.,	 Ltd. 

ถือหุ้นร้อยละ	40.40)	ถือหุ้น	171,500,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	36.49)

	 IFS	Capital	Limited	(“IFS	(Singapore)”)	(which	is	40.40%	owned	by	Phillip	Assets	Pte.,	Ltd.)	with	171,500,000	

shares	(36.49%).

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 IFS	 (Singapore)	 คือ	 บริษัท	 Phillip	 Assets	 Pte.	 Ltd.	 โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย	 (Ultimate	

Shareholder)	 คือ	 นาย	 Lim	Hua	Min	 ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์	 ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการของ	 IFS	 (Singapore) 

รายละเอียดสามารถดูได้ในเวปไซต์	www.ifscapital.com.sg

The	ultimate	shareholder	of	Phillip	Assets	Pte.	Ltd.	is	Mr.	Lim	Hua	Min,	a	Singaporean	businessman	who	is	

presently	the	Chairman	of	IFS	(Singapore).	For	more	details	see	www.ifscapital.com.sg.

เนื่องจาก	บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	จ�ากัด	(“IFS	(Singapore)”)	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์	ท�าให้	

IFS	(Singapore)	รวมถึงบริษัทย่อยต้องปฏบิตัติามกฏเกณฑ์ข้อ	บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์	เช่น	การได้มาหรือจ�าหน่าย

สินทรัพย์ที่มีขนาดสาระส�าคัญ	จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	IFS	(Singapore)	ด้วย	ทั้งนี้	ข้อบังคับเกี่ยวกับ	บริษัท

จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มในเวปไซต์	www.sgx.com

IFS	(Singapore)	 is	a	company	 listed	company	on	the	Singapore	Exchange	(SGX).	 Its	group	of	companies	

have	to	comply	with	the	regulations	of	the	SGX.	The	regulations	of	the	SGX	can	be	found	at	www.sgx.com.
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MANAGEMENT STRUCTURE
โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ	วันที่	21	กุมภาพันธ์	2557	มีจ�านวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายลี	ซูน	คี ประธานกรรมการ

2. นายตัน	เล	เยน กรรมการ

3. นายลัว	ทู	สวี กรรมการ

4. นายนิพัทธ์	จ�ารูญรัตน์ กรรมการ

5. ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย รองประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

7. นายสิงหะ	นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี	นายกันตภณ	กิตติศิริประเสริฐ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

นายตัน	เล	เยน	หรือนายลี	ซูน	คี	ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอี�านาจ	หน้าที	่และความรับผดิชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบงัคบั

ของบริษัท	ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นทีช่อบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต	และระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท	โดยสรุปอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้ดังนี้

1.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

3.	 จดัให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบริษัท	ณ	วันสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท	ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว	

และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.	 คณะกรรมการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ

ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็น

สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคล

ที่ได้รับมอบอ�านาจ	หรืออ�านาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ	 โดยมีรายละเอียด

การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจสามารถ

พิจารณา	 และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง	 หรือ	 มีส่วนได้เสีย	 หรือ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย	 และ 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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5.	 ก�าหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	 นโยบาย	 แผนงานและงบประมาณของ

บริษัท	 ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการจัดการของประธาน 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย	เว้นแต่ในเร่ือง

ดังต่อไปนี้	 คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การด�าเนินการ	อันได้แก่	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติ

จากทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น	เช่น	การเพ่ิมทนุ	การลดทนุ	การออกหุ้นกู้	การขาย

หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น	

หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท	 การแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อาทิเช่น	 การท�ารายการที่

เก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายทรัพย์สินที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจของ

บริษัท

6.	 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน	แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.	 ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน	และงบประมาณอย่าง

ต่อเนื่อง

8.	 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกัน	และเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท	 หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	

หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน	 หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพ่ือ 

ประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู ้อื่น	 เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.	 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า	 หากมีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยตรง	หรือโดยอ้อมในสัญญาทีบ่ริษัทท�าข้ึน	หรือถือหุ้น	หรือหลกัทรัพย์

อื่นเพิ่มขึ้น	หรือลดลงในบริษัท	หรือบริษัทในเครือ

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ชุดย่อยอีก	3	ชุด	เพื่อช่วยในการบริหาร	พิจารณากลั่นกรอง	ตัดสินใจ	และ

เพื่อความโปร่งใสตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี	ดังนี้

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 คณะกรรมการการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ของบริษัท	ณ	วันที	่21	กุมภาพันธ์	2557	ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งทั้ง	3	ท่าน	เป็นกรรมการการตรวจสอบ 

ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน ่าเ ช่ือถือของ 

งบการเงิน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสิงหะ	นิกรพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 control)	

และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 audit)	 ที่เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล	และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให ้บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระ	เพ่ือท�าหน้าที่

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 

รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี	โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์

ทั้งนี้	 เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท	 ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

•	 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นทีเ่ช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัท

•	 ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท
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•	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•	 ความเห็น	 หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

8.	 ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	 ซ่ึง

อาจมผีลกระทบอย่างมนัียส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพือ่ด�าเนนิการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็

สมควร

•	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 การทุจริต	 หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบ

ควบคุมภายใน

•	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท	 ณ	 วันที่	 21	

กุมภาพันธ์	2557	มีจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายนิพัทธ์	จ�ารูญรัตน์ ประธาน

2. ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย สมาชิก

3. นายลี	ซูน	คี สมาชิก

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหา

1.	 เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท	และ

สมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ	 รวมถึงค่าเบี้ยประชุม	 โบนัส	 สวัสดิการ	

และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

2.	 ประเมนิผลประกอบการของบริษัท	เพ่ือก�าหนดการให้โบนสั	และการข้ึน

เงินเดอืนประจ�าปีของทัง้บริษัท	โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอตุสาหกรรมที่

เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ

3.	 เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท	 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน

อื่นๆ

4.	 พิจารณาเงือ่นไขต่างๆ	ให้ความเห็น	และข้อเสนอแนะ	เก่ียวกับโครงการ

เสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แก่กรรมการและพนักงาน	(ESOP)

5.	 เสนอแนะโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	

และคณะกรรมการต่างๆ	พร้อมทัง้ก�าหนดคณุสมบตัใิห้กับกรรมการ	หรือ

สมาชิกที่ต้องการสรรหา

6.	 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงเนื่องจากครบ

วาระและให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่มี

ต�าแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ

7.	 ปฏิบัติหน้าที่	 และความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ณ	วันที่	21	กุมภาพันธ์	2557	

มีจ�านวน	4	ท่าน	ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล ประธาน

2. ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย สมาชิก

3. นายตัน	เล	เยน สมาชิก

4. นายสิงหะ	นิกรพันธุ์ สมาชิก

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

1.	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทในการก�าหนดนโยบายบริหาร 

ความเส่ียง	 กลยุทธ์	 มาตราฐาน	 และอื่นๆ	 รวมถึงการก�าหนดระดับ 

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

2.	 ร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท	ในการทบทวนนโยบาย	กลยุทธ์	ขอบข่าย

งาน	 รูปแบบ	 และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการ

ความเสีย่งมีความเพียงพอและเหมาะสม	ในระดบัความเสีย่งที่สามารถ

ยอมรับได้	และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3.	 ทบทวนระบบของการบริหารความเส่ียงขององค์กรเป็นคร้ังคราว	 ซ่ึง

ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท	รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใด

บคุคลหนึง่	หรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูก้�ากับดแูลและบริหารจดัการ

ความเส่ียงโดยรวมของทั้งบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้

รับทราบ
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คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	21	กุมภาพันธ์	2557	มีจ�านวน	8	ท่าน	

ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายตัน	เล	เยน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกันตภณ	กิตตศิิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. นายปากน�้า	สาระกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป	–	ฝ่ายลกูค้าสัมพันธ์

4. นางสาวขวัญใจ	แซ่ไหล ผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายปฏิบัติการ

5. นางสาวนรารักษ์	คงศริิเรืองไล รองผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจ

6. นางเพ็ญศรี	เพชรทอง รองผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายการเงิน

และการบัญชี

7. นายสุวิชาญ	เจริญพรพจน์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป	–	ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ

8. นายยุทธชัย	ศิริพรรณพงศ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป	–	ฝ่ายพฒันา

สินเชื่อ,	บุคคลและธุรการ

ขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

1.	 บริหารงานประจ�าวันและ/หรือควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัท

2.	 ด�าเนนิการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	

ข้อก�าหนด	 ค�าสั่ง	 นโยบาย	 เป้าหมาย	 แผนการด�าเนินงาน	 และ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.	 ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	 รวมถึงการมีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน	

บรรจุแต่งตั้ง	 การโอน	 โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก	 หรือการพ้น

จากการเป็นพนักงาน	 ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	 ให้บ�าเหน็จรางวัล	 ปรับข้ึน

เงินเดือนและค่าตอบแทน	 เงินโบนัส	 ของพนักงานทั้งหมดในต�าแหน่ง

ที่ต�่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดซ้ือสินทรัพย์	 และบริการ

ส�าหรับบริษัท	ตลอดจนถึงอ�านาจในการอนมุตักิารใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือ

ใช้ในการปฏบิตังิานของบริษัท	ภายในวงเงนิทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ

บริษัท

6.	 มีอ�านาจ	ออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามนโยบาย	 และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และเพ่ือรักษา

ระเบียบ	วินัย	การท�างานภายในองค์กร

7.	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง	และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8.	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่างๆ	 เพ่ือการด�าเนินกิจการหรือการ

บริหารงานของบริษัท	 และให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	 และ/

หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการมอบ

อ�านาจช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การควบคุม

ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว

มีอ�านาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร	 และภายในระยะ

เวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร	 ซ่ึงอาจยกเลิก	 เพิกถอน	

เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ	หรือการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้ตาม

สมควร

9.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10.	ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารนั้น	 จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	 หรือมอบอ�านาจ

ช่วงที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน	 หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	(ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	มีส่วนได้เสียหรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	เว้น

แต่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิรุกิจทีม่กีารก�าหนดขอบเขต

ชัดเจน

อนึ่ง	 อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงอ�านาจที่

ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

อืน่ใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็น

ลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้า

ทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนุมัติไว้แล้ว

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง	นายกันตภณ	กิตติศิริประเสริฐ	ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท	

โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามท่ีก�าหนดไว้ในหมวดความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	

รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ	เพือ่ให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทมคีณะกรรมการสรรหา	ในการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการ	

โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 ความรู้	 ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 มีความตั้งใจ	 และมี

จริยธรรมในการท�างาน	เป็นต้น

การสรรหากรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีขั้นตอนดังนี้



31 GOAL TOGETHER 
สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

1.	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 5	 คน	 แต่งตั้ง

โดยให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

•	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

•	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็น

กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

•	 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ	 เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

เลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ 

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่ง

อย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา	 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น

สามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

	 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลัง 

จดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไป	ให้

กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

	 กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

บริษัท	มีคณะกรรมบริษัททั้งสิ้น	 7	ท่าน	 โดยมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ

ผู้ถือหุ้นใหญ่จ�านวน	2	ท่าน	ประกอบด้วยนายลี	ซูน	คี	และนายลัว	ทู	สวี

การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมหีลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	ดงันี้

1.	 มกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทัง้คณะ	และมจี�านวน

ไม่ต�่ากว่า	3	คน	

2.	 มีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	3	คน

3.	 มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

เป็นไปตามประกาศทีเ่ก่ียวข้องก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ดังนี้

1.	 ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 ลูกจ้าง	

พนักงาน	 ที่ปรึกษา	 ที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ปัจจุบันและช่วง	 2	 ปีก่อนได้รับการ

แต่งตั้ง)

3.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับ 

การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มคีวามสมัพันธ์ด้านบริหารหรือท�าธุรกิจร่วมกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท

ย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้ง	 ทั้งปัจจุบันและ	 2	 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตกับส�านักงาน	

ก.ล.ต.	ในประเด็นดังต่อไปนี้

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร	 ลูกจ้าง	

พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า

•	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 เช่น	 ซ้ือ/ขายทรัพย์สินและบริการที่มี 

นัยส�าคัญตามที่	 กลต.	 ก�าหนด	 (ใช้แนวทางในท�านองเดียวกับข้อ

ก�าหนดว่าด้วยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์)

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 รวมถึงการให้บริการ

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 ที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการเกิน

กว่า	2	ล้านบาท	ต่อปี

5.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัท

6.	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใด	ทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างอสิระเก่ียวกับการ

ด�าเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1.	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.	 กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระรวมทั้งต้อง

•	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให ้

ตดัสินใจในการด�าเนนิกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกัน	หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งและ

•	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 และบริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกัน	เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.	 มหีน้าทีต่ามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ว่าด้วยคณุสมบตัิ

และขอบเขตการด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ	 และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 คน	

ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน 

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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BOARD OF DIRECTORS
The	Board	of	Directors	as	of	February	21,	2014	consisted	of	7	members,	namely:

Name Position

1. Mr.	Lee	Soon	Kie	 Chairman	of	the	Board	

2. Mr.	Tan	Ley	Yen Director

3. Mr.	Lua	Too	Swee Director

4. Mr.	Niphat	Chamroonrat Director

5. Dr.	Thamnoon	Ananthothai	 Deputy	Chairman,	Independent	Director	and	Chairman	of	the	Audit	Committee	

6. Mr.	Suvait	Theeravachirakul	 Independent	Director	and	Member	of	the	Audit	Committee	

7. Mr.	Singha	Nikornpun Independent	Director	and	Member	of	the	Audit	Committee	

Mr.	Guntapon	Kittisiriprasert	is	Secretary	to	the	Board	of	Directors

AUTHORIZD DIRECTORS OF THE COMPANY
Mr.	Tan	Ley	Yen	or	Mr.	Lee	Soon	Kie	is	authorized	to	sign	with	the	Company’s	seal	affixed.

SCOPE, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
The	Board	of	Directors	has	the	power,	duties	and	responsibilities	to	manage	the	Company	to	be	in	compliance	

with	laws,	objectives	and	regulations	of	the	Company,	as	well	as	the	resolution	of	the	shareholders’	meeting	

with	lawful	approval,	honesty	and	carefulness	of	the	Company’s	benefits.	The	summary	of	important	power,	

duties	and	responsibilities	is	as	follows:

1.	 To	hold	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	within	4	months	from	the	end	of	fiscal	year;

2.	 To	call	the	meeting	of	the	Board	of	Directors	at	least	once	every	three	months;

3.	 To	arrange	for	the	preparation	and	submission	of	the	audited	balance	sheet	and	profit	and	loss	statement	

at	the	end	of	each	fiscal	year	to	the	shareholders’	meeting	for	its	consideration	and	approval;

4.	 To	authorize	any	one	or	several	directors	or	any	person	to	perform	any	action	on	behalf	of	the	Board	of	

Directors	under	the	supervision	of	the	Board	of	Directors	or	granting	the	power-of-attorney	to	such	designated	

person(s)	to	perform	any	action	within	the	specified	time	as	the	Board	of	Directors	may	think	fit;	provided,	

however,	that	the	Board	of	Directors	has	the	sole	discretion	to	revoke	or	modify	such	designated	director	

or	power-of-attorney	as	the	Board	of	Directors	may	think	fit;

	 In	addition,	the	Board	of	Directors	may	authorize	the	Executive	Committee	to	conduct	any	activities	within	

the	specified	scope	of	work,	duties	and	responsibilities	of	the	Executive	Committee.	No	authorization	will	

entitle	the	Executive	Committee	or	its	authorized	representative	to	consider	and	approve	the	transaction	

which	may	cause	a	conflict	of	interest	between	the	Executive	Committee,	its	authorized	representative	or	

any	related	person	or	interested	person	as	the	one	party	and	the	Company	or	its	subsidiary	companies	as	

the	other	party.	However,	an	exception	is	granted	where	the	transaction	conforms	to	the	approved	policies	

and	rules	of	the	Board	of	Directors;
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5.	 To	 determine	 the	 goals,	 prospects,	 policies,	 business	 plans	

and	budgets	of	 the	Company,	and	 to	ensure	 that	 the	work	

performed	by	the	Executive	Committee	complies	with	the	set	

policies.	However,	the	Board	of	Directors	needs	to	obtain	the	

resolution	of	the	shareholders’	meeting	before	entering	into	these	

transactions	that	required	approval	of	the	shareholders’	meeting,	

for	instance,	increase	or	reduction	of	capital,	issue	of	bonds,	

sale	or	transfer	of	all	or	any	substantial	parts	of	the	Company’s	

business	to	any	third	party,	purchase	or	acceptance	of	transfer	

of	other	businesses,	amendment	to	any	third	party,	purchase	

or	acceptance	of	transfer	of	other	businesses,	amendment	to	

the	Memorandum	of	Association,	and	so	on;

	 The	Board	of	Directors	 is	 also	 responsible	 for	 ensuring	 the	

Company’s	compliance	with	the	securities	and	exchange	law	

and	rules	of	the	SET,	for	instance,	rules	concerning	the	entry	

into	connected	transactions	and	concerning	purchase	or	sale	of	

substantial	assets,	including	any	law	governing	the	Company’s	

business;

6.	 To	review	the	management	structure	and	appoint	the	Executive	

Committee,	Chief	Executive	Officer	and	any	sub-committees,	

as	it	deems	appropriate;

7.	 To	ensure	that	the	Company’s	performance	follows	the	business	

plans	and	budgets	at	all	times;

8.	 To	refrain	from	conducting	any	similar	or	competitive	business,	

participating as partner in an ordinary partnership or partner 

with	unlimited	liability	in	a	limited	partnership	or	director	in	a	

private	company	or	in	any	other	firms,	companies	or	corporations	

operating	 the	business	similar	 to	or	 in	competition	with	 the	

Company,	regardless	of	whether	for	his/her	own	benefit	or	for	

others’	benefit.	However,	an	exception	 is	granted	where	the	

director	provides	notice	to	the	shareholders’	meeting	in	advance	

of	his/her	effective	appointment	as	director	of	the	Company;

9.	 To	notify	the	Company	without	delay	in	the	event	of	likelihood	

that the director may have direct or indirect interests as a 

result	of	(i)	the	Company’s	entry	into	any	agreement,	and	(ii)	

his/her	increased	or	decreased	holding	of	shares	or	bonds	in	

the	Company	or	its	subsidiary	companies.

Apart	from	the	Board	of	Directors,	the	Company	has	appointed	

3	 sub-committees	 to	 help	 with	 management,	 consideration	 or	

screening,	 decision	 making	 and	 transparency,	 following	 the	

principles	of	the	Good	Corporate	Governance,	namely:

• The	Audit	Committee

• The	Compensation	and	Nomination	Committee

• The	Risk	Management	Committee

AUDIT COMMITTEE
As	 of	 February	 21,	 2014,	 the	Audit	Committee	 consisted	 of	 3	

members	with	knowledge	and	experience	to	review	the	financial	

statements	of	the	Company.

Name Position

1. Dr.	Thamnoon	Ananthothai	 Chairman	of	the	Audit	

Committee	

2. Mr.	Suvait	Theeravachirakul	 Member	

3. Mr.	Singha	Nikornpun Member	

Scope of Power, Duties and Responsibilities of the Audit 

Committee

1. To	review	the	Company’s	financial	report	to	ensure	that	it	is	
accurate	and	adequate.

2.	 To	review	the	Company’s	internal	control	system	and	internal	

audit	 system	 to	 ensure	 that	 they	 are	 suitable	 and	 efficient,	

to	determine	the	internal	audit’s	independence,	as	well	as	to	

approve	the	appointment,	transfer	and	dismissal	of	the	chief	of	

internal	audit	or	any	other	person	in	charge	of	internal	audit.

3.	 To	review	the	Company’s	compliance	with	the	law	on	securities	

and	exchange,	the	SET’s	regulations	and	other	laws	relating	to	

the	Company’s	business.

4.	 To	consider,	select	and	nominate	an	independent	person	to	

be	 the	 Company’s	 auditor,	 and	 to	 propose	 such	 person’s	

remuneration,	as	well	as	to	attend	a	non-management	meeting	

with	an	auditor	at	least	once	a	year.

5.	 To	review	the	connected	transactions	or	the	transactions	that	

may	lead	to	conflicts	of	 interests	to	ensure	that	they	are	 in	

compliance	with	the	laws	and	the	Exchange’s	regulations,	and	

are	reasonable	and	for	the	highest	benefit	of	the	Company.

6.	 To	perform	any	other	act	as	assigned	by	the	Company’s	Board	

of Directors.
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7.	 To	prepare	and	to	disclose	in	the	Company’s	Annual	Report	

and	Audit	Committee’s	Report	which	must	be	signed	by	the	

Audit	Committee’s	Chairman	and	consist	of	at	least	the	following	

information:

•	 an	opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	

of	the	Company’s	financial	report,

•	 an	opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	

system,

•	 an	opinion	on	the	compliance	with	the	law	on	securities	and	

exchange,	the	Exchange’s	regulations	or	the	laws	relating	

to	the	Company’s	business,

•	 an	opinion	on	the	suitability	of	an	auditor,	

•	 an	opinion	on	the	transactions	that	may	lead	to	conflicts	

of	interests,	the	number	of	the	Audit	Committee	meetings	

and	the	attendance	of	such	meetings	by	each	committee	

member,

•	 an	 opinion	 or	 overview	 comment	 received	 by	 the	 Audit	

Committee	 from	 its	performance	of	duties	 in	accordance	

with	 the	charter	and	other	 transactions	which,	according	

to	the	Audit	Committee’s	opinion,	should	be	known	to	the	

shareholders	and	general	investors	subject	to	the	scope	of	

duties	and	responsibilities	assigned	by	the	Company’s	Board	

of Directors.

8.	 To	report	to	the	Board	when	the	Audit	Committee	finds	or	

suspects	any	of	the	following	transactions	or	acts,	which	may	

materially	affect	the	Company’s	financial	condition	and	operating	

results,	in	order	to	proceed	with	a	remedy	within	the	timeline	

that	the	Audit	Committee	thinks	fit:

• a	transaction	which	cause	a	conflict	of	interest;

• any	fraud,	unusual	practice	or	material	defects	in	relation	to	
the	internal	control	system;	and

• a	violation	of	the	law	on	securities	and	exchange,	the	SET’s	
regulations	or	other	laws	relating	to	the	Company’s	business.

COMPENSATION AND NOMINATION COMMITTEE
As	 of	 February	 21,	 2014,	 the	 Compensation	 and	 Nomination	

Committee	of	the	Company	consisted	of	3	members,	namely:

Name Position

1. Mr.	Niphat	Chamroonrat Chairman	of	the	Compensation	

and	Nomination	Committee	

2. Dr.	Thamnoon	Ananthothai	 Member

3. Mr.	Lee	Soon	Kie Member	

Scope of Power, Duties and Responsibilities of the 

Compensation and Nomination Committee

1. To	 recommend	 the	 remuneration	 structure	 of	 the	 Board	
of	 Directors’	 and	 Committees’	 members	 including	 meeting	

allowances,	bonus,	welfare	and	other	benefits	both	in	monetary	

and	non-monetary	terms;

2. To	 evaluate	 the	 corporate	 performance	 of	 the	 Company	
to	 determine	 bonus	 and	 annual	 salary	 increase	 across	 the	

Company,	taking	into	account	appropriate	industry	benchmarks;

3. To	 recommend	 the	 Company’s	 salary	 structure	 and	 other	
benefits;

4. To	consider,	comment	and	evaluate	on	the	Employee	Stock	
Option	Program	(ESOP)	for	directors	and	employees;	

5. To	recommend	the	structure	and	composition	of	the	Board	and	
Committees	together	with	the	qualifications	of	its	members;

6. To	recommend	the	list	of	nominees	for	the	Board	of	Directors	
to	be	proposed	to	the	Shareholders’	General	Meeting	in	case	

of	vacancies	by	rotation	and	to	the	Board	of	Directors	in	case	

of	casual	vacancies;	and

7. To	perform	the	scope	of	duties	and	responsibilities	as	assigned	
by	the	Board	of	Directors.

RISK MANGEMENT COMMITTEE
As	of	February	21,	2014,	the	Risk	Mangement	Committee	consisted	

of	4	members,	namely:

Name Position

1. Mr.	Suvait	Theeravachirakul Chairman	of	the	Risk	

Management	Committee	

2. Dr.	Thamnoon	Ananthothai Member	

3. Mr.	Singha	Nikornpun Member	

4. Mr.	Tan	Ley	Yen	 Member	

Scope of Power, Duties and Responsibilities of the Risk 

Management Committee

1. To recommend	to	the	Board	in	formulating	the	risk	management	
policies,	strategies,	standards	etc.	and	defining	acceptable	risk	

levels;
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2.	 To	 review	 with	 the	 management	 of	 the	 Company	 the	 risk	

management	reports,	policies,	strategies,	frameworks,	models	

and	procedures,	etc.,	to	ensure	that	the	Company	has	adequate	

and	suitable	risk	management	to	acceptable	levels,	and	ensure	

continued	implementation	of	risk	management;	and

3.	 To	 periodically	 review	 enterprise	 risk	 management	 (ERM)	

systems	 that	 cover	 all	 activities	 of	 the	 Company	 including	

the	assignment	of	any	person	or	sub-committee	 to	oversee	

the	integration	of	departmental	risk	management	and	control	

systems	and	report	to	the	Board.

MANGEMENT TEAM
As	 of	 February	 21,	 2014,	 the	 Company’s	 Management	 Team	

consisted	of:

Name Position

1. Mr.	Tan	Ley	Yen Chief	Executive	Officer

2. Mr.	Guntapon	Kittisiriprasert Chief	Financial	Officer

3. Mr.	Paknam	Sarakul GM,	Client	Relations

4. Ms.	Kwanjai	Sae-Lai GM,	Operations

5. Ms.	Nararak	Kongsiriruanglai Deputy	GM,	Business	

Development

6. Mrs. Pensri Pettong Deputy	GM,	Finance	and	

Acccounts

7. Mr.	Suvichan	Charoenponpoj Assistant	GM,	Business	

Development

8. Mr.	Yutthachai	Siriphanpong Assistant	GM,	Credit	

Review,	Human	Resources	

and	Administration

Scope of Power, Duties and Responsibilities of the CEO

1. To	manage	 the	 Company’s	 day-to-day	 business	 operations	
and/or	supervise	the	Company’s	general	administration;

2.	 To	ensure	that	the	Company’s	operations	follow	and	satisfy	its	

business	objectives,	articles	of	association,	rules,	regulations,	

orders,	policies,	goals,	operating	plan	and	budget,	which	are	

approved	by	the	Board	or	the	resolution	of	the	General	Meeting	

of	Shareholders	or	both;

3.	 To	 follow	 the	 tasks	 assigned	 by	 the	 Company’s	 Board	 of	

Directors;

4.	 To	set	the	organization	structure,	hire,	appoint,	transfer,	remove	

and	misemploy,	determine	wages	of,	grant	rewards	to,	raise	

salary	and	remuneration	of,	and	give	bonuses	to	all	employees	

who	hold	positions	at	a	lower	level	than	the	CEO;

5.	 To	approve	and	authorize	disbursement	for	the	procurement	of	

assets	and	services	for	the	Company,	and	to	approve	financial	

transactions	 for	 the	 Company’s	 operations	within	 the	 limits	

determined	by	the	Board	of	Directors;

6.	 To	 issue	orders,	regulations,	announcements	and	records	to	

have	all	operations	follow	the	Company’s	policies,	maximize	

its	benefits	and	cope	with	its	rules	and	principles;

7.	 To	present	as	the	Company’s	representative	to	outside	parties	

in	related	circumstances	to	benefit	the	Company;

8.	 To	 appoint	 working	 teams	 to	 be	 responsible	 for	 operating	

or	managing	 the	Company’s	 business	 and	 to	 subrogate	 or	

designate	any	person	to	perform	a	specific	task	on	behalf	of	the	

CEO.	Each	appointment,	subrogation	or	designation	is	subject	

to	the	CEO’s	control.	Alternatively,	the	CEO	may	appoint	any	

person	to	have	the	power	to	do	any	acts	as	he	thinks	fit	and	

within	the	time	specified	by	him.	The	CEO	has	the	discretion	

to	cancel,	withdraw	or	change	that	appointment,	subrogation	

or	designation	at	any	time;

9.	 To	perform	other	duties	as	assigned	by	the	Company’s	Board	

of	Directors;	and

10. To work with integrity and regards to the Company’s benefits.

The	duties	and	powers	of	the	Chief	Executive	Officer	do	not	include	

the	duty	and	authority	to	approve	transactions	which	are	related	

to	the	CEO	or	persons	with	possible	conflict	of	interest	or	causes	

any	conflict	of	 interest	with	the	Company	or	 its	subsidiaries	(if	

any),	unless	 it	 is	 to	approve	transactions	 in	 the	normal	course	

of	business	of	the	Company	following	the	policy	and	principles	

stipulated	by	the	Borad	of	Directors.
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CORPORATE SECRETARY
The	Company	has	appointed	Mr.	Guntapon	Kittisiriprasert	to	be	the	

Corporate	Secretary	with	the	authority	as	indicated	by	the	Board	

of	Directors	following	the	Securities	and	Exchange	Act,	as	well	as	

to	act	in	order	to	comply	with	the	Board	of	Directors’	resolution	

following	the	Company’s	Good	Corporate	Governance	principles.

THE NOMINATION OF DIRECTORS AND INDEPENDENT 

DIRECTORS
The	Company’s	Compensation	&	Nomination	Committee	is	to	select	

candidates	for	the	positions	of	the	Director	by	considering	various	

criteria	such	as	knowledge,	capability,	experience,	determination	

and	 work	 ethics,	 etc.which	 are	 beneficial	 to	 the	 Company’s	

business	operations.

NOMINATION OF THE COMPANY’S DIRECTORS
The	procedures	of	the	nomination	of	candidates	to	be	appointed	

as	Directors	are	as	follows:

1.	 The	Board	of	Directors	consists	of	at	least	5	members	who	are	

appointed	by	the	meeting’s	election	with	the	majority	votes,	

following	the	principles	and	methods	as	follows:

• Each	shareholder	has	1	vote	for	each	share	held;

• Each	shareholder	may	exercise	the	vote	in	electing	one	or	
more	persons	to	be	the	directors	but	the	votes	are	invisible;	

and

• The	person	who	obtains	the	highest	votes	will	be	elected	
as	a	director	in	respective	order	according	to	the	required	

number	of	directors,	but	if	two	or	more	persons	obtain	equal	

votes,	the	Chairman	must	cast	a	final	vote.

2.	 At	every	Annual	General	Meeting	of	Shareholders,	one-third	

(1/3)	of	the	directors	or	if	it	is	not	a	multiple	of	three,	then	the	

number	nearest	to	one-third	(1/3)	must	retire	from	office.	

	 There	must	be	a	drawing	by	lots	to	determine	the	directors	

retiring	on	the	first	and	second		years	following	the	registeration	

of	the	Company.	In	each	subsequent	year,	the	directors	who	

occupy	the	position	for	the	longest	period	must	retire.	

	 A	retiring	director	is	eligible	for	re-election.

The	Company’s	Board	of	Directors	consists	of	7	members	with	

two	Directors	as	representatives	of	the	major	shareholders,	namely	

Mr.	Lee	Soon	Kie	and	Mr.	Lua	Too	Swee.

THE NOMINATION OF THE INDEPENDENT DIRECTORS AND 

AUDIT COMMITTEE 
The	Company’s	procedures	for	the	nomination	of	the	Independent	

Directors	and	Audit	Committee	are	as	follows:

1.	 The	 Independent	 Directors	 shall	 consist	 of	 no	 less	 than 

one-third	of	the	Directors	and	no	less	than	3	members.

2.	 The	Audit	Committee	shall	consist	of	no	less	than	3	members.

3.	 The	qualifications	are	indicated	as	follows:

Qualifications of the Independent Directors

In	compliance	with	the	related	notification	of	the	Stock	Exchange	

of	Thailand	as	follows:

1.	 Hold	not	more	than	1%	of	the	total	shares	with	voting	rights	of	

the	Company,	parent	company,	affiliated	companies	or	juristic	

persons,	which	may	 have	 conflicts	 of	 interest	 including	 the	

shares	held	by	related	persons;

2.	 Not	be	or	used	to	be	an	Executive	Director,	an	employee,	staff,	

advisor	who	earns	salary	or	controlling	person	of	the	Company,	

parent	company,	subsidiary	company,	associated	company,	a	

subsidiary	of	the	same	level	or	juristic	person	who	may	have	

conflicts	 of	 interest	 (at	 present	 and	 two	 years	 prior	 to	 the	

appointment);

3.	 Not	 having	 blood	 relations	 or	 legitimate	 relations	 with	 the	

Executives,	major	shareholders,	controlling	persons	or	candidate	

persons	to	be	nominated	as	Executives	or	controlling	persons	

of	the	Company	or	a	subsidiary.

4.	 Not	 having	 management	 relationship	 or	 business	 with	 the	

Company,	parent	company,	affiliated	company,	subsidiary	at	

the	same	level	or	juristic	persons	which	may	have	conflicts	of	

interest	at	present	and	2	years	before	the	submission	date	of	

the	following	matters	with	the	SEC:

•	 Not	be	or	used	to	be	an	Executive	Director,	an	employee,	

staff,	advisor	who	earns	salary,

•	 Not	having	business	 relationship	 such	as	sale/	purchase	

significant	 assets	 or	 services	 as	 stipulated	 by	 the	 SEC	

(following	the	guidelines	of	the	notification	of	the	connected	

transaction	of	the	SET);
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•	 Not	be	or	used	to	be	the	Auditor;	or

•	 Not	be	or	used	to	be	any	provider	of	professional	services,	

including	the	legal	advisor,	financial	advisor	whom	receives	

a	service	fee	of	more	than	Baht	2	million	per	year;

5.	 Not	be	an	appointed	Director	or	representative	of	the	Director	

of	the	Company,	major	shareholder,	or	persons	who	are	related	

to	the	major	shareholders	of	the	Company.

6.	 Not	 having	 any	 characteristics	 which	 will	 impair	 making	

independent	opinions	on	the	Company’s	operations.

Qualifications of the Audit Committee

1. Recevied	an	appointment	from	the	Board	of	Directors	or	through	
a	resolution	from	a	shareholders’	meeting.

2.	 Every	Audit	Committee	member	shall	be	an	Independent	Director	

and:

•	 Not	 being	 a	 Director	 who	 is	 assigned	 by	 the	 Board	 of	

Directors	to	make	decision	in	the	operations	of	the	Company,	

parent	company,	affiliated	companies,	subsidiary	company	of	

the	same	level	or	juristic	persons	which	may	have	conflicts	

of	interest;	and

•	 Not	 being	 a	 Director	 of	 the	 parent	 company,	 subsidiary	

company,	subsidiary	company	of	the	same	level	only	apply	

to	the	listed	company.

3.	 Have	 a	 duty	 as	 stipulated	 by	 the	 notification	 of	 The	Stock	

Exchange	of	Thailand	RE:	Qualification	and	Scope	of	the	Audit	

Committee’s	operations.

4.	 Have	sufficient	academic	qualifications	and	work	experience	

to	work	as	the	Audit	Committee	and	at	least	1	member	of	the	

Audit	Committee	shall	have	sufficient	academic	qualifications	

and	work	experience	to	examine	the	credibility	of	the	financial	

statements.
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THE BOARD OF DIRECTORS
BIOGRAPHY
ประวัติกรรมการ

นาย ลี ซูน คี
วัน/เดือน/ปีเกิด	4	กุมภาพันธ์	2502	 อาย	ุ55	ปี

สัญชาต	ิ สิงคโปร์

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาโท	สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

	 University	of	Wales,	Aberystwyth

-	 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

	 The	National	University	of	Singapore

-	 Understanding	the	Regulatory	Environment

	 in	Singapore

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทสิงคโปร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	0.085			ชนิด	หุ้นสามัญ	 จ�านวน	400,000

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2553-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานคณะกรรมาธิการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

และกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

IFS	Capital	Intellectual	Property	Private	Ltd.	(Singapore)

IFS	Factors	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	(Malaysia)

IFS	Capital	(Hong	Kong)	Ltd.	(Hong	Kong)

IFS	Capital	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	(Malaysia)

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

IFS	Ventures	Private	Ltd.	(Singapore)

IFS	Ventures	2	Ltd.	(Singapore)

บริษัทเงินทุน	แอ็ดวานซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

PT.	IFS	Capital	Indonesia	(Indonesia)

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	จ�ากัด	(สิงคโปร์)

Phillip	Ventures	Enterprise	Fund	Ltd.	(Singapore)

IFS	Capital	Assets	Private	Ltd.	(Singapore)

Phillip	Private	Equity	Pte	Ltd.	(Singapore)

ECICS	Ltd.	(Singapore)
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ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
วัน/เดือน/ปีเกิด	4	พฤษภาคม	2500	 อาย	ุ57	ปี

สัญชาต	ิ ไทย

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาเอก	International	Management

	 Walden	University,	Naple,	Florida,	USA.

-	 Understanding	the	Fundamental	of	Financial

	 Statements	Program	รุ่นที่	7/2007

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 The	Role	of	the	Chairman	Program	รุ่นที่	14/2006

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Director	Certification	Program	รุ่นที่	70/2006

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Audit	Committee	Program	รุ่นที่	10/2005

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	48/2005

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	0.06			ชนิด	หุ้นสามัญ	 จ�านวน	300,000

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2553-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2544-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

บริษัท	ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เบตเตอร์	เวิลด์	กรีน	จ�ากัด	(มหาชน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริษัท	วินเทจ	วิศวกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	โรงพิมพ์ตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์	เมอร์ชั่น	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
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นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด	25	มกราคม	2502	 อาย	ุ55	ปี

สัญชาต	ิ ไทย

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

	 Wagner	College,	New	York,	USA

-	 Director	Certification	Program	รุ่นที่	9/2001

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	15/2006

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy

	 รุ่นที่	6/2010

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	0.02			ชนิด	หุ้นสามัญ	 จ�านวน	100,000

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจบุนั

2552	-	ปัจจบุนั

2552	-	ปัจจบุนั

2550	-	ปัจจบุนั

2548	-	ปัจจบุนั

2537	-	ปัจจบุนั

2545	-	2552

ประธานกรรมการและกรรมการ

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

อ�านวยการ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ	และกรรมการผู้อ�านวยการ

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ	บริษัท	เอ็มบีเค	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	สุธากัญจน์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็มบีเค	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	วชิรฉัตร	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็มบีเค	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายนิพัทธ์ จ�ารูญรัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด	28	กันยายน	2487	 อาย	ุ70	ปี

สัญชาต	ิ ไทย

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

	 Pitman	College,	UK

-	 Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	62/2007

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ	และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	0.03			จ�านวน	150,000

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2512-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการและประธานกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ

บริษัท	สต๊อคเวลล์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	อินเตอร์คอร์น	(1983)	จ�ากัด
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นายตัน เล เยน
วัน/เดือน/ปีเกิด	23	พฤษภาคม	2500	 อาย	ุ57	ปี

สัญชาต	ิ สิงคโปร์

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการระหว่างประเทศ

	 Royal	Holloway	College,	University	of	London,	UK

-	 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์	(เกียรตินิยม)	สาขาวิทยาการจัดการ

	 University	of	Manchester	Institute	of	Science	and

	 Technology,	UK

-	 Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	65/2007

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	-0-

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2550-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

และกรรมการบริหารความเสี่ยง		

กรรมการ	

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไอเอฟเอส	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
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นายสิงหะ นิกรพันธุ์
วัน/เดือน/ปีเกิด	23	สิงหาคม	2497	 อาย	ุ60	ปี

สัญชาต	ิ ไทย

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

	 Abilene	Christian	University	Dallas,	Texas,	USA.

-	 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	สาขาการเงินการธนาคาร

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-	 Financial	Institutions	Governance	Program	รุ่นที่	3/2011

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Capital	Market	Academy	Leadership	Program

-	 Politics	and	Governance	in	Democratic	Systems

	 for	Executives

	 สถาบันพระปกเกล้า

-	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	28/2003

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Role	of	The	Compensation	Committee	Program	(RCC)	รุ่นที่	5/2008

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-	 Advanced	Management	of	Bankers

	 Wharton	School,	University	of	Pennsylvania,	USA.

ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	-0-

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ปัจจุบัน	

2556	-	ปัจจบุนั

2555	-	ปัจจบุนั

2555	-	ปัจจบุนั

2555	-	ปัจจบุนั

2551	-	2555

2542	-	2551

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการและกรรมการและเลขานุการ

รองเลขานุการทั่วไป

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

บริษัทถิรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
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นายลัว ทู สวี
วัน/เดือน/ปีเกิด	1	ตุลาคม	2498	 อาย	ุ59	ปี

สัญชาต	ิ สิงคโปร์

การศึกษา / การอบรม

-	 ปริญญาโท	สาขาการบัญชี	Charles	Sturt	University,	Australia

-	 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์	The	University	of	Singapore

-	 Advanced	Diploma	in	General	Insurance	and

	 Risk	Management,	Singapore	College	of	Insurance

ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	=	-0-

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2549-2550

กรรมการ

สมาชิกคณะกรรมาธิการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

PT.	IFS	Capital	Indonesia	(Indonesia)

ECICS	Ltd.	(Singapore)

Bank	of	Maldives
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MR.LEE SOON KIE
Date of Birth	4	February	1959	 Age 55	years

Nationality	Singapore

Education / Training

-	 Master’s	degree	in	Computer	Science

	 of	University	of	Wales,	Aberystwyth

-	 Bachelor’s	degree	in	Economics	of

	 The	National	University	of	Singapore

-	 Understanding	the	Regulatory	Environment	Program

	 in	Singapore	2008

	 Singapore	Institute	of	Directors

Present Position

Chairman	of	the	Board	and	Member	of	the	Compensation

and	Nomination	Committee

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	0.085			Type	Ordinary	 Amount	400,000

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

2010-Present

2009-Present

2007-Present

2006-Present

2006-Present

2005-Present

2005-Present

2005-Present

2004-Present

2004-Present

2004-Present

2004-Present

2004-Present

2003-Present

2003-Present

Director

Director

Director

Chairman	of	the	Board

Director

Director

Director

Director

Chairman	of	the	Board	and	Member	

of	the	Compensation	and	Nomination	

Committee	

Chairman	of	the	Board	of	

Commissioners

Group	CEO	&	Executive	Director

Director

Director

Director

Director

IFS	Capital	Intellectual	Property	Private	Ltd.	(Singapore)

IFS	Factors	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	(Malaysia)

IFS	Capital	(Hong	Kong)	Ltd.	(Hong	Kong)

IFS	Capital	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	(Malaysia)

IFS	Capital	Holdings	(Thailand)	Ltd.

IFS	Ventures	Private	Ltd.	(Singapore)

IFS	Ventures	2	Ltd.	(Singapore)

Advance	Finance	PCL

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

PT.	IFS	Capital	Indonesia	(Indonesia)

IFS	Capital	Ltd.	(Singapore)

Phillip	Ventures	Enterprise	Fund	Ltd.	(Singapore)

IFS	Capital	Assets	Private	Ltd.	(Singapore)

Phillip	Private	Equity	Pte	Ltd.	(Singapore)

ECICS	Ltd.	(Singapore)
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DR.THAMNOON ANANTHOTHAI
Date of Birth	4	May	1957	 Age 57	years

Nationality	Thai

Education / Training

-	 Doctor’s	degree	of	International	Management

	 Walden	University,	Naple,	Florida,	USA.

-	 Understanding	the	Fundamental	of	Financial	Statements

	 (UFS-7/2007)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 The	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	-	14/2006)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Director	Certification	Program	(DCP	-	70/2006)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Audit	Committee	Program	(ACP	-	10/2005)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Director	Accreditation	Program	(DAP	48/2005),	Thai	Institute	of	Directors

Present Position

Deputy	Chairman,	Independent	Director,	Chairman	of	the	Audit	Committee,

Member	of	the	Compensation	and	Nomination	Committee	and	Member	of	the	Risk	Management	Committee

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	0.06			Type	Ordinary	 Amount	300,000

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

2010-Present

2007-Present

2007-Present

2007-Present

2007-Present

2006-Present

2005-Present

2004-Present

2001-Present

Independent	Director

Deputy	Chairman,	Independent	Director,

Chairman	of	the	Audit	Committee,

Member	of	the	Compensation	and	

Nomination	Committee	and	Member	

of	the	Risk	Management	Committee	

Vice	Chairman	and	Director	of	Audit	

Committee

Member	of	Audit	Committee

Chairman	of	the	Board

Director	and	the	Chairman	of	Audit	

Committee

Director	and	Member	of	Audit	

Committee

Executive	Director

Executive	Director

Thai	Union	Frozen	Products	PCL

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

Better	World	Green	PCL

Bangkok	University

Vintage	Engineering	PCL

Eastern	Printing	PCL

Property	Perfect	PCL

Merchant	Partners	Securities	PCL

The	Agricultural	Futures	Exchange	of	Thailand
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MR.SUVAIT THEERAVACHIRAKUL
Date of Birth	25	January	1959	 Age 55	years

Nationality	Thai

Education / Training

-	 Master	of	Business	Administration	of	Wagner	College,

	 New	York,	USA

-	 Director	Certification	Program	(DCP	9/2001)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Director	Accreditation	Program	(ACP	15/2006)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy

	 (SFE	6/2010),	Thai	Institute	of	Directors

Present Position

Independent	Director,	Member	of	the	Audit	Committee	and

Chairman	of	the	Risk	Management	Committee	

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	0.02			Type	Ordinary	 Amount	100,000

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

Present

2011-Present

2009-Present

2009-Present

2007-Present

2005-Present

1994-Present

2002-2009

Chairman	of	the	Board	and	Director

Director

President	and	CEO	

Vice	Chairman	of	the	Executive	

Committee

Independent	Director,	Member	of	the	

Audit	Committee	and	Chairman	of	the	

Risk	Management	Committee	

Independent	Director	and	Audit	

Committee	Member

Director

Director	and	CEO	

The	subsidiaries	and	associates	of	MBK	PCL

Golden	Lime	Company	Limited

MBK	PCL

Patum	Rice	Mill	and	Granary	PCLv

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

Thai	Rung	Union	Car	PCL

Vachiravhat	Consultant	Company	Limited

MBK	PCL
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MR.NIPHAT CHAMROONRAT
Date of Birth	28	September	1944	 Age 70	years

Nationality	Thai

Education / Training

-	 Bachelor	of	Business	Administration

	 Pitman	College,	UK

-	 Director	Accreditation	Program	(DAP	62/2007)

	 Thai	Institute	of	Directors

Present Position

Director	and	Chairman	of	the	Compensation	and

Nomination	Committee

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	0.03			Type	Ordinary	 Amount	150,000

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

Present

2007-Present

1969-Present

Managing Director

Director	and	Chairman	of	the	

Compensation	and	Nomination	

Committee	

Director 

Stockwell	(Thailand)	Co.,	Ltd.

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

Inter	Corn	(1983)	Co.,Ltd.
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MR.TAN LEY YEN
Date of Birth	23	May	1957	Age 57	years

Nationality	Singapore

Education / Training

-	 Master	of	Business	Administration	on	the	field	of

	 international	management	of	Royal	Holloway	College

	 University	of	London,	UK

-	 Bachelor	of	Science	(Honours)	in	Management	Sciences

	 University	of	Manchester	Institute	of	Science	and

	 Technology,	UK

-	 Director	Accreditation	Program	(DAP	65/2007)

Present Position

Director,	CEO	and	Member	of	the	Risk	Management	Committee

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	-0-

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

2007-Present

2006-Present

Director,	CEO	and	Member	of	the	

Risk	Management	Committee

Director 

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

IFS	Capital	Holdings	(Thailand)	Ltd.
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MR. SINGHA NIKORNPUN
Date of Birth	23	August	1954	 Age 60	years

Nationality	Thai	

Education / Training

-	 MS	(Business	Administration)

	 Abilene	Christian	University	Dallas,	Texas,	USA

-	 Bachelor’s	degree	in	Economics	(Money	and	Banking)	of

	 Kasetsart	University,	Thailand

-	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP	3/2011)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Capital	Market	Academy	Leadership	Program

-	 Politics	and	Governance	in	Democratic	Systems

	 for	Executives,	King	Prajadhipok’s	Institute

-	 Director	Certification	Program	(DCP	28/2003)

	 Thai	Institute	of	Directors

-	 Role	of	The	Compensation	Committee	Program	(RCC	5/2008),	Thai	Institute	of	Directors

-	 Advanced	Management	of	Bankers,	Wharton	School,	University	of	Pennsylvania,	USA

Present Position

Independent	Director,	Member	of	the	Audit	Committee	and	Member	of	the	Risk	Management

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	-0-

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

Present

2013-Present

2012-Present

2012-Present

2012-Present

2008-2012

1999-2008

Chairman	of	the	Audit	Committee

Independent	Director,	Member	of	the	

Audit	Committee	and	Member	of	the	

Risk	Management

Director

Director

Advisor

President	and	Director	and	Secretary

to	the	Board	

Deputy	Secretary	General	(Investment)		

TMB	Bank	Public	Company	Limited	

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

Association	of	Provident	Fund

Tirathai	Public	Company	Limited	

Thai	Professional	qualification	Institution	

Deposit	Protection	Agency	

Government	Pension	Fund	
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MR.LUA TOO SWEE
Date of Birth	1	October	1955	 Age 59	years

Nationality	Singapore

Education / Training

-	 Master’s	degree	in	Accountancy

	 Charles	Sturt	University,	Australia

-	 Bachelor	of	Arts,	The	University	of	Singapore

-	 Advanced	Diploma	in	General	Insurance	and

	 Risk	Management,	Singapore	College	of	Insurance

Present Position

Director

Relation with the Company

% of Stock holding in the Company	=	-0-

Work Experience for the past 5 years

Period Position Company

Present

2009-Present

2009-Present

2006-2007t

Director

Member	of	the	Board	of	Commissioner

CEO	and	Principal	Officer	

Chief	Credit	Officer	

IFS	Capital	(Thailand)	PCL

PT.	IFS	Capital	Indonesia	(Indonesia)

ECICS	Ltd.	(Singapore)

Bank	of	Maldives
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2551	โดยน�าหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 5	หมวดส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2549	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	

เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส	 และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัเก่ียวกับสิทธข้ัินพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น	และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธขิองตน	เช่น	1)	สิทธิ
ในการได้รับใบหุ้นและสิทธใินการซ้ือ	รับซ้ือคนืโดยบริษัทขายหรือโอนหุ้น	2)	สิทธใินการมส่ีวนแบ่งในผลก�าไร/เงนิปันผลของ

กิจการ	3)	สิทธใินการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นประจ�าทกุปี	4)	สิทธใินการออกเสียงในทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง	และถอดถอนกรรมการ	หรือ	5)	สิทธิในเรื่องอื่นๆ	ที่มีผลกระทบต่อบริษัท	 เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	

การก�าหนด	หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	และการอนุมัติรายการพิเศษ	เป็นต้น

2)	คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆคน	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละคร้ัง	 บริษัท

จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของวาระต่างๆ	ข้อมูลประกอบการประชุมที่ส�าคัญและจ�าเป็น	ความเห็นของ

คณะกรรมการ	รายงานการประชุมครั้งก่อน	รายงานประจ�าปี	และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ	

รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	คือ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	และวิธีการใช้

ให้ทราบ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบใดก็ได้	โดยจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ	และทันเวลา	และ

โฆษณาค�าบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	วันก่อนการประชุม		

3)	บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2556	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2556	ณ	โรงแรมดิ	เอทัส	ลุมพินี	ซึ่งอยู่ใกล้

สถานรีถไฟฟ้ามหานครลมุพิน	ีโดยผูถื้อหุน้สามารถเดนิทางได้สะดวก	นอกจากนีบ้ริษัทยงัใช้โปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้

ของบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TSD)	ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน	เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และความโปร่งใส	และจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะมา	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	และบริษัทไม่

กระท�าการใดๆที่มีลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสิทธข้ัินพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้	และจะก�ากับ
ดแูลให้ผูถื้อหุ้นทกุรายได้รับการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกัน	โดยผูถื้อหุน้ทกุ

รายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุม	 และวาระการประชุมเป็นการล่วง

หน้า	 โดยบริษัทจะด�าเนินการเรียกประชุม	 จัดส่งเอกสารและแจ้งวาระ

การประชุมล่วงหน้าเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 และเผยแพร่ข้อมูล

ประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท	(www.

ifscapthai.com)	 ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร	 จึง

ท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุม	รายงาน

ประจ�าปี	ตลอดจนข้อมลูส�าคญัอืน่ๆ	ทีจ่ะเผยแพร่ให้นกัลงทนุได้รับทราบ

รวดเร็วยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้ในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบรษิทั	และแสดง

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ	มกีารบนัทกึการประชุมถูกต้องครบ

ถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ 

ผู ้ถือหุ้น	 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท	 เป็นการล่วงหน้า	 ระหว่างวันท่ี	 15	 พฤศจิกายน	

2556	–	15	ธันวาคม	2556	โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บนเว็บไซต์ของบริษัท	 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็น

นโยบายที่จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	

โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ

ตัดสินใจ

3) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ	
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงโดย

เท่าเทียมกัน	 และการเลือกตั้งกรรมการ	 บริษัทจะจัดให้มีการเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล	 เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีท่ีมี

ข้อโต้แย้งในภายหลัง

4) คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน	โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะต่างๆให้

กับบริษัทผ่านช่องทางการส่ือสารกับนกัลงทนุสัมพนัธ์	และในการประชุม

สามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปีของบริษัทในแต่ละคร้ัง	รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระ

อย่างน้อย	1	ท่าน	หรือผูรั้บมอบอ�านาจเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้	 คณะกรรมการบริษัท 

มีนโยบายปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท	 กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนด	

ทัง้นี	้คณะกรรมการให้ความส�าคญัการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกับการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญ

ของบริษัท	 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน	 และการใช้

ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ืน่	ตลอดจนก�าหนด

ให้มกีารด�าเนนิการต่างๆ	เพ่ือป้องกันการท�ารายการทีอ่าจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารน�าข้อมูล
ภายในของบริษัท	 ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซ้ือ

ขายหลักทรัพย์	 รวมทั้งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์

แก่ผู้อื่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับ

บริษัท	 ตามสิทธิท่ีควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	

รวมถึงไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่า

นี้ด้วย	และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ในปี	2557	

บริษัทได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 เพ่ือก�าหนดกฎเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ	โดย

มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ	 (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิม

เติมได้ที่	 “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”	บนเว็บไซต์ของบริษัท)	โดย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร	สามารถสรุปได้ดังนี้

1). ผู้ถือหุ้น:	 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม	 รายงาน

สถานภาพและแนวโน้มในอนาคตขององค์กรให้รับทราบตามความ

เป็นจริง

2.) ลูกค้า:	 บริษัทให้บริการที่มีคุณภาพรวดเร็วเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	 ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	 รวมถึง

การเก็บรักษาความลับของลูกค้า	โดยบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบาย

และแนวปฏบิตัต่ิอลกูค้า	และเปิดเผยไว้ให้เป็นทีท่ราบในจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท

3.) คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี:	 บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอ

ภาพและเป็นธรรม	 เป็นไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขท่ีตกลงกัน	 โดย

บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู ่ค้าและ/หรือ 

เจ้าหนี้	และเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ทราบในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

4.) พนักงาน:	 บริษัทให้ผลตอบแทนและการแต่งตั้งที่เป็นธรรมและ

เหมาะสม	ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั	

พัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ	

รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานอีกด้วย
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5.) คู่แข่ง:	บริษัทประพฤติตามกติกาการแข่งขันที่ดี	หลีกเลี่ยงวิธีการไม่

สุจริตหรือไม่เหมาะสม	และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง	โดยบริษัท

ได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง	 และเปิดเผยไว้ให้

เป็นที่ทราบในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

6.) สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:	บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

ร่วมสร้างสรรค์สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้

ชุมชนมคีณุภาพทีด่ข้ึีน	ทัง้ทีด่�าเนนิการเองและร่วมมอืกับภาครัฐ	ภาค

เอกชนและชุมชน

 นอกจากนี	้บรษิทัได้จัดท�าข้อพงึปฏิบตัิเกีย่วกบัจรรยาบรรณธรุกจิเพือ่ให้

กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคนในองค์กรยดึถือเป็นแนวทางการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกิจของตนด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	และเทีย่งธรรม	

โดยบริษัทจะก�ากับและตดิตามเพ่ือให้มกีารปฏบิตัติามแนวทางของจรรยา

บรรณธรุกิจดงักล่าวอย่างจริงจงั	รวมถึงการก�าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้

ด้วย	บริษัทยงัได้จดัให้มช่ีองทางในการยืน่ข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อ

กงัวลใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมใดๆ	ทีอ่าจก่อให้เกดิการกระท�าทีไ่มเ่หมาะสม

ผิดจริยธรรม	หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย	ความประพฤติที่ไม่

เหมาะสมทางการเงินหรือฉ้อโกง	หรือสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการก

ระท�าผิดกฎหมายหรือการกระท�าผิดต่อนโยบายบริษัท	 โดยทุกข้อร้อง

เรียนสามารถยื่นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้	 ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	เลขานุการบริษัท	หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	เลขานุการ	และ

ก�ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ	หรอืบุคคล

ที่มีต�าแหน่งสูงกว่า	 (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	และจะถูกเก็บรักษา

เป็นความลับ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับ

บริษัทต่อสาธารณะ	ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ	รายงานทางการเงนิ	และข้อมลู

ที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	ทันเวลา	และโปร่งใส	ทั้งภาษาไทย	และ

ภาษาองักฤษ	เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(“ส�านักงาน	ก.ล.ต.”)	

	 ในส่วนของคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 บริษัทได้แต่งตั้ง	 บริษัท	

ดีลอยท์	 ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	สอบบัญชี	 จ�ากัด	 (“ส�านักงาน”)	 ในการ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ซ่ึงส�านักงานเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ 

เห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	มีความเป็นอิสระ	และไม่มีความสัมพันธ์

ใดๆ	 กับบริษัท	 ท�าให้สามารถมั่นใจได้ว่า	 ข้อมูลที่แสดงในรายงานทาง 

การเงินมีความถูกต้อง	 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

อีกทั้งยังก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 เป็นผู ้ดูแลพิจารณา 

กลั่นกรองรายงานทางการเงิน	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานผู ้สอบบัญชี 

ค�าอธบิายและวิเคราะห์งบการเงิน	พร้อมทัง้รายงานความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ	รายงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	 เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และ 

คณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 

เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันเวลา	และโปร่งใส	และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลทั่วไป	บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	โดยมอบหมาย

ให้	นายกันตภณ	กิตติศิริประเสริฐ	เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท	 เพื่อเป็นตัวแทนในการส่ือสารกับ

นักลงทุนที่เป็นสถาบัน	ผู้ถือหุ้น	และนักวิเคราะห์ทั่วไป	ทั้งนี้	นักลงทุน

ทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	

02-285-6326-32	หรือที่เว็บไซต์	www.ifscapthai.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมบีทบาทส�าคญัในการก�ากับดแูลกิจการ	และมคีวาม

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ถือหุ้น	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

และผู้ถือหุ้นโดยรวม

โครงสร้างคณะกรรมการ
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมจี�านวนทีเ่หมาะสม	และสมดลุระหว่างกรรมการทีเ่ป็น

ผูบ้ริหารกับกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้ริหาร	กรรมการบริษัททัง้หมดมจี�านวน	7	

ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร	จ�านวน	1	ท่าน	กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผู้บรหิารจ�านวน	6	ท่าน	ทั้งนี้	ในจ�านวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ

จ�านวน	3	ท่าน	และเป็นกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	ท่าน	

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านเป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัท	 กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 โดยกรรมการ 

ผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้น	อาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งได้อีก	

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร	 และมิได้เป็น

บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ทั้งนี้	 มีการแบ่งหน้าที่ออกจาก

กันชัดเจนระหว่างการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแล	 กับการบริหาร

งานประจ�า
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายกันตภณ	 กิตติศิริประเสริฐ	 ประธาน 

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ	เป็นเลขานกุารบริษัทเพ่ือดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัทรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก	3	ชุด	เพื่อแบ่งเบา

ภาระหน้าทีใ่นการท�างานของคณะกรรมการบริษัท	ศกึษาในรายละเอยีด	และ

กลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น	ซึ่งได้แก่	(1)	คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

ช่วยในการก�ากับดแูลกิจการของบริษัท	ด้านรายงานทางการเงนิ	และด้านการ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบ	และนโยบาย	(2)	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหาเพ่ือช่วยในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม	

โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และ	 (3)	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยพิจารณานโยบายด้านบริหาร

ความเส่ียงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทให้มีความเพียงพอและ 

เหมาะสม	ในระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้และมกีารน�าไปปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง	

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้	 ความสามารถ	และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 คณะกรรมการบริษัทมี

ส่วนร่วมในการให้ความเห็นในการก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ	 กลยุทธ ์

เป้าหมายทางการเงิน	 ความเส่ียง	 แผนงาน	 และงบประมาณของบริษัท	

ตลอดจนก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด�าเนินการเป็นไปตามแผนงานและ

นโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษัทได ้ ระมัดระ วังในการป ้อง กันความขัดแย ้ง 

ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น	จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับบริษัท	

กรรมการและผู้บริหารในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน	 ก�าหนดมาตรการ

และข้ันตอนในการอนุมัติให้เข้าท�ารายการระหว่างกัน	 และนโยบายหรือ

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	 ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ 

ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงาน 

อื่นที่เก่ียวข้องก�าหนด	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันไว้ใน 

งบการเงินรายงานประจ�าปี	 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	

56-1)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ	 เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	

พนักงานยึดถือปฏิบัติ	ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	การ

ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 การหลีกเลี่ยงการกระท�า

ใดๆที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของ

บริษัท	การหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน	การเปิด

เผยข้อมลูอย่างถูกต้องและทนัเวลา	ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส�าคญัในการจดัให้มรีะบบการควบคมุ

ภายในเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ	และเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสมาชิกเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งหมดเพ่ือดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 ดูแลรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ 

เชื่อถือได้	ดูแลระบบการท�างานที่ถูกต้อง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้โดยเฉพาะ

เร่ืองของความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม 

กฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	หรือกฏหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง

กับการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ในระหว่างปี	 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้มีการประชุมร่วมกัน	 4	 คร้ัง	 และทุกคร้ังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	

ฝ่ายจัดการของบริษัท	 หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท	 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ตามความจ�าเป็น	 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท	 นอกจากนี้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท	 เอเอ็มซี 

อินเตอร์เนช่ันแนล	 คอนซัลติ้ง	 จ�ากัด	 เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	

รวมถึงการมีผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท	 ไอเอฟเอส	 แคปปิตอล	 จ�ากัด	

(สิงคโปร์)	ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ	ให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม	 และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้ก�าหนด

ไว้ล่วงหน้าประจ�าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมกีารประชุมโดยปกตอิย่างน้อยไตรมาสละ	1	คร้ัง	และ

มีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็น	 มีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอ

จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	

เพือ่รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท	เพือ่ให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	ในการประชุม	คณะกรรมการเปิด

โอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม	 เพ่ือตอบข้อ

ซักถามในประเดน็ทีม่ข้ีอสงสัย	รายงานการประชุมจะมกีารจดบนัทกึเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร	และจะจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่่านการรับรองจากทีป่ระชุม

แล้ว	เพือ่ให้กรรมการหรือผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้	โดยการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	2554-2556	มีดังนี้
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กรรมการ

ปี	2554 	ปี	2555 ปี	2556

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	

จ�านวนครั้งการประชุม

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	

จ�านวนครั้งการประชุม

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	

จ�านวนครั้งการประชุม

1. นายลี	ซูน	คี 5/5 5/5 5/5

2. นายตัน	เล	เยน 4/5 5/5 5/5

3. นางสาวลิม	มุย	หลิง*	 5/5 5/5 4/5

4. นายนิพัทธ์	จ�ารูญรัตน์ 5/5 5/5 5/5

5. ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย 5/5 5/5 5/5

6. นายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล 4/5 5/5 4/5

7. นายนิวัฒน์	กาญจนภูมินทร์* 5/5 5/5 2/5

8. นายสิงหะ	นิกรพันธุ์*	 - - 3/5

หมำยเหตุ * นำยนิวัฒน์ กำญจนภูมินทร์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 

  * นำยสิงหะ นิกรพันธุ์ เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 

  * นำงสำวลิม มุย หลิง ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2557

ค่าตอบแทน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	 รวมทั้งค�านึงถึงประสบการณ์	

ภาระหน้าที่	ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	เพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ส่วน

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทก�าหนด	โดยพิจารณาตามบทบาท	หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ	และผลการปฏบิตัิ

งานและความทุ่มเทของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554 ถึง 2556 ดังนี้

กรรมการ

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

เบี้ย

ประชุม

(บาท)

เบี้ย

กรรมการ

รายปี

(บาท)

บ�าเหน็จ

กรรมการ

(โบนัส)

(บาท)

เบี้ย

ประชุม

(บาท)

เบี้ย

กรรมการ

รายปี

(บาท)

บ�าเหน็จ

กรรมการ

(โบนัส)

(บาท)

เบี้ย

ประชุม

(บาท)

เบี้ย

กรรมการ

รายปี

(บาท)

บ�าเหน็จ

กรรมการ

(โบนัส)

(บาท)

1. นายลี	ซูน	คี 120,000 130,000 480,000 145,000 130,000 420,000 145,000 130,000 625,000

2. นายตัน	เล	เยน - - - - - - - - -

3. นางสาวลิม	มุย	หลิง	 80,000 50,000 240,000 100,000 50,000 210,000 80,000 50,000 312,500

4. นายนิพัทธ์	จ�ารูญรัตน์ 125,000 150,000 240,000 125,000 130,000 210,000 125,000 130,000 312,500

5. ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย 220,000 220,000 240,000 220,000 220,000 210,000 220,000 220,000 312,500

6. นายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล 160,000 150,000 240,000 180,000 150,000 210,000 160,000 150,000 312,500

7. นายนิวัฒน์	กาญจนภูมินทร์ 180,000 80,000 240,000 180,000 100,000 210,000 60,000 - 312,500

8. นายสิงหะ	นิกรพันธุ์ - - - - - - 120,000 100,000 -

รวม 885,000 780,000 1,680,000 950,000 780,000 1,470,000 910,000 780,000 2,187,500

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหาร) ในปี 2554 ถึง 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทน

ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

จ�านวนราย

จ�านวนเงินรวม

(บาท)

จ�านวนราย

จ�านวนเงินรวม

(บาท)

จ�านวนราย

จ�านวนเงินรวม

(บาท)

เงินเดือนและโบนัส 8 20,584,717 8 24,394,140 8 25,676,744

รวม 8 20,584,717 8 24,394,140 8 25,676,744
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ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน
บริษัทได้เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพกับกองทุน	ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน

อัตราร้อยละ	5	ของค่าจ้าง	และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมข้ีอก�าหนดและหลกัเกณฑ์ในการควบคมุและการใช้ข้อมลูภายในอย่างรัดกุม	โดยเฉพาะข้อมลูแสดงฐานะทางการเงนิของบริษัทก่อนทีจ่ะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน	บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้	เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	ใช้ข้อมูลภายในเพื่อท�าการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัท	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน	โดยเฉพาะในช่วง	30	วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่

ต่อสาธารณชน	นอกจากนี้	ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว	บุคคลข้างต้นห้ามไม่ให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่

ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว	(7	วัน	นับแต่วันที่เผยแพร่)	

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ	และผูบ้ริหาร	ทีม่หีน้าทีท่ีจ่ะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน	คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	เก่ียวกับการรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท	โดยหากกรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	ที่เข้าข่ายมีการซื้อ	ขาย	โอน	

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่	สจ.	14/2540	เรื่อง	การจัดท�าและเปิดเผยรายงานการ

ถือหลักทรัพย์และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

หากมีการกระท�าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น	 บริษัทจะด�าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี	 เช่น	 ตักเตือนเป็นหนังสือ	

ลดค่าจ้าง	พักงาน	เลิกจ้าง	เป็นต้น

ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร

จ�านวนผู้บริหารและพนักงาน	ในปี	2556	บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น	79	คน	แบ่งตามสายงานต่างๆ	ดังนี้	

ประเภท จ�านวนพนักงาน

ผู้บริหาร 8

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 17

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 15

ฝ่ายปฏิบัติการ 24

ฝ่ายการเงินบัญชี	

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	เลขานุการ	และก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

3

1

1

ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ	/	บุคคลและธุรการ

เลขานุการผู้บริหาร

9

1

รวม 79

ทั้งนี้	ในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร)

ลักษณะผลตอบแทน

ปี	2554

(บาท)

ปี	2555		

(บาท)

ปี	2556	

(บาท)

เงินเดือน	/	ค่าจ้าง	โบนัส 27,993,897 32,744,974 32,051,473

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน 7,807,530 8,444,050 8,884,456

รวม 35,801,427 41,189,024 45,935,929
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองของการพัฒนาความรู้	 และความสามารถของพนักงาน	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน	 คุณภาพของการให้

บริการ	 โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม	 การสัมมนาโดยบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกที่จ�าเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการท�างานและสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท�างาน	 รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือ

จูงใจและรักษาให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว	และนอกจากนี้	บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายใน

องค์กรอย่างสม�่าเสมอ
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The	Board	of	Directors	of	the	Company	approved	the	Principles	of	Good	Corporate	Governance	on	7
th
	November	

2008	by	adopting	the	5	principles	of	good	corporate	governanace	for	listed	companies	of	SET	2006	as	practice	

guidelines	of	the	Company	to	strengthen	and	enhance	transparency	and	corporate	management	system.	These	

are	beneficial	to	the	business	operations	which	will	lead	to	confidence	of	shareholders,	investors,	stakeholders	

and	related	persons.	The	Corporate	Governance	Principles	can	be	summarized	as	follows:

1. THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

1) The	Board	of	Directors	recognizes	the	basic	rights	of	shareholders	and	encourages	each	shareholder	to	
exercise	their	rights	such	as	i)	the	right	to	receive	a	share	certificate	and	to	purchase	or	repurchase	by	the	

Company’s	sale	or	transfer	of	shares	ii)	the	right	to	share	in	the	profit	/	dividend	of	the	Company	iii)	the	

right	to	consider	and	approve	the	remuneration	for	directors	every	year	iv)	the	right	to	participate	and	vote	

in	the	shareholders’	meeting	to	elect	or	remove	members	of	the	Board	and	v)	the	right	to	make	decisions	

on	any	transactions	that	affect	the	Company,	such	as	dividend	payment,	amendments	to	the	Company’s	

Articles	of	Association	or	 the	Company’s	by	 laws,	capital	 increases	or	decreases,	and	 the	approval	of	

extraordinary	transactions	etc.

2) The	Board	of	Directors	places	great	emphasis	on	the	rights	of	shareholders.	Prior	to	shareholders’	meeting,	
invitation	 letters	 attached	with	details	 of	 the	agenda,	 important	 and	necessary	 information,	 opinions	of	

the	Board,	minutes	of	 the	previous	meeting,	 annual	 report,	 and	other	additional	documents	concerned	

for	decision	making,	including	proxies	form	A,	B,	and	C,	documents	used	in	the	assignment	of	proxy	and	

explanation	documents	of	how	to	use	the	granting	of	proxy,	of	which	the	shareholders	will	receive	sufficient	

information	and	in	advanced	of	the	meeting.	Also,	there	will	be	announcement	of	meeting	published	in	the	

local	newspapers	for	at	least	3	consecutive	days	prior	to	the	meeting.

3) The	Company	organised	the	2013	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	(AGM)	on	19th	April	2013	at	the	
AETAS	Lumpini	Hotel,	located	near	the	Mass	Rapid	Transit	(MRT)	Lumpini	Station,	which	is	conveniently	

accessible.	Furthermore,	the	Thailand	Securities	Depository	Company	Limited’s	(TSD’s)	AGM	system	was	

used	in	the	registration	and	ballot	counting	for	efficiency	and	transparency,	and	the	stamp	duties	to	affix	

to	the	proxy	form	were	provided	to	proxies	free	of	charge.	The	Company	must	not	deprive	the	rights	of	

shareholders	to	attend	their	meetings.	All	shareholders	can	exercise	their	rights	to	attend	the	entire	meeting.	

2. EQUAL TREATMENT TOWARDS SHAREHOLDERS

1) The	Board	of	Directors	recognizes	basic	shareholders’	rights	and	will	ensure	that	all	shareholders’	rights	
are	protected	and	that	they	all	get	fair	treatment.	Each	shareholder	will	receive	adequate	information	on	

the	date	and	time	of	the	AGM.	Website	(www.ifscapthai.com)	under	“Investor	Relations”	will	be	another	

channel	for	the	Company	to	deliver	information	to	shareholders	before	the	notice	and	agenda	for	the	AGM	

will	be	distributed.	This	enables	shareholders	to	gain	quick	access	concerning	the	meeting	invitation	letter,	

annual	report,	as	well	as	other	important	information	disseminated	to	the	shareholders.	Shareholder	also	

has	equal	rights	in	examing	the	Company’s	operations	and	provide	opinions	and	suggestions.	Minutes	of	

meeting	will	be	accordingly	recorded	for	shareholders’	examination.
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2) The	 Company	 provided	 an	 opportunity	 for	 shareholders	 to	
propose	agenda	as	well	as	to	nominate	qualified	candidates	to	

be	elected	as	the	Company’s	directors	ahead	of	the	2014	AGM	

during	the	period	15
th
	November	2013	–	15

th
	December	2013,	

by	which	the	related	rules	and	procedures	were	disclosed	on	

the	Company’s	website,	and	posted	a	notice	of	the	meeting	

via	SET’s	media	channels.	 The	Company	makes	 it	 a	policy	

not	 to	 add	 any	 agenda	without	 prior	 notification,	 especially	

essential	 agenda	 which	 needs	 time	 for	 investigation	 before	

making	decisions.

3) The	Board	of	Directors	will	encourage	the	use	of	voting	cards	
for	 the	 sake	 of	 transparency	 and	 future	 reference	 on	 each	

agenda.	There	will	be	election	of	individual	director	to	ensure	

transparency.

4) The	 Board	 of	 Directors	 treats	 all	 shareholders	 with	 equal	
importance	by	providing	them	an	opportunity	to	express	their	

opinions	and	suggestions	through	Investor	Relations.	In	addition,	

shareholders	who	cannot	attend	the	meeting	could	authorize	a	

proxy	to	an	independent	director	or	a	representative	to	be	the	

nominee	to	attend	the	meeting	and	cast	a	vote	when	necessary.	

The	Board	of	Directors	places	strict	adherence	to	the	Company’s	

regulations,	Securities	and	Exchange	laws,	notifications,	orders,	

and	the	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	other	

relevant	organizations.	Moreover,	the	Board	of	Directors	places	

importance	on	compliance	with	regulations	regarding	related	

transactions,	 acquisition	 and	 disposal	 of	 significant	 assets,	

disclosure	of	related	transaction	information,	and	accessing	of	

information	for	the	benefit	of	oneself	or	others.	The	Board	has	

also	stipulated	rules	to	prevent	any	transaction	with	conflicts	

of interest.

5) There	are	written	procedures	concerning	the	use	and	protection	
of	insider	information.	The	Board	sets	procedures	to	prevent	

the	use	of	insider	information	that	has	not	been	published	for	

abuse	and	self	dealing.

3. ROLES OF STAKEHOLDERS 

 The	Company	places	importance	on	the	rights	of	all	stakeholders	

of	the	Company	following	the	deserved	rights	of	receiving	equal	

and	fair	treatment,	as	well	as	not	taking	actions	which	might	

violate	the	rights	of	stakeholders.	To	promote	good	Corporate	

Governance	(CG)	principles,	the	Company	had	developed	the	

Company’s	 Anti	 –	Corruption	 Policy	 to	 serve	 as	 a	 guidline	

for	all	Directors,	Management	and	Staff	to	oppose	all	 forms	

of	corruption	(further	details	are	disclosed	in	the	Company’s 

Anti	–	Corruption	Policy	on	the	Company’s	website).	The	roles	

of	stakeholders	can	be	summarised	as	follows:	

1) Shareholders:	The	Company	 treats	all	 shareholders	with	

equal	 fairness	 by	 accurately	 reporting	 actual	 status	 and	

future	trend	of	the	Company;

2) Clients:	The	Company	provides	effective	and	quick	services	

to	serve	the	needs	of	its	clients	on	fair	conditions	to	both	

parties	as	well	as	to	maintain	clients’	confidentially,	which	

has	been	established	and	disclosed	in	the	Company’s	Code	

of	Business	Conduct	towards	its	Clients;

3) Business Partners and/ or Creditors:	The	Company	treats 

its	 business	 partners	 and	 creditors	 with	 equality	 and	

fairness	 on	 the	 agreed	 terms	 and	 conditions,	which	 has	

been	 established	 and	 disclosed	 in	 the	Company’s	Code	

of	Business	Conduct	 towards	 its	Business	Partners	and/	

or	Creditors;

4) Employees:	 The	 Company	 provides	 fair	 and	 equitable	

returns	and	appointments,	safe	working	environment	and	

continuous	development	of	knowledge,	ability	and	skills	of	

its		employees	as	well	as	established	the	provident	fund	for	

its	employees;

5) Competitors:	 The	 Company	 strictly	 follows	 the	 rules	

of	 competition,	 avoids	 any	 inappropriate	 or	 corrupted	

methods	 or	 destroy	 competitors’	 reputation,	 which	 has	

been	established	and	disclosed	in	the	Company’s	Code	of	

Business	Conduct	towards	its	Competitors;
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6) Society, Community and Environment : The	 Company	

continuously	engages	in	activities	that	enhance	quality	of	

life	of	the	society,	community	and	environment	through	its	

own	activities	or	co-operation	with	the	government,	private	

sectors and community.

 In	addition,	the	Company	has	established	the	Code	of	Business	

Conduct	 to	 all	 directors,	 executives	 and	 employees	 which	

serve	as	guidelines	for	performing	their	duties	with	honesty,	

trustworthiness	 and	 fairness.	 The	 Company	 shall	 strictly	

supervise	 and	 ensure	 compliance	 to	 the	 code	 of	 business	

conduct,	 including	 enforcing	 disciplinary	 and	 punishment	

actions.	The	Company	has	established	a	Whistleblower	channel	

for	 all	 employees	 to	 submit	 their	 complaints	 or	 concerns	

relating	 to	 any	 potential	 unethical	 or	 unlawful	 behaviour,	

financial	improprieties	or	to	report	perceived	violations	of	law	

or	the	Company’s	policy	to	either	of	the	followings:	the	Chief	

Executive	Officer,	Company	Secretary,	Head	of	IR,	Secretariat	

&	Compliance,	Head	of	Human	Resources	&	Administration	or	

a	higher	level	(Chairman	of	the	Audit	Committee)	and	these	

shall	be	treated	as	confidential.	

4. INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

 The	Board	of	Directors	has	to	ensure	the	accuracy,	timeliness	

and	 transparency	 in	 the	Company’s	disclosure	of	 important	

information	to	the	public	both	in	Thai	and	English,	in	accordance	

with	the	notifications	of	The	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	

and	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC).

 For	the	financial	reports	quality,	the	Company	has	appointed	

the	auditors	from	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	

Ltd.	(Deloitte),	who	are	approved	auditors	by	the	Office	of	the	

SEC,	as	the	Company’s	external	auditors.	With	Deloitte	as	an	

independent	party,	the	Company	is	confident	that	the	financial	

reports	 are	 accurate	 and	 prepared	 in	 accordance	 with	 the	

general	accepted	accounting	standards.	The	Board	has	also	

appointed	the	Audit	Committee	who	will	review	the	quality	and	

disclosure	of	the	financial	reports	of	the	Company.	In	addition,	

the	 Company	 has	 enclosed	 the	 report	 of	 the	 Auditors,	 the	

management	 discussion	 and	 analysis	 report,	 the	 report	 on	

the	responsibilities	of	the	Board	of	Directors	toward	financial	

reports,	 the	 report	 of	 the	 Audit	 Committee,	 the	 disclosure	

of	 the	 roles	 and	 duties	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 and	 the 

Sub-Committees,	Directors’	meeting	attendance,	the	disclosure	

of	 the	 remuneration	 of	 the	Directors	 and	 Executives	 in	 the	

Annual	Report.

 The	Board	 of	Directors	 of	 the	Company	 places	 importance	

on	 the	 information	 disclosure	 with	 accuracy,	 completeness,	

timeliness	 and	 transparency	 by	 assigning	 Mr.	 Guntapon	

Kittisiriprasert,	 to	be	responsible	for	the	financial	statements	

and	 general	 information	 disclosure	 of	 the	 Company	 and	 to	

be	 a	 representative	 of	 the	 Company	 to	 communicate	 with	 

institutional	investors,	shareholders	and	analysts.	The	investors	

can	contact	the	Company	to	receive	the	Company’s	information	at	

telephone	number	02-285-6326-32	or	the	Company’s	website	at 

www.ifscapthai.com.

5. RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

 The	Board	of	Directors	plays	an	important	role	to	oversee	the	

Company	and	 is	 responsible	 for	maximizing	benefits	 to	 the	

shareholders	of	the	Company.

STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS
Balance of the Non-Executive Directors

The	Board	of	Directors	comprises	of	Executive	and	Non-Executive	

Directors	appropriately	appointed	and	balanced	with	7	directors,	

comprising	of	1	Executive	Director	and	6	Non-Executive	Directors,	

3	of	which	are	Independent	Directors,	and	2	are	the	representatives	

of	the	major	shareholder.

Term of Directorship

The	term	of	each	director	is	in	accordance	with	the	Company’s	

regulations	 i.e.	 one-third	of	directors	 shall	 leave	 their	positions	

and	may	be	re-appointed.
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Segregation of Positions

The	Chairman	of	the	Board	has	no	relationship	whatsoever	with	

the	management	team	and	is	a	different	person	from	the	Chief	

Executive	 Officer.	 Their	 duties	 are	 clearly	 separated	 between	

directing	the	Company’s	policies	and	day-to-day	management.

Company Secretary

The	Board	of	Directors	has	appointed	Mr.	Guntapon	Kittisiriprasert,	

Chief	Financial	Officer,	to	be	the	Company	Secretary	to	oversee	

the	activities	of	the	Board,	including	ensuring	compliance	with	the	

Board’s	resolutions.

SUB-COMMITTEES
The	Board	of	Directors	has	established	3	Sub-Committeees	 to	

assist	the	Board	in	overseeing	matters	in	details,	namely	(1)	Audit	

Committee	to	help	with	corporate	governance,	financial	reporting	

and	compliance	with	policies;	(2)	Compensation	and	Nomination	

Committee	to	help	structure	appropriate	remuneration	based	on	

industry	norm	and	(3)	Risk	Management	Committee	to	formulate	

and	supervise	the	risk	management	policies	covering	all	business	

units	of	the	Company	to	contain	and	mititgate	risks	to	a	minimum.

ROLES, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD 

OF DIRECTORS
Leadership and Vision

The	Board	 of	 Directors	 consists	 of	 personnel	with	 knowledge,	

capability	 and	experience	which	are	beneficial	 to	 the	business	

operations.	The	Board	participates	in	formulating	the	vision	and	

mission,	strategies,	financial	goals,	risks,	plans,	and	budget	of	the	

Company,	including	ensuring	management’s	compliance	with	the	

plans	and	policies	with	efficiency	and	effectiveness.	

Conflicts of Interest

The	 Board	 of	 Directors	 manages	 and	 monitors	 connected	

transactions	carefully	to	avoid	any	possible	conflicts	of	interest	by	

setting	measures	and	procedures	as	guidelines	for	approving	the	

entry	into	connected	transactions	of	the	Company,	directors	and	

executives,	 including	the	future	policies	and	direction	regarding	

connected	transactions.	Each	approval	of	the	connected	transaction	

must	comply	with	the	 law	of	Securities	and	Exchange	and	the	

regulations,	notifications,	order	or	the	announcements	of	The	Stock	

Exchange	of	Thailand	and	other	related	organizations,	including	the	

disclosure	of	the	connected	transactions	in	the	financial	statements,	

the	annual	report	form	(Form	56-1)	for	shareholders	to	examine.

Business Ethics

The	Company	has	implemented	the	code	of	business	conduct	which	

serves	as	guidelines	for	directors,	executives	and	staff	to	follow.	The	

Company’s	code	of	business	conduct	covers	fairness	toward	the	

shareholders,	realization	of	the	rights	of	all	stakeholders,	abstinence	

from	any	actions	that	result	in	conflicts	of	interest,	responsibility	

towards	the	Company’s	assets,	abstinence	of	usage	of	internal	

information	for	one’s	benefit,	accurate	and	timelineness	disclosure	

of	information	and	responsibility	toward	society	and	the	public.	

 

Internal Control System and Internal Auditing System

The	Board	of	Directors	understands	the	importance	of	having	a	

good	internal	control	system	and	has	thus	established	an	Audit	

Committee	which	comprises	of	three	independent	directors.	The	

Audit	Committee	oversees	the	efficiency	and	effectiveness	of	the	

internal	control	of	the	Company,	ensures	the	financial	reports	are	

accurate,	complete	and	creditable,	ensures	the	working	system	

is	 accurate,	 transparent,	 examinable,	 particularly	 the	 conflicts	

of	 interest,	 including	ensures	compliance	 to	 the	Securities	and	

Exchange	law	or	other	related	 laws	concerning	the	Company’s	

business	operations.	During	the	year,	the	Audit	Committtee	had	

4	 meetings	 of	 which	 were	 attended	 by	 the	 external	 auditors,	

management,	head	of	accounting	department	and	other	related	

persons	as	necessary.	The	Meetings	serve	to	consider	and	suggest	

improvement	to	the	Company’s	internal	control	system.	In	addition,	

the	Company	has	appointed	AMC	Internal	Consulting	Co.,	Ltd.	

as	internal	auditors	of	the	Company.	The	Company	also	engages	

internal	 auditors	 from	 IFS	 (Singapore)	 to	 access	 and	 suggest	

improvement	 on	 existing	 operational	 systems.	 Both	 groups	 of	

internal	auditors	report	directly	to	the	Audit	Committee.

Attendance of the Company’s Board of Directors

The	Board	of	Directors’	meetings	are	held	at	least	4	times	annually	

on	 a	 quarterly	 basis.	 A	 letter	 of	 invitation	 with	 clear	 meeting	

agendas	and	documents	for	meeting	will	be	sent	to	directors	at	

least	7	days	prior	to	the	meeting	date	except	for	an	urgent	case,	

to	 let	 the	Board	to	have	enough	time	to	study	the	 information	

before	attending	the	meeting.	The	Board	provides	an	opportunity	

for	senior	executives	to	participate	 in	the	meetings.	Minutes	of	

meeting	are	accurately	documented	and	filed	for	further	reference.	

Attendance	of	the	Board	members	and	the	frequency	of	Board	

meetings	for	2011-2013	are	tabled	as	follows:
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Directors

2011 2012 2013

Attendance	/

No. of Meetings 

Attendance	/

No. of Meetings 

Attendance	/

No. of Meetings 

1. Mr.	Lee	Soon	Kie 5/5 5/5 5/5

2. Mr.	Tan	Ley	Yen 4/5 5/5 5/5

3. Ms.	Lim	Mui	Ling* 5/5 5/5 4/5

4. Mr.	Niphat	Chamroonrat 5/5 5/5 5/5

5. Dr.	Thamnoon	Ananthothai	 5/5 5/5 5/5

6. Mr.	Suvait	Theeravachirakul	 4/5 5/5 4/5

7. Mr.	Niwat	Kanjanaphoomin* 5/5 5/5 2/5

8. Mr.	Singha	Nikornpun* - - 3/5

Remarks * Mr. Niwat Kanjanaphoomin resigned from the Director, Independent Director, Audit Committee Member and Risk Management Committee Member on 

   1
st 
March, 2013. 

  * Mr. Singha Nikornpun was appointed to be the Director, Independent Director, Audit Committee Member and Risk Management Committee Member on  

   1
st 
March, 2013. 

  * Ms. Lim Mui Ling resigned fom the Director on 17
th
 January, 2014.

REMUNERATION

The	Company	has	stipulated	a	clear	and	transparent	remuneration	policy	for	directors	at	par	with	the	industry	based	on	experience,	

duties,	roles	and	responsibilities,	in	order	to	keep	and	maintain	the	directors	with	the	Company.	The	policy	was	approved	at	the	Annual	

General	Meeting	of	Shareholders.	The	Board	has	drawn	up	a	remuneration	policy	for	the	executives	based	on	similar	principles.

The	cash	remunerations	paid	to	directors	and	the	executives	are	as	follows:

Total Remuneration of the Board and Committees from 2011-2013

Directors

2011 2012 2013

Meeting 

Allowance

(Baht)

Directors’ 

Annual	

Allowance

(Baht)

Directors’ 

Allowance

(Baht)

Meeting 

Allowance

(Baht)

Directors’ 

Annual	

Allowance

(Baht)

Directors’ 

Allowance

(Baht)

Meeting 

Allowance

(Baht)

Directors’ 

Annual	

Allowance

(Baht)

Directors’ 

Allowance

(Baht)

1. Mr.	Lee	Soon	Kie 120,000 130,000 480,000 145,000 130,000 420,000 145,000 130,000 625,000

2. Mr.	Tan	Ley	Yen - - - - - - - - -

3. Miss	Lim	Mui	Ling 80,000 50,000 240,000 100,000 50,000 210,000 80,000 50,000 312,500

4. Mr.	Niphat	Chamroonrat 125,000 150,000 240,000 125,000 130,000 210,000 125,000 130,000 312,500

5. Dr.	Thamnoon	Ananthothai	 220,000 220,000 240,000 220,000 220,000 210,000 220,000 220,000 312,500

6. Mr.	Suvait	Theeravachirakul	 160,000 150,000 240,000 180,000 150,000 210,000 160,000 150,000 312,500

7. Mr.	Niwat	Kanjanaphoomin 180,000 80,000 240,000 180,000 100,000 210,000 60,000 - 312,500

8. Mr.Singha	Nikornpun - - - - - - 120,000 100,000 -

Total 885,000 780,000 1,680,000 950,000 780,000 1,470,000 910,000 780,000 2,187,500
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Remuneration for executives from 2011-2013 are as follows:

Remuneration

2011 2012 2013

No. of 

Executives

Total	Amounts	

Paid

(Baht)

No. of 

Executives

Total	Amounts	

Paid

(Baht)

No. of 

Executives

Total	Amounts	

Paid

(Baht)

Monthly	Salary	and	Bonus	 8 20,584,717 8 24,394,140 8 25,676,744

Total	 8 20,584,717 8 24,394,140 8 25,676,744

Other Cash Remuneration

The	Company	is	registered	under	the	Provident	Fund	Act	which	requires	provident	fund	contribution	by	both	employee	and	employer.	

The	employees	have	to	pay	5%	of	their	salary	to	the	contribution	and	the	Company	has	to	pay	another	portion	as	stipulated	by	the	

funds	regulation.

Control of Insider Information

The	Company	enforces	strict	rules	on	the	possession	and	usage	of	confidential	information,	particularly	financial	information	before	

disseminating	to	the	public.	The	Company’s	policies	on	insider	information	are	as	follows:

1.	 Directors,	executives,	including	their	spouses	and	child(ren)	below	the	legal	age	are	not	allowed	to	buy,	sell,	transfer	or	received	the	

transferred	securities	of	the	Company	before	30	days	of	the	public	dissemination	of	the	financial	statements.	In	addition,	buying,	selling	

or	transferring	securities	could	be	resumed	at	least	7	days	after	public	dissemination	(7days	starting	from	the	date	of	dissemination).	

2.	 Directors	and	Executives	are	required	to	provide	reports	of	acquiring	and	exchanging	of	shares	of	the	Company	of	themselves,	their	

spouse	and	child(ren)	under	the	legal	age	to	conform	to	the	notification	of	the	Office	of	SEC	no.	Sor	Chor.	14/2540	relating	to	the	

Preparation	and	Disclosure	of	Reports	on	Securities	Holding	and	disciplinary	measures	prescribed	on	the	Securities	and	Exchange	

Act	B.E.	2535.

Any	violation	against	the	aforementioned	regulations	shall	have	to	face	disciplinary	actions	in	the	form	of	warning,	salary	reduction,	

suspension	of	duties,	termination	of	employment,	etc.

HUMAN RESOURCES
Staff Strength

There	were	a	total	of	79	executives	and	staff	in	2013	broken	down	by	departments	as	follows:

Types No. of staff 

Executives 8

Business	Development	 17

Client	Relations	and	Credit	Risk	Management	 15

Operations 24

Finance	and	Accounts

Legal	&	Recovery	

IR,	Secretariat	and	Compliance	

3

1

1

Credit	Review/	Human	Resources	and	Administration

Executive	Secretary

9

1

Total 79
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During	the	past	3	years,	there	were	no	significant	change	in	staff	strength	and	there	had	been	no	labour	dispute.	

The remuneration paid to the staff (excluding directors and executives) were:

Types	of	Remuneration

2011

(Baht)

2012

(Baht)

2013

(Baht)

Monthly	salary/	Bonus 27,993,897 32,744,974 32,051,473

Welfare	Expediture	for	staff	 7,807,530 8,444,050 8,884,456

Total 35,801,427 41,189,024 45,935,929

POLICIES IN DEVELOPING HUMAN RESOURCES
The	Company	recognizes	the	importance	of	knowledge	and	competency	development	for	its	employees	as	it	will	bring	about	an	increase	

of	their	competency	and	quality	of	services.	Therefore,	the	Company	consistenly	provides	in-house	and	external	trainings	and	seminars	to	

all	staff	or	individual	to	increase	skills	and	knowledge	on	their	jobs.	The	Company	also	rewards	its	employees	appropriately	to	motivate	

and	retain	their	services	in	the	long	run.	In	addition,	the	Company	also	supports	activities	to	motivate	and	encourage	bonding	among	staff.	
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DIVIDEND POLICY 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการ

จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได	้

โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 สภาพคล่องของบริษัท	 และความจ�าเป็นในการขยายการด�าเนินงานของบริษัท

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

The	Company	has	a	dividend	policy	of	paying	dividends	at	a	rate	of	not	less	than	50	percent	of	the	net	profit	

available	after	payment	of	the	Company’s	corporate	income	tax	and	allocation	of	legal	reserve.	However,	subject	

to	the	operating	results,	financial	conditions	and	the	Company’s	working	capital	requirements,	the	dividend	

rate	could	be	less	than	such	rate.
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RELATED PARTY TRANSACTIONS 
รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 

2554 2555 และ 2556 

บรษัิทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปีบัญช ีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2555 และ 2556 ดังน้ี 

บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จ�านวนเงิน	(บาท)
ความเห็น

กรรมการตรวจสอบ
ปี	2554 	ปี	2555 ปี	2556

บริษัท	ไอเอฟเอส	

แคปปิตอล	จ�ากัด	

(สิงคโปร์)	(IFS	

(Singapore))

1.	 IFS	(Singapore)	ถือหุ้นใน

บริษัทร้อยละ	36.49	ณ	วันที ่

31	ธันวาคม	2556

2.	 บริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล 

โฮลดิง้ส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ	 IFS	

(Singapore)	ถือหุน้ในบริษัท

ร้อยละ	36.64	ณ	วันที่	 31	

ธันวาคม	2556

3.	 นายลี	ซูน	คี	เป็นกรรมการ 

บริหาร	(Executive	

Director)	และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	IFS	

(Singapore)	(Group	

CEO)	และเป็นกรรมการ

ของบริษัท

4.	 นางสาวลิม	มุย	หลิง	เป็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ

เงินกลุ่ม	IFS	(Singapore)	

(Group	CFO)	และเป็น

กรรมการของบริษัท

1.	 เงินกู้ยืม

•	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	

2549	บริษัทได้ตอบรับ	

Letter	of	Offer	กู้ยืม

เงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนจาก	

IFS	(Singapore)	เป็น

จ�านวน	10	ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์หรือเทียบเท่าใน 

เงินสกุลบาทหรือดอลล่าร์ 

สหรัฐ	

•	 อัตราดอกเบี้ยจะถูก

ก�าหนดขึ้นในแต่ละครั้ง	

เมื่อมีการเบิกถอน	โดย

ก�าหนดที่อัตราต้นทุน

ของผู้ให้กู้ยืมบวกร้อยละ	

1	ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย

เป็นรายเดือนหรือราย

ไตรมาส	โดยเริ่มช�าระ

ดอกเบี้ยภายใน	1	เดือน

หรือ	3	เดือน

•	 การช�าระคืนเงินต้นเมื่อ

ทวงถามหรือภายใน	1	ป ี

ภายหลังจากวันที่ออก

เอกสาร	Letter	of	Offer	

แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

•	 สัญญาดังกล่าวมีก�าหนด

ระยะเวลา	1	ปีนับจากวัน

ที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้

-

ที่ผ่านมา

บริษัทยังไม่

เคยใช้เงิน

กู้ในส่วนนี้

-

ที่ผ่านมา

บริษัทยงัไม่

เคยใช้เงิน

กู้ในส่วนนี้

-

ที่ผ่านมา

บริษัทยังไม่

เคยใช้เงิน

กู้ในส่วนนี้

รายการดังกล ่าวถือเป ็น

รายการที่ เป ็นประโยชน ์

ต่อบริษัทโดยเป็นการเสริม

สภาพคล่องในการด�าเนิน

งานของบริษัท

เงินให้กู้ยมืดงักล่าวเป็นเงนิกู้

ยืมที่ไม่มีหลักประกัน	

อัตราดอกเบี้ยก�าหนดไว ้

ชัดเจนและใกล ้ เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดซ่ึง

เป็นที่ยอมรับได้

เหตผุลและความจ�าเป็นทีท่�า

รายการดังกล่าวเพ่ือใช้เป็น

แหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

ใช้ในยามฉุกเฉินของบริษัท
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง	

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

จ�านวนเงิน	(บาท)
ความเห็น

กรรมการตรวจสอบ
ปี	2554 	ปี	2555 ปี	2556

สัญญากู ้ยืมดังกล่าวมีการต่อ

อายุสัญญาเร่ือยมาจนถึงวันที่	 7	

พฤษภาคม	2557	อย่างไรก็ตาม 

บริษัทยังไม่มีการเบิกใช้วงเงิน

นี้เลย

2.	 อื่นๆ

1.	 IFS	(Singapore)	ตกลงรับเป็น 

สปอนเซอร์ค่าของขวัญปีใหม่

ให้แก่พนักงานของ	IFS	โดย

ให้	IFS	จ่ายช�าระเงนิล่วงหน้า 

ไปก่อน

	 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 16,800 15,200 19,000

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล	

และเป็นผลดีแก่บริษัท	

2.	 ค่าใช้จ ่ายในการเรียกเก็บ

ระหว่างกัน	 ค่าใช้จ่ายในการ 

เ ดิ น ท า ง ข อ ง ก ร ร ม ก า ร	

พนกังานของบริษัท	หรือ	IFS 

(Singapore)

	 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

				เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

6,700

-

-

19,326

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

เป็นปกติของธุรกิจ	และเป็น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.	 ค่าใช้จ ่ายในการเรียกเก็บ

ระหว่างกัน	ค่าวีซ่า	และ	การ

ต่อวีซ่าของพนักงานบริษัทที่

เป็นชาวต่างชาติ

				ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 31,268 - -

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

เป็นปกติของธุรกิจ	และเป็น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4.	 ค่าใช้จ ่ายในการเรียกเก็บ

ระหว่างกัน	 ค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจสอบภายใน

				เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 225,219 - -

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

เป็นปกติของธุรกิจ	และเป็น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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SUMMARY OF RELATED PARTIES AND CONNECTED TRANSACTIONS FOR THE YEAR ENDED 31st 

DECEMBER 2011, 2012 AND 2013 AS FOLLOWS:-

Connected	

Parties  

Relationship Description

Amount	(Baht)
Opinions	of	the	Audit	

Committee	
2011 2012 2013

IFS	Capital	

Limited	(IFS	

(Singapore))

1.	 IFS	(Singapore)	owned	

36.49%	of	shares	as	at	

31
th
	December	2013;

2.	 IFS	Capital	Holdings	

(Thailand)	Ltd.,	the	

subsidiary	of	IFS	

(Singapore),	owned	

36.64%	of	shares	on	

31
th
	December	2013;		

3.	 Mr.	Lee	Soon	Kie	is	the	

Executive	Director	and	

the	Group	CEO	of	IFS	

(Singapore)	Group,	and	

the	Company’s	Diector;

4.	 Ms.	Lim	Mui	Ling	is	

the	Group	CFO	of	IFS	

(Singapore)	Group	and	

the	Company’s	Director.	

1.	 Loans

•	 On	8
th
	May	2006,	the	

Company	signed		the	

Letter	of	Offer	with	

IFS	(Singapore),	for	

a	short-term	loan	

facility	of	SGD	10	

million	or	equivalent	

in	Thai	Baht	or	the	

US	Dollar;	

•	 The	interest	rate	will	

be	changed	upon	

each	withdrawal	based 

on cost of the fund 

plus	1%	which	will	

be	paid	on	monthly	

or	quarterly	basis, 

and the interest 

payment	will	be	

implemented	within	a	

month	or	3	months;

•	 The	loan	will	be	due 

within	a	year	or	when 

called	upon,	whichever 

is	earlier.	

•	 The	 term	of	 the	 loan	

was	 1	 year	 starting	

from the signed date 

in	the	contract;

Although	 the	 loan	 facility	

was	 not	 drawn	 down,	 the	

Company	 had	 renewed	 the	

contract	yearly.	The	contract	

is	due	to	expire	on	7
th
 May 

2014.		

-

The	

Company	

has not 

executed	

the 

facility.

-

The	

Company	

has not 

executed	

the 

facility.

-

The	

Company	

has not 

executed	

the 

facility.

The	 transaction	 was	

b e n e f i t i c a l 	 t o 	 t h e	

Company’s	liquidity.

It	was	was	an	unsecured	

loan.

The	 interest	 rate	 was	

clearly	 stipulated	 to	 be	

almost	equivalent	to	the	

market’s	 interest	 rate,	

which	was	acceptable.	

The	 transaction	 was	 an	

additional	working	capital	

in case of emergency. 
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Connected	

Parties  

Relationship Description

Amount	(Baht)
Opinions	of	the	Audit	

Committee	
2011 2012 2013

2.	Others

1.	 IFS	 (Singapore)	 had	

sponsored	 New	 Year	

presents	to	the	employees	

of	IFS	with	IFS’s	advanced	

payment. 

 The	 Company’s	 related	

debtors

16,800 15,200 19,000

The	trasaction	was	

reasonable	which	

was	beneficial	to	the	

Company.

2 . 	 Re imbu r s emen t 	 o f	

expenses	 for	 travelling	

expenditure	to	attend	the	

meeting of Director and 

Staff	of	the	Company	or	

IFS	(Singapore)

 The	 Company’s	 related	

debtors

 The	 Company’s	 related	

creditors

-

-

6,700

-

-

19,326

The	 transaction	 was	

reasonable,	 considered	

as	 a	 normal	 business	

and	was	based	on	actual	

reimbursement.

3. R e im b u r s em e n t 	 o f	

expenses	 for	 VISA	 and	

VISA	 renewal	 and	 work	

permit	of		the	Company’s	

foreign	employee.		

 The	 Company’s	 related	

debtors

31,268 - -

The	 transaction	 was	

reasonable,	 considered	

as	 a	 normal	 business	

and	was	based	on	actual	

reimbursement.	

4. Reimbursement	 of	 IFS	

(Singapore)’s	 Expenses	

for	Internal	Audits.

 The	 Company’s	 related	

creditors

225,219 - -

The	 transaction	 was	

reasonable,	 considered	

as	 a	 normal	 business	

and	was	based	on	actual	

reimbursement.
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

IN NECESSITY AND THE RATIONALE OF THE TRANSACTIONS.

การท�ารายการระหว่างกัน	 เป็นความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผล 

ของการท�ารายการ	เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไป

ตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป	และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคา 

ทีย่ตุธิรรม	ซ่ึงเป็นราคาทีเ่สมอืนท�ากับบคุคลภายนอกส�าหรับการท�ารายการ

ระหว่างกันที่มีราคาตลาดหรือราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอกอ้างอิง

The	connected	transactions	were	necessary	and	reasonale,	which	

arose	to	the	utmost	benefit	for	the	Company	in	the	normal	business	

operation	 and	were	 transacted	 at	 an	 arm’s	 length	 basis	 as	 if	

performed	with	 external	 parties	 for	 the	 connected	 transactions	

with	the	market	prices	or	the	external	parties’	reference	prices.

มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

MEASURES OR PROCEDURES FOR APPROVING 

THE ENTRY INTO CONNECTED TRANSACTIONS

ในกรณทีีบ่ริษัทมกีารเข้าท�ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการทางการค้าปกต	ิ

กับกรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง	โดยมข้ีอตกลงทางการ

ค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนจะ

มีสถานะ	 เป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องบริษัทจะ

ด�าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาอนุมัติในหลักการเพ่ือให้ฝ่าย

บริหารสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้

If	 the	Company	planned	to	enter	 into	a	connected	transaction,	

which	was	in	the	ordinary	course	of	its	business,	with	its	director,	

executive	officer	or	related	person	on	a	commercial	agreement	

which	a	prudent	person	might	enter	into	with	another	party	under	

the	similar	circumstances	and	the	Company	maintained	the	power	

of	negotiation	independently	from	the	other	party’s	 influence	in	

his/her	capacity	as	the	Company’s	director,	executive	officer	or	

related	person,	then	the	Company	must	propose	the	connected	

transaction	for	the	Board’s	consideration	and	approval	in	principle	

in	order	that	the	Management	would	be	able	to	approve	the	entry	

into that connected transaction.

ในกรณีที่บริษัทจะต้องเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ	 บริษัทจะต้องน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าท�ารายการ	และจะ

น�าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	

หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ	 หรือ 

ผู ้ ถือหุ ้นตามแต่กรณีในการอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว	 ทั้งนี้ 

การพิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว	ต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	

ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงผู้ที่อาจมี

ความขัดแย้ง	 หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงลงมติในการท�ารายการระหว่างกันนั้นๆ

If	 the	Company	planned	to	enter	 into	a	connected	transaction,	

which	was	not	in	the	ordinary	course	of	its	business,	with	a	person	

with	 a	 possible	 conflict	 of	 interest,	 the	 connected	 transaction	

must	be	proposed	for	the	Audit	Committee’s	examination	of	the	

reasonableness	first.		Consequently,	the	Audit	Committee’s	opinion	

on	 the	connected	 transaction	must	be	presented	at	 the	Board	

of	 Directors’	 Meeting	 or	 the	 General	 Meeting	 of	 Shareholders	

to	support	the	Board	or	the	Shareholders	in	making	a	decision	

to	 approve	 the	 connected	 transaction.	 Each	 approval	 of	 the	

connected	 transaction	must	 comply	with	 the	 law	on	 securities	

and	exchange	and	any	applicable	regulations,	notifications,	orders	

and	requirements	of	the	SET.		A	person	with	a	possible	conflict	

of	interest	or	the	relevant	interested	person	would	not	be	entitled	

to vote on the entry into that transaction.

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

FUTURE POLICY OR DIRECTION REGARDING THE ENTRY 

INTO CONNECTED TRANSACTIONS

ในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนิน

การให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติของบริษัท	 และบริษัทจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	

ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และหน่วย

งานอื่นที่เก่ียวข้องก�าหนด	 และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	

และรายงานประจ�าปีของบริษัท	(แบบ	56-2)

To	enter	into	a	connected	transaction	in	the	future,	the	Company	

had	a	policy	to	follow	its	common	business	practice	and	to	comply	

with	 the	 law	 on	 securities	 and	 exchange	 and	 any	 applicable	

regulations,	notifications,	orders	and	requirements	of	the	SET	and	

other	relevant	agencies.	The	Company	would	disclose	its	connected	

transactions	in	the	notes	to	the	financial	statements,	the	annual	

report	form	(Form	56-1)	and	the	annual	report	(Form	56-2).



72 IFS CAPITAL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

MANAGEMENT DISCUSSION AND
ANALYSIS 
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินการ

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในปี	2556	มีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ	2.9	เปรียบเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ	6.5	โดย

มปัีจจยัสนบัสนนุมาจากการบริโภคภาคครัวเรือน	ในขณะทีก่ารส่งออกและการลงทนุหดตวั	ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ	2.75	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	2.25	ในปี	2556	หรือลดลงร้อยละ	0.50	เพื่อเป็นสนับสนุนการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	ส�าหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทเงินทุนในปี	2556	ยังคงขยายตัวในอัตราร้อยละ	

10.2	เปรียบเทียบกับปี	2555	ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ	10.6	หรือลดลงร้อยละ	0.4

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง	ผลประกอบการของบริษัทในรอบปี	2556	ดีกว่าที่คาด	 โดยบริษัทสามารถขยายฐานการให้

สินเชื่อแฟคเตอริ่งเพิ่มขึ้นเป็นสถิติจ�านวน	26,645	ล้านบาทในปี	2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20	จากจ�านวน	22,148	ล้านบาท

ในปี	2555	อย่างไรก็ตาม	สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อลีสซิ่ง	 (เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์)	หดตัวร้อยละ	9	จาก	602	

ล้านบาทในปี	 2555	 เป็น	 545	 ล้านบาทในปี	 2556	บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับหนี้ที่ยังคงค้างช�าระ	 (Specific	

Provision)	ประมาณ	40	ล้านบาทในปี	2556	เปรียบเทียบกับการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	2	ล้านบาทใน

ปีก่อน	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนมาก	 บริษัทสามารถบันทึกก�าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เป็น

สถิติจ�านวน	125.08	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.97	จากจ�านวน	111.71	ล้านบาทในปี	2555	อัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น	(ROE)	เท่ากับร้อยละ	13.49	ในปี	2556	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ	12.99	ในปี	2555	และท�าให้ก�าไรต่อหุ้นของ

บริษัทเพิ่มขึ้นจาก	0.24	บาทในปี	2555	เป็น	0.27	บาทในปี	2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.50

สรุปผลการด�าเนินงานทางการเงิน

รายได้

บริษัทมีรายได้รวมจ�านวน	403.14	ล้านบาทในปี	2556	เพิ่มขึ้นจ�านวน	60.94	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.81	จากปีที่ผ่านมา	ซึ่ง

รายได้ดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากธรุกิจสินเช่ือแฟคเตอร่ิง	โดยรายได้จากการซ้ือสทิธเิรียกร้อง	และรายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ

จากการซื้อสิทธิเรียกร้องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	80.62	ของรายได้รวม	โดยในปี	2556	บริษัทมีรายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

จ�านวน	244.73	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	36.01	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.25	จากปี	2555	และรายได้จากค่าธรรมเนียมและ

บริการจากการซื้อสิทธิเรียกร้องจ�านวน	80.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	9.89	บาท	หรือร้อยละ	14.05	จากปี	2555

บริษัทมรีายได้จากการให้เช่าซ้ือและรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงนิ	ในปี	2556	คดิเป็นจ�านวน	50.41	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจ�านวน	

4.92	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.81	จากปีก่อน	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.50	ของรายได้รวม		การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้ 

ดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการขยายพอร์ตของสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อลีสซิ่งในปี	2555	ถึงแม้ขนาดของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ 

และสินเช่ือลีสซ่ิงหดตัวลงในปี	 2556	 เนื่องจากลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือและลูกหนี้จากสัญญาเช่าทางการเงินได้ช�าระเงิน 

จนครบก�าหนดสัญญาหลายรายในปี	2556

บริษัทมีรายได้อื่นๆ	 ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง	 เบี้ยปรับและดอกเบี้ย

ส�าหรับลูกหน้ีทีค้่างช�าระเกินก�าหนด	ค่าบริการจดัเก็บเงนิ	และหนีสู้ญทีบ่ริษัทสามารถเรียกให้ช�าระคนืในภายหลงัจ�านวน	27.72	

ล้านบาทในปี	2556	เพิ่มขึ้นจ�านวน	10.12	ล้านบาท	หรือร้อยละ	57.12	เปรียบเทียบกับปี	2555	โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการ

ได้รับช�าระเงินจากบัญชีหนี้สูญรายหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน	9.13	ล้านบาทซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ได้จ�าหน่ายเป็นหนี้สูญหลายปีที่ผ่านมา
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ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท	ประกอบด้วย	ต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบี้ยจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการขาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ผลตอบแทนผู้บริหาร	ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ	และภาษีเงินได้นิติบุคคล	โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน	278.06	ล้านบาท	ในปี	2556	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.64	จากจ�านวน	230.49	ล้านบาท

ในปี	2555	ดังนี้

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทนุทางการเงินถือเป็นต้นทนุหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทซ่ึงเป็นลกัษณะของธรุกิจการให้บริการสินเช่ือ	ในปี	2556	บริษัทมต้ีนทนุทางการเงนิเท่ากับ	

93.81	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	23.27	ของรายได้รวม	โดยเพิ่มขึ้นจ�านวน	10.48	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.58	จากจ�านวน	83.32	ล้านบาทในปี	

2555	เนื่องจากปริมาณเงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี	2556	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย	บริหาร	และค่าตอบแทนผู้บริหาร	มีจ�านวนเท่ากับ	112.33	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	27.86	ของรายได้รวม	และ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.13	จากจ�านวน	102.94	ล้านบาทในปี	2555	ค่าใช้จ่ายในการขาย	บริหาร	และค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	

และค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับสวัสดกิารของพนกังาน	และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานส�าหรับชดเชยการเลกิจ้างและผลตอบแทนการท�างานกับบริษัทเป็น

เวลานาน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	25.89	ของค่าใช้จ่ายรวม

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทนั้น	 บริษัทจะตั้งส�ารองตามหนี้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้ตามระยะเวลา	 (specific	 provision)	 กล่าวคือ	 ลูกหนี ้

การค้าค้างช�าระ	เช่น	เกิน	3	เดอืน	เกิน	6	เดอืน	หรือ	เกิน	12	เดอืน	และตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมเตมิโดยใช้วิธีการกันส�ารองเป็นกลุม่ลกูหนี	้(collective	

provision)	ส�าหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	ในปี	2556	บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	39.96	ล้านบาท	เปรียบเทียบ

กับการโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	 2.10	 ล้านบาทในปี	 2555	 โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ 

ร้อยละ	127.23	เทียบกับร้อยละ	116.18	ในปีที่ผ่านมา	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	 31.96	 ล้านบาทในปี	 2556	 ลดลงร้อยละ	 31.02	 จากจ�านวน	 46.33	 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากการลดลงของ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	

ก�าไรสุทธิ

เนือ่งจากการขยายตวัของธรุกิจ	จงึท�าให้บริษัทมกี�าไรสุทธจิ�านวน	125.08	ล้านบาทในปี	2556	เพ่ิมข้ึนจ�านวน	13.37	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.97	เปรียบเทยีบ

กับปีทีผ่่านมา	ในขณะทีก่�าไรต่อหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก	0.24	บาทต่อหุ้นในปี	2555	เป็น	0.27	บาทต่อหุน้ในปี	2556	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	12.50	บริษัทมอีตัราก�าไรสทุธิ

และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	2556	ที่ร้อยละ	31.03	และร้อยละ	13.47	เปรยีบเทียบกบัปี	2555	ที่ร้อยละ	32.65	และร้อยละ	12.99	ตามล�าดับ	

หน่วย:	พันบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย ปี	2556 ปี	2555

เปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

รายได้รวม 403,137 342,199 60,938 17.81

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 244,732 208,721 36,011 17.25

 รายได้จากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงิน 50,407 45,488 4,919 10.81

รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 80,282 70,391 9,891 14.05

รายได้อื่น 27,717 17,599 10,118 57.49

ค่าใช้จ่ายรวม 278,057 230,488 47,570 20.64

ค่าใช้จ่ายในการขาย 16,571 13,176 3,395 25.77

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,205 62,166 4,039 6.50

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 29,554 27,594 1,960 7.10
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รายได้และค่าใช้จ่าย ปี	2556 ปี	2555

เปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

				ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 39,962 (2,099) 42,061 (2,003.51)

ดอกเบี้ยจ่าย 93,805 83,320 10,485 12.58

ภาษีนิติบุคคล 31,961 46,331 (14,370) (31.02)

ก�าไรสุทธิ 125,080 111,711 13,369 11.97

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	3,658.82	ล้านบาท	เทียบกับวันเดียวกันของปี	2555		สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	85.92	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 2.40	 โดยมีลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	 ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้จากสัญญาเช่าทางการเงิน	 ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	88	ของสินทรัพย์รวม	ณ	สิ้นปี	2556

สาเหตุที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นที่ส�าคัญ	เกิดจากสินเชื่อแฟคเตอริ่งขยายตัว	ท�าให้ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน	101.83	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	3.85	บริษัทมสิีนเช่ือแฟคเตอร่ิงทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ณ	ส้ินปี	2556	เท่ากับร้อยละ	2.51	ของยอดลกูหนีแ้ฟคเตอร่ิงทัง้หมด	และมอีตัราส่วน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ของสินเชื่อแฟคเตอริ่งในอัตราร้อยละ	117.77

ส่วนลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวสุทธิในปี	2556	ลดลงจ�านวน	42.26	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.16	เนื่องจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจไทย	บริษัทมสิีนเช่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือลสีซ่ิงทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ณ	ส้ินปี	2556	เท่ากับร้อยละ	1.79	ของยอดลกูหนีข้องสัญญาเช่าซ้ือและ

สัญญาเช่าทางการเงินทั้งหมด	และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า 

ทางการเงินในอัตราร้อยละ	116.51

หนี้สินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน	2,694.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	13.20	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.49	จากช่วงเวลาเดียวกันของ 

ปีก่อน	สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิม่ข้ึนของเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิจ�านวน	100	ล้านบาท	เพ่ือสนบัสนนุการขยายตวัของสินเช่ือแฟคเตอร่ิง	สุทธิ

ด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจ�านวน	92.90	ล้านบาท	เนื่องจากการลดลงของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อลีสซิ่ง

สภาพคล่อง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทคาดการณ์เงินที่รอการเรียกเก็บจากลูกหนี้และเงินถึงก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ยืม	ดังนี้

ระยะเวลา	 เงินถึงก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ยืม	(ล้านบาท) เงินที่รอการเรียกเก็บจากลูกหนี้	(ล้านบาท)

ภายใน	1	ปี 2,400.08 2,997.46

เกินกว่า	1	ปี	 205.34 252.20

รวม 2,605.42 3,249.66*

* ไม่รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รำยได้

เนื่องจากพอร์ตสินเช่ือของบริษัท	 ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือแฟคเตอร่ิงที่มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินค่อนข้างส้ันโดยเฉลี่ยประมาณ	 45-60	 วัน	 แหล่งเงิน

ทุนของบริษัทจึงมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีระยะเวลาภายใน	1	ปี	ส่วนต่างระหว่างเงินที่รอการเรียกเก็บจากลูกหนี้ภายในระยะเวลา	1	ปี	กับเงินถึงก�าหนด

ช�าระคืนเงินกู้ยืมภายในระยะเวลา	1	ปีคิดเป็นจ�านวน	597.38	ล้านบาท	นอกจากนี้	บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง

จ�านวน	1,795	ล้านบาท	
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แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ	31	ธันวาคม	2556	หนี้สินทางการเงิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	มี	ดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ ปี	2556 ปี	2555

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,155.00 2,055.00

เงินกู้ยืมระยะยาว 450.42 543.32

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,605.42 2,598.32

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 964.78 892.07

รวมแหล่งเงินทุน 3,570.20 3,490.39

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 2.70 2.91

บริษัทมแีหล่งของเงนิทนุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน	เนือ่งจากเป็นลกัษณะของธรุกิจสินเช่ือแฟคเตอร่ิง	ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะต้องหาทางป้องกัน	 	 	 โดยบริษัทจะลดความเสี่ยงโดยเสนอสินเชื่อแฟคเตอริ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 (Floating	 Rate)	 บริษัท 

เชื่อม่ันว่าความเส่ียงดังกล่าวจะส่งผลกระทบไม่มากนักต่อการรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ีย (Spread) บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นในปี	2556	ต�่ากว่าปี	2555	เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นอันเกิดจากผลก�าไรสะสมเพิ่มมากขึ้น	และพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ

ลีสซิ่งมีปริมาณลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	964.78	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	72.72	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.15	จาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2555	สาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมเนื่องจากก�าไรสุทธิปี	2556	สุทธิด้วยเงินปันผลจ่าย

หน่วย:	พันบาท

สินทรัพย์และหนี้สิน ปี	2556 ปี	2555

เปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 3,658,824 3,572,905 85,919 2.40

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306,470 277,798 28,672 10.32

เงินลงทุนชั่วคราว - 126 (126) (100)

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	–	สุทธิ 2,744,079 2,642,247 101,832 3.85

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว	–	สุทธิ 475,801 518,056 (42,256) (8.16)

เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า	–	สุทธิ 29,784 39,791 (10,006) (25.15)

ลูกหนื้อื่น	–	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 19 22 (3) (13.24)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18,028 23,521 (5,493) (23.36)

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 148 144 4 2.72

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	–	สุทธิ 28,037 32,416 (4,380) (13.51)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ 325 259 66 25.51

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 55,761 38,221 17,540 45.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 373 303 70 23.09
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สินทรัพย์และหนี้สิน ปี	2556 ปี	2555

เปลี่ยนแปลง

จ�านวน ร้อยละ

หนี้สินรวม 2,694,041 2,680,839 13,202 0.49

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,155,000 2,055,000 100,000 4.87

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 245,080 255,720 (10,640) (4.16)

เจ้าหนี้อื่น	–	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 19 - 19 n.m.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 68,812 60,815 7,997 13.15

เงินกู้ยืมระยะยาว 205,340 287,600 (82,260) (28.60)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 19,789 21,704 (1,915) (8.82)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 964,784 892,066 72,718 8.15

หุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 470,000 470,000 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 31,746 31,746 - -

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - (10) 10 100

ก�าไรสะสม	-	ส�ารองตามกฎหมาย 37,456 31,202 6,254 20.04

ก�าไรสะสม	–	ยังไม่ได้จัดสรร 425,581 359,127 66,454 18.50

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,658,824 3,572,905 85,919 2.40

n.m. : not meaningful

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต

ปี	2557	นบัเป็นปีทีท้่าทายส�าหรับเศรษฐกิจไทย	เนือ่งจากความขัดแย้งทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้	ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของภาคธรุกิจ	การบริโภคภายใน

ประเทศและการลงทุน	ถึงแม้ว่าภาคการส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัวในปี	2557	ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก	ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อการขยายตวัของสนิเช่ือและคณุภาพของสนิเช่ือ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทวางแผนทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในธรุกจิหลักท้ังการให้บริการสนิเชือ่แฟคเตอร่ิง 

และการให้บรกิารสนิเชือ่เครือ่งจกัรอตุสาหกรรมและอปุกรณ์ประเภทเช่าซือ้และประเภทลสีซิง่ในปี 2557 โดยจะให้ความส�าคญัต่อนโยบายการบริหารงาน 

ด้วยความระมัดระวัง	และการมีมาตรการอันเคร่งครัดในการบริหารความเสี่ยง
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OVERALL PERFORMANCE

The	Thai	economy	grew	by	only	2.9%	in	2013	compared	to	6.5%	in	2012.	The	growth	was	mainly	contributed	by	household	consumption	

as	exports	and	investments	contracted.	To	stimulate	the	economy,	the	Bank	of	Thailand	reduced	the	policy	rate	from	2.75%	in	2012	

to	2.25%	in	2013	or	a	decrease	of	0.50%.	Corporate	loans	of	the	Banking	&	Finance	Industry	grew	by	10.2%	in	2013	compared	to	

10.6%	in	2012	or	a	decrease	of	0.4%.

Despite	the	slowdown	of	the	Thai	economy,	the	Company’s	performance	in	2013	was	better	than	expected	with	a	record	factoring	

volume	of	Baht	26,645	million	in	2013	or	a	growth	of	about	20%	from	Baht	22,148	million	in	2012.	However,	our	leasing	and	hire	

purchase	portfolio	(industrial	machinery	and	equipment)	contracted	by	9%	from	Baht	602	million	in	2012	to	Baht	545	million	in	2013.	

The	Company	made	specific	provision	for	doubtful	debts	of	about	Baht	40	million	in	2013	compared	to	a	write-back	of	Baht	2	million	

in	the	previous	year.	However,	despite	higher	specific	provision	for	doubtful	debts,	the	Company	was	able	to	report	a	record	net	profit	

after	tax	of	Baht	125.08	million	or	up	11.97%	from	Baht	111.71	in	2012.	The	return	on	equity	(ROE)	was	13.49%	in	2013	compared	to	

12.99%	in	2012,	and	the	earnings	per	share	of	the	Company	was	correspondingly	higher	from	Baht	0.24	in	2012	to	Baht	0.27	in	2013	

or	an	increase	of	12.50%. 

OPERATING RESULTS

Revenue

The	total	revenue	of	the	Company	was	Baht	403.14	million	in	2013,	an	increase	of	Baht	60.94	million	or	17.81%	from	the	previous	year.	

This	was	mostly	from	the	factoring	business	which	accounted	for	80.62%	of	the	total	revenue.	In	2013,	the	factoring	income	was	Baht	

244.73	million,	an	increase	of	Baht	36.01	million	or	17.25%	from	2012,	and	the	revenue	from	factoring	commission	and	service	fees	

was	Baht	80.28	million,	an	increase	of	Baht	9.89	million	or	14.05%	from	2012.

Revenue	from	leasing	/	hire	purchase,	which	accounted	for	12.50%	of	the	total	revenue,	increased	to	Baht	50.41	million	in	2013,	an	

increase	of	Baht	4.92	million	or	10.81%	from	the	previous	year.	This	was	mainly	due	to	the	expansion	of	the	leasing	/	hire	purchase	

portfolio	in	2012	although	it	shrank	in	2013	due	to	the	closure	of	several	contracts	in	2013.	

Other	income,	which	mainly	comprised	of	commitment	fee,	penalty	charge,	collection	fee	and	bad	debt	recovery,	amounted	to	Baht	

27.72	million	in	2013,	an	increase	of	Baht	10.12	million	or	57.12%	compared	to	2012.	The	increase	of	other	income	was	due	mainly	to	

a	bad	debt	recovery	of	Baht	9.13	million	from	a	bad	debt	written-off	many	years	ago.

Expenses

Total	expenses,	which	comprised	of	finance	cost,	selling	expenses,	administrative	expenses,	management	benefit	expenses,	allowance	

for	doubtful	accounts	and	corporate	income	tax,	were	278.06	million	in	2013,	an	increase	of	20.64%	from	Baht	230.49	million	in	2012	

as	follows:-

Finance	Cost

Finance	cost	was	a	major	expense	of	the	Company	due	to	the	nature	of	the	lending	business.		In	2013,	finance	cost	of	the	Company	

was	Baht	93.81	million,	which	accounted	for	23.27%	of	the	total	revenue,	increased	by	Baht	10.48	million	or	12.58%	from	Baht	83.32	

million	in	2012,	due	mainly	to	the	increased	bank	borrowings	to	support	the	expansion	of	the	factoring	business.	

Selling	&	Administrative Expenses and Management Benefit Expenses

In	2013,	total	selling	&	administrative	expenses	and	management	benefit	expenses,	which	accounted	for	27.86%	of	total	revenue,	were	

Baht	112.33	million,	or	an	increase	of	9.13%	from	Baht	102.94	million	in	2012.	These	expenses	were	mostly	for	salary,	bonus,	employee	

welfare	and	employee	benefits,	which	accounted	for	25.89%	of	the	total	expenses.	
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Allowance for Doubtful Accounts

The	allowance	for	doubtful	accounts	policy	of	the	Company	was	based	on	aging	of	uncollectible	accounts	receivable	(specific	provision),	

such	as	overdue	of	more	than	3	months,	overdue	of	more	than	6	months	and	overdue	of	more	than	12	months.	 In	addition,	 the	

Company	also	set	up	the	allowance	for	doubtful	accounts	on	a	collective	basis	(collective	provision)	which	was	classified	as	normal	

and	overdue	of	less	than	3	months.	In	2013,	the	Company	made	the	allowance	for	doubtful	accounts	of	Baht	39.96	million	compared	

to	a	write-back	of	Baht	2	million	in	the	previous	year.	The	ratio	of	allowance	for	doubtful	accounts	to	non-performing	loans	(NPLs)	was	

127.23%	compared	to	116.18%	in	the	previous	year.

Corporate	Income	Tax

Corporate	income	tax	of	the	Company	was	Baht	31.96	million	in	2013,	a	decrease	of	31.02%	from	Baht	46.33	million	in	the	previous	

year	due	mainly	to	higher	deferred	tax	credit.	

NET PROFIT

As	a	result	of	business	expansion,	the	Company	made	a	net	profit	of	Baht	125.08	million	in	2013,	an	increase	of	Baht	13.37	million	

or	11.97%	from	the	previous	year.	The	Earning	Per	Share	(EPS)	increased	from	Baht	0.24	per	share	in	2012	to	Baht	0.27	per	share	

in	2013	or	an	increase	of	12.50%.	Net	profit	margin	and	return	on	equity	in	year	2013	were	31.03%	and	13.47%	compared	to	32.65%	

and	12.99%	in	2012	respectively.

In	thousand	Baht

Revenues	and	Expenses 2013 2012

Change

Amount %

Revenues 403,137 342,199 60,938 17.81

Factoring	income 244,732 208,721 36,011 17.25

Finance	Lease	and	Hire	Purchase	income 50,407 45,488 4,919 10.81

Factoring	commission	and	service	fees 80,282 70,391 9,891 14.05

Other	income 27,717 17,599 10,118 57.49

Expenses 278,057 230,488 47,570 20.64

Selling	expenses 16,571 13,176 3,395 25.77

Administrative	expenses 66,205 62,166 4,039 6.50

Management	benefit	expenses 29,554 27,594 1,960 7.10

Allowance	for	doubtful	accounts 39,962 (2,099) 42,061 (2,003.51)

Finance	cost 93,805 83,320 10,485 12.58

Income	tax	expenses 31,961 46,331 (14,370) (31.02)

Net Profit 125,080 111,711 13,369 11.97

FINANCIAL STATUS

Total Assets

As	at	31
st
	December	2013,	the	Company	had	total	assets	of	Baht	3,658.82	million,	an	increase	of	Baht	85.92	million	or	2.40%	compared	

to	the	previous	year.	The	factoring,	lease	contract	and	hire	purchase	receivables	were	the	main	assets	accounting	for	88%	of	the	total	

assets	of	the	Company	in	2013.
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The	main	reason	for	the	increase	in	total	assets	was	the	increase	in	business	volume	resulting	in	the	increase	in	factoring	receivables	

by	Baht	101.83	million	or	3.85%.	In	2013,	the	Company’s	factoring	NPLs	accounted	for	2.51%	of	the	total	factoring	portfolio	and	the	

ratio	of	allowance	for	doubtful	accounts	to	NPLs	of	factoring	was	117.77%.

Lease	contract	and	hire	purchase	receivables	in	2013	decreased	by	Baht	42.26	million	or	8.16%	due	mainly	to	the	economic	slowdown	

of	Thailand.	In	2013,	the	Company’s	leasing	/	hire	purchase	NPLs	accounted	for	1.79%	of	the	total	leasing	/	hire	purchase	portfolio	

and	the	ratio	of	allowance	for	doubtful	accounts	to	NPLs	of	leasing	/	hire	purchase	was	116.51%.

Total Liabilities

Total	liabilities	of	the	Company	as	at	31
st
	December	2013	were	Baht	2,694.04	million,	an	increase	of	Baht	13.20	million	or	0.49%	from	

the	same	period	last	year.	This	was	due	mainly	to	an	increase	in	short-term	borrowings	from	financial	institutions	of	Baht	100	million	to	

support	the	growth	of	factoring	business,	partly	offset	by	a	decrease	in	long-term	borrowings	from	financial	institutions	of	Baht	92.90	

million	due	to	the	contraction	of	the	leasing	/	hire	purchase	portfolio.

Liquidity

As	of	31
st
	December	2013,	the	loan	repayment	of	the	Company	and	the	payments	to	be	collected	from	the	debtors	can	be	summarized	

as	below:

Period Loan	Repayment	Due	(Million	Baht)

Payments	to	be	Collected	from	Debtors	

(Million	Baht)

Within	1	year 2,400.08 2,997.46

More	than	1	year 205.34 252.20

Total 2,605.42 3,249.66*

* excluding NPLs accounts

The	Company’s	portfolio	comprised	mostly	of	factoring	receivables	which	had	average	turnover	period	for	collection	of	about	45	-	60	

days.	Therefore,	the	loan	of	the	Company	was	mostly	due	within	1	year.	The	gap	between	the	payments	to	be	collected	from	debtors	

within	1	year	and	loan	repayment	due	within	1	year	was	Baht	597.38	million.	In	addition,	the	Company	also	had	Baht	1,795	million	of	

unutilized	credit	facilities	from	financial	institutions.

SOURCES OF FUND

As	of	31
st
	December	2013,	the	liabilities	from	borrowings,	equity	and	gearing	ratio	of	the	Company	were	as	follows:-

In	million	Baht

Sources	of	Fund 2013 2012

Borrowings

Short-term	loan	from	financial	institutions 2,155.00 2,055.00

Long-term	loan	from	financial	institutions 450.42 543.32

Total Borrowings 2,605.42 2,598.32

Total Equity 964.78 892.07

Total Sources of Fund 3,570.20 3,490.39

Gearing	Ratio	(times) 2.70 2.91
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The	Company’s	main	sources	of	fund	were	short-term	loan	from	financial	 institutions	due	to	the	nature	of	factoring	business.	Any	

fluctuation	in	interest	rate	is	mitigated	as	the	Company	offers	factoring	on	floating	rate	basis.	Therefore,	the	Company	is	confident	that	

interest	rate	risk	poses	only	a	small	effect	on	the	interest	rate	spread	of	the	Company.	The	Company’s	gearing	ratio	in	2013	was	lower	

than	2012	due	to	an	increase	in	retained	earnings	and	the	reduction	of	leasing	/	hire	purchase	portfolio.

SHAREHOLDERS’ EQUITY

The	Company’s	total	shareholders’	equity	as	at	31
st
	December	2013	was	Baht	964.78	million,	an	increase	of	Baht	72.72	million	or	

8.15%	from	as	at	31st	December	2012.	The	reason	for	the	increase	was	an	increase	in	retained	earnings	due	to	the	net	profit	of	2013	

and	offset	by	dividend	payment.

In	thousand	Baht

Assets,	Liabilities	and	Shareholders’	Equity 2013 2012

Change

Amount %

Assets 3,658,824 3,572,905 85,919 2.40

Cash	and	cash	equivalents 306,470 277,798 28,672 10.32

Current	investments - 126 (126) (100)

Factoring	receivable,	net 2,744,079 2,642,247 101,832 3.85

Hire	purchase	and	Lease	contract	receivable,	net 475,801 518,056 (42,256) (8.16)

Inventory	finance	receivable,	net 29,784 39,791 (10,006) (25.15)

Amounts	due	from	a	related	company 19 22 (3) (13.24)

Other	current	assets 18,028 23,521 (5,493) (23.36)

Bank	deposits	held	as	collateral 148 144 4 2.72

Property,	plant	and	equipment,	net 28,037 32,416 (4,380) (13.51)

Intangible	assets,	net 325 259 66 25.51

Deferred	tax	assets 55,761 38,221 17,540 45.89

Other	non-current	assets 373 303 70 23.09

Liabilities 2,694,041 2,680,839 13,202 0.49

Short-term	loans	from	financial	institutions 2,155,000 2,055,000 100,000 4.87

Current	portion	of	long-term	loan 245,080 255,720 (10,640) (4.16)

Amount	due	to	a	related	company 19 - 19 n.m.

Other	current	liabilities	 68,812 60,815 7,997 13.15

Long-term	loan 205,340 287,600 (82,260) (28.60)

Provision	for	employee	benefits 19,789 21,704 (1,915) (8.82)

Shareholders’	Equity 964,784 892,066 72,718 8.15

Issued	and	paid-up	share	capital 470,000 470,000 - -

Premium on ordinary shares 31,746 31,746 - -

Unrealized	gain	(loss)	on	investments	revaluation - (10) 10 100

Retained	earnings	–	Legal	reserve 37,456 31,202 6,254 20.04

Retained	earnings	–	Unappropriated 425,581 359,127 66,454 18.50

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 3,658,824 3,572,905 85,919 2.40

n.m. : not meaningful
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FACTORS THAT MAY AFFECT THE FUTURE OPERATIONS OF THE COMPANY

2014	will	be	a	challenging	year	for	the	Thai	economy	due	to	the	ongoing	political	conflicts	and	its	effects	on	business	confidence,	

domestic	consumption	and	investments,	although	exports	are	expected	to	recover	in	2014.	These	risk	factors	might	affect	the	Company	

in	terms	of	growth	and	credit	quality.	However,	the	Company	plans	to	continue	growing	both	its	core	business	of	factoring	and	equipment	

finance	in	2014	but	with	prudence	and	strong	discipline	in	risk	management.
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CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลสูงในการบริหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกิจการ

IFS CAPITAL (THAILAND) PCL (“THE COMPANY” OR “IFS”) IS COMMITTED TO BE A RESPONSIBLE 

CORPORATE CITIZEN AND HIGH STANDARD OF CORPORATE GOVERNANCE TOWARDS 

SUSTAINABILITY.

โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายภายใต้	 3	 หลักการ	

ได้แก่	1)	ธรรมภิบาล	โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	2)	สังคม	โดยมุ่ง

เน้นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส	และ	3)	สิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	การมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

The	Company’s	CSR	puts	emphasis	on	establishing	a	respectable	relationship	with	relevant	parties	under	3	

principles:	1)	Good	Governance,	by	operating	its	business	with	ethics	under	good	corporate	governance,	2)	

Society,	by	taking	part	in	initiations	to	help	the	society	and	underprivileged	people	and	3)	Environment,	by	

creating	awareness	of	environment	conservation	and	supporting/participating	in	activities	that	help	preserve	

the environment.

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 7 ด้านด้วยกัน และ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้:

We seek to achieve our Corporate Social Responsibility objectives by establishing & implementing CSR 

Guidelines in the past year, covering 7 strategic areas as follows: 
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•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการทึ่ดี

 GOOD CORPORATE GOVERNANCE

	 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด	 มีความ

โปร่งใส	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	 เพ่ือสร้างคุณค่าที่

ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ในระหว่างปี	 2555	 -	 2556	 บริษัท

ได้ด�าเนินการโดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 

ธรรมาภิบาลของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	 บริษัท

ยังได้จัดให้มีการประเมินตนเองเพ่ือควบคุมความเส่ียง	 (Control	 Self	

Assessment)	ตามแนวทางบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	(COSO	-	

ERM	Framework)

	 The	 Company	 has	 upheld	 the	 principles	 of	 maximum	

accountability,	transparency	and	equitable	treatment	to	create	

sustainable	value	to	all	of	its	stakeholders.	In	2012	-	2013,	the	

Company	voluntarily	joined	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	

Good	 Corporate	 Governance	 Development	 Project	 with	 the	

aim	 to	 improve	 the	 Company’s	 Corporate	 Governance.	 In	

addition,	the	Company	had	started	to	execute	the	Control	Self	

Assessment	(CSA)	program	by	complying	with	the	Enterprise	

Risk	Management	Framework	of	the	Committee	of	Sponsoring	

Organizations	(COSO	–	ERM	Framework).

•	 ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 ETHICAL BUSINESS CONDUCTS

	 บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเป็นธรรม

กับทุกฝ่าย	 จึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 (Code	 of	

Business	Conduct)	โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือปฏิบัติงานให้เป็น

ไปตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	และกฎหมาย	(Compliance	Manual)	ของ

บริษัท	 เพื่อให้กรรมการบริษัท	 ฝ่ายบริหาร	 และพนักงานทุกระดับของ

บริษัทยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ

เป็นธรรม	อาทิ	เช่น

	 The	Company	has	adhered	to	the	values	of	business	treatments	

that	 are	 honest	 and	 fair	 to	 all	 relevant	 parties,	 therefore,	

establishes	the	Code	of	Business	Conduct,	which	is	incorporated	

into	the	Company’s	Compliance	Manual	to	provide	for	directors,	

management	and	staff	of	all	levels	the	guidelines	of	honest	and	

fair	conducts	including	the	following	aspects:

1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนกังานของ

บริษัทพึงหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ	อนัเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ

บริษัท	โดยปราศจากการค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว	ทั้งนี้	จะต้อง

ไม่รับผลตอบแทนใดๆ	เช่น	ของขวัญ	หรือการบนัเทงิทีอ่าจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับบริษัทหรือลูกค้า

 Conflict of Interests:	 IFS’	 directors,	 executives	 and	

employees	shall	refrain	from	any	activities	or	transactions	that	

may	result	in	conflict	of	interests	with	the	Company.	They	

shall	not	put	their	personal	interest	before	the	Company’s,	

nor	shall	they	accept	returns,	such	as	gifts	or	entertainment,	

that	may	result	in	conflict	of	interests	with	the	Company	or	

the	Company’s	clients.

2) การรายงานทางการเงิน	การบันทึกบัญชี	และการรายงานทางการ

เงินของบริษัทจะต้องมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และทันต่อเวลา	 ให้

เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ

 Financial Reporting: The	 Company’s	 account	 recording	

and	financial	reporting	shall	be	accurate,	complete	and	in	

a	timely	manner	in	accordance	with	the	generally	accepted	

accounting standards.

3) การรักษาความลับของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทพึงหลกีเลีย่งการใช้ข้อมลู

ภายใน	 เพื่อประโยชนของตน	 และ/หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคล

อื่น	 เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	หรือเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์อื่นจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

 Confidential and Insider Information:	 IFS’	 directors,	

executives	and	employees	shall	avoid	using	inside	information	

for	personal	benefits	and/or	giving	such	information	to	others	

to	be	used	in	the	trading	of	the	Company’s	securities	or	for	

other purposes.

4) การรักษาความลับของลูกค้า	กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทพึงเก็บความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 Clients’ Information: IFS’	 directors,	 executives	 and	

employees	 shall	 maintain	 secrecy	 of	 clients’	 information	

and	must	not	abuse	such	information	for	personal	benefits	

of	oneself	or	others.

5) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ	กรรมการ	

ผู้บริหารและพนักงานพึงจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	ข้อบงัคบั	และกฎหมาย

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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 Compliance with relevant rules, laws and regulations:	

IFS’	directors,	executives	and	employees	shall	arrange	to	

have	an	efficient	internal	control	system	to	ensure	that	the	

Company	fully	complies	with	the	relevant	rules,	 laws	and	

regulations.

6) การปฏบิติัต่อคู่ค้า และ/หรอืเจ้าหน้ี	กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนกังาน

ของบริษัทพึงปฏบิตัต่ิอคูค้่า	และ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรม	และละเว้นการเรียก	รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต

ในการค้ากับคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

 Treatment to suppliers and/or creditors:	 IFS’	directors,	

executives	 and	 employees	 shall	 treat	 the	 Company’s	

suppliers	and/or	creditors	with	fairness	and	equality.	They	

shall	 refrain	 from	 demanding,	 accepting,	 or	 paying	 of	

dishonest	benefits	in	dealing	and	negotiating	with	suppliers	

and/or	creditors.

7) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

ของบริษัทพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

 Treatment to Competitors: IFS’	 directors,	 executives	

and	employees	shall	behave	under	 the	 framework	of	 fair	

competition.

	 ในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและสัมมนาเรื่องจรรยา

บรรณในการประกอบธรุกิจให้กับพนกังานของบริษัท	นอกจากนีบ้ริษัท

ยังจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 และ

กฎหมาย	 (Compliance	 Manual)	 เพ่ือสอบทานและรายงานส่ิงที่

พบเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

	 In	the	past	year,	IFS	had	arranged	to	have	training	programs	

and	 seminars	 on	 business	 ethics	 for	 the	 employees.	

Moreover,	the	Company	has	set	up	the	Compliance	Manual	

to	review	and	report	the	findings	to	the	Board	of	Directors.

•	 ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 RESPECT ON HUMAN RIGHTS AND LABOR JUSTICE

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม	เสมอภาค	

โดยเช่ือว่าความส�าเร็จของไอเอฟเอสเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละ

บุคคล	 การร่วมมือร่วมใจและการท�างานเป็นทีม	 พนักงานทุกคนของ

บริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 เป็นธรรม	 โดยไม่เลือกปฏิบัต	ิ

และได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือน�าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

การงาน	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 บริษัทได้จัดกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างทีมงาน	

เช่น	วอล์คแรลลี่	 (Walk	Rally)	และ	คาร์แรลลี่	 (Car	Rally)	 เพื่อให้

พนักงานได้เรียนรู้เพ่ือการอยูร่่วมกันและการท�างานร่วมกันอย่างเป็นทมี	

	 The	Company	places	great	importance	on	employee	rights	as	

we	believe	that	the	success	of	IFS	is	led	by	each	individual’s	

creativity	and	good	teamwork.	All	employees	are	treated	equally,	

fairly	and	without	discrimination	and	given	the	opportunity	to	

develop	themselves	for	professional	advancement.	In	the	past	

year,	the	Company	set	up	several	team-building	activities,	such	

as	walk	rally	and	car	rally,	to	create	a	co-operative,	co-learning	

environment in an attempt to fortify interdependence and 

team-working	among	employees.

	 เพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท	 บริษัทจึงก�าหนดขีดความ

สามารถในการคัดเลือกบุคคลให้ด�ารงในต�าแหน่งท่ีเหมาะสม	 เช่น 

ขีดความสามารถในการเป ็นผู ้น�า	 และขีดความสามารถในการ 

ปฏิบัติงาน	เป็นต้น	และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นส�าหรับพนักงาน	และเสริม

สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร	 พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าใน

เส้นทางอาชีพทัง้ระดบัเดยีวกัน	และในระดบัทีสู่งข้ึน	ไอเอฟเอสเน้นเร่ือง	

“การเลือ่นต�าแหน่งงานจากภายใน”	ส�าหรับต�าแหน่งงานทีว่่างอยู	่ยกเว้น

ในกรณีที่ภายในองค์กรไม่มีผู้เหมาะสม	 จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก 

ในการเพิม่ขีดความสามารถดงักล่าว	บริษัทได้จดัให้มกีารฝึกอบรมให้กับ

พนักงานอย่างสม�่าเสมอทั้งจากภายในและภายนอก	เพื่อเพิ่มพูนความรู ้

ความสามารถ	 และทักษะให้กับพนักงาน	 อาทิ	 เช่น	 การให้ผู้บริหาร 

เข้าฝึกอบรมเร่ืองภาวะการเป็นผู้น�าขององค์กร	 การให้พนักงานสินเช่ือ

เข้าฝึกอบรมเร่ืองการวิเคราะห์งบการเงิน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังได้ให้

วิทยากรทีท่รงความรู้ในด้านจติวิทยาถ่ายทอดความรู้ให้กับพนกังานของ

บริษัท	อาทิ	เช่น	การมีจิตใจในการให้บริการ	(Service	Mind)	ทัศนะคติ

ในการท�างานทีด่	ี(Attitude)	และวิธกีารท�างานอย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลด้วยวิถีของจริยธรรม	เป็นต้น

	 In	 order	 to	 serve	 the	 business	 aims	 of	 the	 Company,	 the	

selection	criteria	for	employees	are	based	on	the	required	level	of	

competency,	such	as	Leadership	and	Functional	competencies.	
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	 To	motivate	employees	and	build	up	organizational	strength,	

every	employee	has	opportunities	for	career	path	advancement,	

both	vertically	and	horizontally.	IFS	emphasizes	“promotion	from	

within”	for	available	job	positions.	Only	if	there	is	no	one	well	

suited	within	the	organization	will	hiring	from	outside	come	into	

consideration.

	 To	enhance	personnel	competency,	the	Company	regularly	holds	

training	programs	conducted	by	trainers	from	both	inside	and	

outside	the	organization.	Such	trainings	in	the	past	year	were,	

for	example,	 leadership	 training	program	 for	executives	and	

financial	analysis	training	program	for	business	development	

staff.	In	addition,	IFS	also	invited	speakers	who	specialize	in	

Psychology	to	educate	 the	employees	 in	many	topics,	such	

as	service	mindedness,	good	working	attitudes,	effective	and	

efficient	work	based	on	ethics.

	 ไอเอฟเอสมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม	มีโครงสร้าง

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	 และมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน	 โดยใช้

โครงสร้างค่าตอบแทนแบบผสมผสาน	เพ่ือให้สอดคล้องกับลกัษณะของ

งาน	 หรือความเช่ียวชาญของงานเป็นพิเศษ	 โดยค่าตอบแทนดังกล่าว

รวมถึงเงินเดอืน	เงนิจงูใจ	โบนสั	กองทนุส�ารองเล้ียงชีพ	สวัสดกิารสงัคม	

ค่ารักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ	รวมถึงผลประโยชน์สวัสดิการ

อื่นๆ	ในรอบปี	2556	บริษัทมีอัตราส่วนของการหมุนเวียนพนักงานอยู่ที่

ระดับร้อยละ	9	(หรือจ�านวน	6	คน)	ซึ่งถือว่าไม่มากนัก

	 IFS	has	a	proper	remuneration	policy	and	a	fair	and	motivating	

remuneration	 structure.	 The	 Company	 utilizes	 a	 mixed	

compensation	 structure	 to	 match	 with	 the	 type	 of	 job	 or	

specialization	required	in	the	job.	Such	remuneration	packages	

include	 salary,	 variable	 incentives,	 bonuses,	 provident	 fund,	

social	welfare,	medical	allowance,	health	insurance	and	other	

benefits.	 In	 2013,	 the	Company	 has	 a	 turnover	 rate	 of	 9%	

(approximately	6	persons),	which	is	considered	not	so	high.

	 บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง	 จึงมี

กิจกรรมที่เก่ียวกับสุขภาพ	 อาทิ	 เช่น	 การแข่งขันกีฬาสีภายในองค์กร	

การแข่งขันฟุตซอลระหว่างบริษัทในกลุ่ม	และการสนับสนุนให้พนักงาน

เพื่อเข้าร่วมโครงการมินิมาราธอน	เดิน-วิ่ง	การกุศล	2013	ณ	ลานด้าน

หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	เป็นต้น

	 The	Company	also	has	a	policy	to	encourage	its	employees	to	

be	healthy	by	arranging	several	health-promoting	activities,	such	

as	internal	sports	day	and	futsal	competition	among	companies	

in	the	group.	It	also	encouraged	employees	to	participate	in	

Mini-Marathon	for	Charity	2013	held	at	Central	World	Shopping	

Center.

•	 ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

 RESPONSIBILITY ON CLIENTS

	 บริษัทให้ความส�าคญักับการตอบสนองความต้องการของลกูค้าของบริษัท	

โดยเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะต้องให้ข้อมูลกับ

ลูกค้าอย่างถูกต้อง	 มีเหตุผล	 และให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม	 และไม่ขัด

กับกฎหมายต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ด้วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัท	 บริษัทอยู่ระหว่างการจัดท�าสัญญา 

ค�้าประกันบุคคล	(Personal	Guarantee)	และหนังสือค�้าประกันบริษัท

ในเครือ	(Corporate	Guarantee)	ให้เป็นภาษาเกาหลีเพิ่มเติมจากเดิม

ที่เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ทั้งนี้	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ฐานลูกค้าเกาหลีของบริษัทมากยิ่งขึ้น

	 The	 Company	 places	 absolute	 importance	 on	 responding	

appropriately	to	the	needs	of	our	clients	by	giving	the	right	

information	and	providing	guidelines	to	Business	Development	

and	Client	Relations	Staff,	they	must	give	all	relevant	information	

and	instruction	and	provide	all	reasonable	suggestions	to	best	

serve	the	clients,	within	the	boundaries	of	all	related	laws.	At	the	

moment,	IFS	is	in	the	process	of	drafting	Personal	Guarantee	

and	Corporate	Guarantee	documents	in	Korean,	in	addition	to	

the	Thai	and	English	versions,	in	order	to	accommodate	the	

needs	of	our	Korean	clients.
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•	 ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 ENVIRONMENT CONSERVATION

	 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม	โดยใช้หลักการในการปลกูจติส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการ

อนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน	 ด้วยกิจกรรมที่รณรงค์ให้พนักงานเกิด

จติส�านกึและปฏบิตัติามอย่างเป็นรูปธรรม	กิจกรรมทีไ่ด้ด�าเนนิการ	ได้แก่	

1)	 การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานทั้งหมดภายในองค์กร	

2)	 การรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้กระดาษและน�ากระดาษที่ใช้แล้ว 

กลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น	และการส่งเสริมให้ใช้อีเมล	(E-Mail)	แทนการ

ใช้กระดาษในการสื่อสารภายในองค์กร	และ	3)	การรณรงค์การลดการ

ใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นลง	เช่น	การเปิด-ปิด	เครื่องปรับอากาศตาม

เวลาทีเ่หมาะสม	การปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยามทีไ่ม่ได้ใช้งาน	เป็นต้น

	 IFS	aims	for	growth	that	is	in	harmony	with	the	environment	

and	places	great	importance	on	creating	mindset	for	energy	and	

environmental	conservation	awareness	among	employees.	To	do	

so,	the	Company	has	held	several	awareness	activities	that	are	

practical	and	concrete,	including	1)	replacing	all	light	bulbs	in	

the	organization	with	energy-conserving	ones,	2)	reducing	the	

use	of	paper,	encouraging	the	use	of	recycled	paper	and	the	

use	of	e-mail	instead	of	paper	for	internal	communication	and	

3)	discouraging	excessive	electricity	usage,	such	as	turning	off	

the	air	conditioner	at	the	appropriate	time,	turning	off	computers	

which	are	not	in	use,	etc.

•	 ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 COMMUNITY AND SOCIAL DEVELOPMENT

	 บริษัทให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล	 กิจกรรมหลักที่บริษัท

ให้การสนบัสนนุมาอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	การสนบัสนนุการศกึษาเดก็และ

เยาวชน	การส่งเสริมผูด้้อยโอกาสในชุมชนให้พัฒนาศักยภาพให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้	การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม	รวมถึงการบรรเทาและฟ้ืนฟู

ภัยพิบัติ	เป็นต้น

	 The	Company	highly	values	participation	in	the	development	of	

society	and	communities,	together	with	CG-based	operations.	

IFS’	 regular	 activities	 include	 children	 and	 youth	 education	

support,	development	programs	for	the	underprivileged	persons’	

potential	and	 independency	empowerment,	cultural	activities	

and	arts	support,	disaster	relief,	etc.

	 บริษัทจะเข้าไปส่งเสริมหรือพฒันาชุมชนและสังคมด้วยการขันอาสาด้วย

ตัวเอง	หรือเข้าไปด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าของบริษัทหรือผู้อื่นในกิจกรรม

ที่ต้องการร่วมพัฒนา	 เพ่ือเสริมสร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็ง	 หรือ

เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมตลอดจนบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

	 In	practice,	the	Company	will	by	itself	initiate	the	activities	to	

improve	 communities	 and	 society,	 or	 join	 its	 trade	partners	

or	other	parties	 in	 such	activities.	 These	are	 IFS’	 efforts	 to	

strengthen	and	add	more	value	to	its	surrounding	communities	

and	 the	 society,	 which	 in	 turn	 will	 add	 more	 value	 to	 the	

existence	of	the	Company.

	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้น�าสิ่งของเคร่ืองใช ้

อุปโภคและบริโภคและทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนอนุบาล 

โสตพัฒนา	จังหวัดชลบุรี	(School	for	the	Deaf	Chonburi	Province)	
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ผ่านโครงการปันน�า้ใจให้น้องๆ	ของมลูนธิิสงเคราะห์เดก็	พัทยา	(Pattaya	

Orphanage	 Foundation)	 นอกจากน้ีบริษัทยังได้มอบเงินบริจาคผ่าน

โครงการรวมน�้าใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกแถบ

จังหวัดสระแก้ว	 และปราจีนบุรีผ่านมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์	 และการ 

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานบ�าเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระณาณสังวร	

สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

	 In	the	past	year,	the	Company	and	its	staff	donated	consumer	

goods	and	scholarships	to	the	School	for	the	Deaf	Chonburi	

Province	through	the	Giving	to	the	Children	Campaign	initiated	

by	Pattaya	Orphanage	Foundation.	In	addition,	the	Company	

made	donation	to	the	Disaster	Relief	Project	for	people	affected	

by	floods	in	the	Eastern	part	of	Thailand,	including	Srakeaw	

and	Prachinburi	province	through	Panichsongkroh	Foundation.

	 The	 Company	 also	 co-hosted	 the	 funeral	 ceremony	 of	 the	

Supreme	Patriarch	of	the	Buddhist	priests.

•	 ด้านการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

 INNOVATION FROM SOCIAL WORKS

	 บริษัทส่งเสริมให้มนีวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมทีส่ามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยจะท�างานร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท	 ไอเอฟเอสได้ติดตั้งโปรแกรม	 e-client	

ซ่ึงเป็นการพัฒนาธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือให้บริการกับลูกค้า

และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	อ�านวย

ความสะดวกให้กับลูกค้า	 ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง	 และลด

การใช้ทรัพยากรกระดาษ	 โดยลูกค้าสามารถเรียกดูสถานะบัญชีผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้	และในอนาคต	บริษัทจะพัฒนาบริการในรูปแบบใหม่ๆที่

จะเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

	 The	Company	encourages	the	development	and	distribution	of	

innovations	that	respond	to	economic,	social	and	environmental	

objectives	by	cooperating	with	its	stakeholder.	IFS	has	installed	

our	E-client	program	for	our	clients,	a	platform	for	electronic	

transactions	 that	 helps	 improve	 the	 efficiency	 of	 resource	

utilization,	gives	clients	more	convenience,	reduces	the	clients’	

traveling	time,	and	reduces	the	use	of	paper	by	allowing	clients	

to	look	up	their	account	status	through	the	internet.	In	the	future,	

the	Company	will	develop	new	services	that	are	beneficial	for	

our	clients	to	meet	the	aforementioned	objectives.

นอกจากนี้	 บริษัทด�าเนินการตาม	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-

Corruption Policy)	ทุกรูปแบบ	โดยรณรงค์ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานของบริษัท	 ตลอดจนบุคคลอื่นที่คาดหวังที่เก่ียวข้องกับบริษัท

ให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	 และจะร่วมมือและเข้าร่วมภาคีเครือข่าย 

ต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจว่า	บริษัทได้บริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาล	โปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

In	addition,	the	Company	has	adhered	to	its	Anti-Corruption Policy,	

opposing	 all	 forms	 of	 corruption,	 by	 encouraging	 its	 directors,	

executives,	employees	and	other	relevant	persons	to	comply	with	

the	policy.	It	will	also	cooperate	with	and	participate	in	Corruption	

Prevention	 Network	 to	 ensure	 that	 the	 Company	 conducts	 its	

business	based	on	the	principles	of	Good	Corporate	Governance,	

transparency	and	fairness	to	all	stakeholders.

บริษัทมีกลไกส�าหรับพนักงานของบริษัททุกคน	ในการยื่นข้อร้องเรียน	หรือ

รายงานถึงข้อกังวลใจ	(“ข้อร้องเรียน”)	เก่ียวกับพฤตกิรรมใดๆ	ทีอ่าจก่อให้เกิด 

การกระท�าทีไ่ม่เหมาะสมผดิจริยธรรม	หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย 

การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง	 หรือสามารถรายงาน 

เมื่อพบเห็นการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือการกระท�าผิดต่อนโยบายบริษัท 

ผ่านทาง	นโยบายการแจ้งการกระท�าผดิและให้ความคุ้มครองผูร้้องเรียน

(Whistleblower Procedures)	ของบริษัท

IFS	has	put	in	place	a	mechanism	to	facilitate	the	employees	in	the	

filing	of	complaints	or	reporting	of	concerns	(“Complaint”)	pertaining	

to	any	behaviors	that	may	result	in	inappropriate,	unethical	or	illegal	

actions,	financial	misconducts	or	frauds.	Employees	can	also	report	

such	actions	through	the	Company’s	Whistleblower Procedures.

โดยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันและนโยบายการแจ้งการกระท�าผิดและ

ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น	บริษัทได้จัดท�าเป็นนโยบายที่สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้	 มีการประเมินความเส่ียงและหามาตราการป้องกันความเส่ียงที่ 

อาจน�าไปสู่การคอร์รัปช่ัน	 รวมไปถึงการจัดท�ารายงานการแจ้งการกระท�า 

ความผิดหากพบเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

IFS’	 Anti	 Corruption	 Policy	 and	Whistleblower	 Procedures	 are	

designed	to	be	practical,	action-focused	policies	containing	clear	

risk	assessment	and	mitigation	measure	formulating	procedures.	

Such	 policies	 also	 encompass	 a	 process	 to	 report	 detected	

misconducts	to	the	Company’s	Board	of	Directors.
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REPORT OF THE BOARD OF 
DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES 
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าป ี

ซ่ึงงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	

โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และประมาณการที ่

สมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

คณะกรรมการบริษัททราบดีว่า	ระบบการควบคุมภายในมีข้อจ�ากัด	เพราะโดยธรรมชาติของการด�าเนินงาน	ความเสี่ยงยังคงมี

อยู่	 การจัดให้มีมาตรการและการควบคุมภายในจึงมิใช่หลักประกันที่สมบูรณ์ที่จะท�าให้บริษัทปลอดจากข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

ส�าคัญ	 การวินิจฉัยลงความเห็นที่ผิดพลาด	 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร	 ความเสียหาย	 การทุจริต	 หรือการ

ด�าเนินการที่ผิดปกติอื่นๆ	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบ

ภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และการก�ากับดูแลกิจที่ดีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลทาง

บัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทสามารถด�ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทรวมถึง

เกิดมาตรการป้องกันความเสี่ยง	แต่ยังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างสมเหตุสมผล	ทั้งนี้	

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเป็นผู้ก�ากับดูแลเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน	การสอบทานนโยบายบัญชี	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และ

การบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน	เพียงพอ	และเหมาะสม	

โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบริษัทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม	และสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	แสดงฐานะการเงิน	ผลการ

ด�าเนนิงาน	และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคญัแล้ว	และได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท	ดลีอยท์ 

ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	ซึ่งให้ความเห็นต่องบการเงินในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

เช่นกัน

							นายลี	ซูน	คี		 	 	 	 	 			 	 				นายตัน	เล	เยน

		ประธานกรรมการบริษัท		 	 	 														 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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The	Company’s	Board	of	Directors	 is	 responsible	 for	 the	 financial	statements	of	 the	Company	as	well	as	

financial	information	presented	in	the	annual	report.	The	Company’s	financial	statements	for	the	year	ended 

31
st 
December	 2013	 have	 been	 prepared	 in	 accordance	 with	 Thailand’s	 Generally	 Accepted	 Accounting 

Principles	(GAAP).	In	preparing	the	financial	statements,	appropriate	accounting	policies	have	been	adopted	

and	regularly	adhered	to,	using	careful	discretion	and	reasonable	estimates.	As	well,	key	information	has	been	

adequately	disclosed	in	the	notes	to	the	financial	statements.

The	Board	also	notes	that	all	internal	control	systems	contain	its	inherent	limitations	and	no	system	of	internal	 

controls	 can	 provide	 absolute	 assurance	 against	 the	 occurrence	 of	 material	 errors,	 poor	 judgement 

indecision-making,	human	error,	losses,	fraud	or	other	irregularities.	However,	the	Board	has	put	in	place	and	

maintained	internal	control	systems,	internal	audit	systems,	risk	management	systems	as	well	as	appropriate 

and	efficient	corporate	governance.	The	purpose	 is	 to	ensure	 that	 the	accounting	 information	 is	accurate,	

complete	and	adequate,	and	that	not	only	the	Company’s	assets	and	risk	protection	are	properly	maintained	

but	also	fraud	and	irregular	actions	are	reasonably	prevented.	In	this	connection,	the	Board	of	Directors	has	

appointed	the	Audit	Committee	with	all	of	its	members	being	independent	directors.	The	Committee	is	responsible	

for	ensuring	the	quality	of	financial	reports,	reviewing	accounting	policies,	reviewing	internal	control	systems,	

the	internal	audit	systems	and	the	risk	management	systems.	As	well,	it	is	responsible	for	ensuring	that	the	

disclosure	of	information	about	related	party	transactions	is	complete,	adequate	and	appropriate.	The	opinion	

of	the	Audit	Committee	is	given	in	its	report	which	is	already	included	in	this	Annual	Report.	

The	Board	 is	 of	 the	 opinion	 that	 the	 overall	 internal	 control	 systems	 of	 the	Company	 are	 adequate	 and 

appropriate	and	give	rise	to	the	reasonable	confidence	that	the	Company’s	financial	statements	of	the	year 

ended	31
st 
December	2013	reflect	rightly	the	Company’s	financial	status,	performance	and	cash	flows	in	anadequate	

and	essence	manner	and	have	been	audited	by	the	certified	auditors	from	Deliotte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Co.,	Ltd. 

who	have	provided	opinion	as	stated	in	the	Auditors’	Report	and	already	included	in	this	Annual	Report.

					Mr.	Lee	Soon	Kie	 	 	 	 	 	 				Mr.	Tan	Ley	Yen

		Chairman	of	the	Board	 	 	 	 	 	 Chief	Executive	Officer
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 

3 ท่าน ดังนี้ คือ

1.	 ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย		 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายสิงหะ	นิกรพันธุ์	 		 	 	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยในรอบปี	 2556	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ

ประชุมรวม	 4	 คร้ัง	 ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง	 โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท 

ผู้สอบบัญชี	 และผู้ตรวจสอบภายในในเร่ืองที่เก่ียวข้อง	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมหารือร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย	สาระส�าคัญในการปฎิบัติหน้าที่สรุปได้ดังนี้

•	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงินประจ�าปี	 2556	 ร่วมกับผู้สอบบัญชี	 และผู้บริหาร	 เพ่ือให้มั่นใจว่า 

งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ	ครบถ้วน	และเป็นที่เชื่อถือได้

•	 สอบทานข้อมลูการด�าเนนิงานและระบบการควบคมุภายใน	เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและ

เพียงพอ	โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท	เอ	เอ็ม	ซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	และจากบริษัท	ไอเอฟเอส	แคปปิตอล	จ�ากัด	(สิงคโปร์)	ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

ส�าคัญ		

•	 สอบทานร่วมกับผูบ้ริหาร		เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	กฎระเบยีบ

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	

•	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น	

•	 สอบทานการท�ารายการระหว่างกัน	 รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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•	 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการท�างานโดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ผลของการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	และเป็น

ไปตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	สอดคล้องกับหลักการก�ากบัดูแลกจิการที่ดีได้อย่าง

มีประสิทธิผล	

•	 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 ในประเด็นส�าคัญที่คณะกรรมการบริษัทต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบแสดง

ความเห็น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบอย่างเป็นอสิระ	และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีการจัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มี

การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสมเพียงพอ	รวมทัง้มกีารก�ากับดแูลการปฏบิตังิาน

ให้ถูกต้องตามกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

	 	 	 	 	 	 	 	 					ดร.	ธรรมนูญ	อานันโทไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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THE AUDIT COMMITTEE OF IFS CAPITAL (THAILAND) PCL CONSISTS OF 3 INDEPENDENT DIRECTORS, 

NAMELY: 

Dr.	Thamnoon	Ananthothai		 	 Chairman	of	the	Audit	Committee	

Mr.	Suvait	Theeravachirakul		 	 Member	

Mr.	Singha	Nikornpun	 		 	 Member

The	Audit	Committee	performs	their	duties	under	the	scope,	duties,	and	responsibilities	assigned	by	the	Board	

of	Directors	which	are	in	accordance	with	the	Notification	of	The	Stock	Exchange	of	Thailand.	In	2013,	the	

Audit	Committee	conducted	4	meetings	which	were	attended	by	every	Audit	Committee	member.	The	Audit	

Committee	meetings	were	held	with	the	Company’s	Management,	the	External	Auditors	and	the	Internal	Auditors	

when	appropriate.	Besides,	the	Audit	Committee	also	held	the	meeting	separately	with	the	external	auditors	

without	the	presence	of	the	Company’s	Management.	The	important	details	can	be	summarized	as	follows:

•	 Review	of	the	quarterly	financial	statements	and	the	2013	annual	financial	statements	that	were	mutually	

agreed	between	the	Auditors	and	the	Management	to	ensure	the	accuracy	and	compliance	of	the	generally	

accepted	accounting	standards,	and	to	provide	sufficient,	complete	and	credible	disclosure.

•	 Examination	of	the	internal	control	system	was	performed	to	ensure	that	the	Company	has	appropriate	

and	effective	internal	controls	in	accordance	with	the	report	of	the	Internal	Auditors	from	AMC	International	

Consulting	Co.,	Ltd.	and	IFS	Capital	Limited	(Singapore).	There	were	no	significant	weaknesses	or	flaws	

found.

•	 Mutual	examination	with	the	Management	to	ensure	the	Company’s	compliance	with	the	requirements	

and	rules	of	the	Office	of	the	Securities	and	Exchange	Commission,	The	Stock	Exchange	of	Thailand	

and	the	relevant	laws	governing	the	Company’s	business	operations.

•	 Consideration,	nomination	and	proposal	of	remuneration	of	the	external	auditors	to	the	Board	of	Directors	

were	reviewed	and	proposed	to	the	shareholders’	meeting	for	approval.

•	 Review	of	related	party	transactions	or	conflict	of	interests	transactions	were	performed	in	accordance	

with	the	laws	and	the	notification	of	The	Stock	Exchange	of	Thailand	to	ensure	that	the	transactions	

were	reasonable	and	provided	the	utmost	benefits	to	the	Company.

•	 Conducting	the	Audit	Committee	self-assessment	annually	to	review	and	evaluate	the	performance	by	

benchmarking	against	best	practice	guidelines	for	audit	committee.	The	evaluation	result	revealved	that	

the	Audit	Committee	had	carried	out	their	duties	well	and	complied	with	the	Audit	Committee’s	Charter	

and	Good	Corporate	Governance	effectively.

•	 Providing	opinion	on	important	matters	to	the	Board	of	Directors.
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The	Audit	Committee	had	performed	their	duties	with	independence	and	provided	their	opinions	with	truthfulness.	

The	Committee	opined	that	the	Company’s	financial	statements	complied	with	the	generally	accepted	accounting	

standards,	had	good	corporate	governance,	and	effective	and	adequate	 risk	and	 internal	control	systems.	

Its	operations	were	accurate	and	appropriate,	pursuant	to	laws	and	regulations,	and	in	accordance	with	the	

present	business	environment.		

	 	 	 	 	 	 	 	 		Dr.	Thamnoon	Ananthothai

Chairman	of	the	Audit	Committee	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2556 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ 

เก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น 

อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ

ตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง

กับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 มกราคม 2557



95 
GOAL TOGETHER 

สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 306,469,635 277,798,111

เงินลงทุนช่ัวคราว 5 - 125,989

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 6 2,744,078,652 2,642,247,096

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - สุทธิ 7 11,098,022 7,685,969

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - สุทธิ 8 212,503,335 188,967,087

เงินให้กู้ยืมค่าซ้ือสินค้า - สุทธิ 9 29,784,479 39,790,840

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 23 19,000 21,900

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18,027,693 23,521,108

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,321,980,816 3,180,158,100

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 10 148,379 144,444

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 7 2,126,861 1,959,222

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 8 250,072,462 319,444,049

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 28,036,599 32,416,432

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12 325,420 259,287

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 55,760,712 38,220,616

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 373,150 303,150

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 336,843,583 392,747,200

รวมสินทรัพย์ 3,658,824,399 3,572,905,300

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 2,155,000,000 2,055,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 15 245,080,000 255,720,000

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 23 19,326 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 68,811,973 60,814,733

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,468,911,299 2,371,534,733

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 15 205,340,000 287,600,000

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 19,789,292 21,704,272

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 225,129,292 309,304,272

รวมหนี้สิน 2,694,040,591 2,680,839,005
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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 470,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 470,000,000 470,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 470,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช�าระเต็มมูลค่า 470,000,000 470,000,000

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 18 31,746,399 31,746,399

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 20 37,456,352 31,202,363

ยังไม่ได้จัดสรร 425,581,057 359,127,091

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - (9,558)

รวมส่วนของเจ้าของ 964,783,808 892,066,295

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,658,824,399 3,572,905,300

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้

รายได้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 244,731,838 208,720,852

รายได้จากการให้เช่าซ้ือ 1,598,264 1,717,552

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 48,808,393 43,770,034

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 80,281,649 70,391,037

รายได้อื่น 27,717,209 17,599,467

รวมรายได้ 403,137,353 342,198,942

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย 16,570,769 13,175,939

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 66,204,933 62,165,915

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 23 29,554,244 27,594,140

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 39,961,791 (2,099,379)

รวมค่าใช้จ่าย 152,291,737 100,836,615

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 250,845,616 241,362,327

ต้นทุนทางการเงิน 93,804,779 83,319,945

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 157,040,837 158,042,382

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 31,961,062 46,331,389

ก�าไรส�าหรับปี 125,079,775 111,710,993
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,558 46,475

ก�าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 4,028,180 -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี 4,037,738 46,475

ก�าไรเบ็ดเสร็จสุทธิส�าหรับปี 129,117,513 111,757,468

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน บาท 0.27 0.24

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก หุ้น 470,000,000 470,000,000
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สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 157,040,837 158,042,382

ปรับปรุงด้วย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 39,073,468 (4,254,000)

ตัดจ�าหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ 888,323 2,154,620

ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร - (1,502,972)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน (31,497) -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 420,000

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 92,836,288 81,442,928

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,120,245 3,217,273

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,825,727 5,570,114

297,753,391 245,090,345

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (129,244,048) (977,397,016)

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ (3,607,386) 12,627,613

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว 43,178,134 (165,867,598)

เงินให้กู้ยืมค่าซ้ือสินค้า 141,960 (7,869,058)

ลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 2,900 26,168

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,493,415 (6,096,593)

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน (3,935) (3,089)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (70,000) 52,000

หนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหนี้บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 19,326 (225,219)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,908,567 12,339,693

เงินสดจ่ายจากการด�าเนินงาน 222,572,324 (887,322,754)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

2556 2555

จ่ายดอกเบี้ย (93,311,289) (81,978,593)

จ่ายภาษีเงินได้ (50,963,076) (35,132,051)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 78,297,959 (1,004,433,398)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ถาวร (292,997) (4,027,636)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (202,872) (47,348)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร - 1,523,364

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 169,434 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (326,435) (2,551,620)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น 100,000,000 1,070,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะส้ัน - -

เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว 200,000,000 400,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (292,900,000) (240,680,000)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (56,400,000) (47,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน (49,300,000) 1,182,320,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 28,671,524 175,334,982

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 277,798,111 102,463,129

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 306,469,635 277,798,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.	 ข้อมูลท่ัวไปและการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดในเดือนมีนาคม 2534 ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และได้ด�าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 โดยมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ช้ัน 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 

1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่การรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ท�าธุรกิจสัญญาเช่าซ้ือ

และสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ถือหุ้น

ร้อยละ 36.64 และ IFS Capital Limited ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นร้อยละ 36.49 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IFS Capital 

Limited คือ Phillip Asset Pte. Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 40.40

บริษัทมีสภาพเป็นคนต่างด้าวและได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบธุรกิจบัญชี

สาม (21) การท�าธุรกิจบริการดังนี้

1. แฟ็กเตอร่ิง

2. ให้เช่าแบบลีสซ่ิงและให้เช่าซ้ือ เฉพาะแก่ผู้รับบริการรายเดิมที่มีภาระผูกพันตามสัญญาให้เช่าแบบลีสซ่ิงและให้เช่าซ้ือ

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) การท�าธุรกิจบริการให้เช่าแบบลีสซ่ิง และให้เช่าซ้ือ

สินค้าประเภท ยานพาหนะและเคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เคร่ืองมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า เรือขนส่ง และรถใช้งานเกษตรกรรม

แก่ผู้รับบริการรายใหม่ และได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ประกอบธุรกิจตามที่ขอข้างต้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553

2.	 เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

งบการเงินน้ีได้จัดท�าเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย ทั้งนี้งบการเงินน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จัดท�าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงินผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการและวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

งบการเงินนี้ได้จัดท�าข้ึนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เร่ือง ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 

พ.ศ. 2555

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือ

ปฏิบัติส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ในการจัดท�างบการเงินของบริษัท ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

บริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติแล้ว ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างเป็นสาระส�าคัญ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี /มาตรฐานการรายงานทางการเงิน / 

การตีความมาตรฐานการบัญชี /การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 1 มกราคม 2557
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มาตรฐานการบัญชี /มาตรฐานการรายงานทางการเงิน / 

การตีความมาตรฐานการบัญชี /การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันท่ีมีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะน�ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เก่ียวข้องกับบริษัทมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นอย่างสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับงวดที่เร่ิมใช้มาตรฐานดังกล่าว

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น ตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากประจ�าที่ครบก�าหนดช�าระคืนภายใน  

3 เดือนหรือน้อยกว่าและไม่รวมเงินฝากธนาคารที่น�าไปวางเป็นหลักประกัน

3.2 การรับรู้รายได้

รายได้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการให้เช่าซ้ือ รับรู้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate)

รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน รับรู้โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate)
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รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซ้ือและจากสัญญาเช่าทางการเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ย

ที่ผิดนัดช�าระติดต่อกันเกิน 3 เดือน รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง รับรู้เป็นรายได้เมื่อรับโอนสิทธิ

3.3 ลูกหนี้

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแสดงยอดสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวแสดงโดยใช้ยอดคงค้างตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าระยะยาว 

ภายหลังจากหักรายได้ทางการเงินตั้งพักและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งตามจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้โดยการวิเคราะห์ฐานะของลูกหนี้แต่ละราย บริษัทมีเกณฑ์ในการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

อัตราร้อยละของยอดลูกหนี้

ลูกหนี้ค้างช�าระตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 20

ลูกหนี้ค้างช�าระตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 50

ลูกหนี้ค้างช�าระตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป 100

นอกจากนั้น บริษัทได้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้วิธีการกันส�ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective basis) ส�าหรับลูกหนี้

จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้สัญญาเช่าซ้ือ, ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว และเงินให้กู้ยืมค่าซ้ือสินค้า ที่จัดช้ันปกติและลูกหนี้ที่

ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือนที่มีลักษณะความเส่ียงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน โดยใช้ข้อมูลหนี้สูญในอดีตเพ่ือประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญของสินเช่ือในแต่ละกลุ่ม (ดูหมายเหตุข้อ 6, 7, 8 และ 9)

3.5 เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินลงทุนช่ัวคราวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุน

จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในส่วนของเจ้าของในกรณีเกิดการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนทุกประเภท บริษัทจะรับรู้ผล

ขาดทุนดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนของอาคารชุด - ที่ดิน ค�านวณจากราคาที่ดินทั้งหมดของอาคารชุด ณ วันซ้ือตามราคาประเมินของหน่วยงานราชการ โดย

เฉลี่ยตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์อยู ่รวมถึงส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการซ้ือ

อาคารชุดโดยตรง ส่วนราคาทุนของอาคารชุด - ส�านักงานได้มาจากต้นทุนของอาคารชุดทั้งหมดหักราคาทุนของอาคารชุด - ที่ดิน
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สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

ค่าเส่ือมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซ่ึงมีดังต่อไปนี้

อาคารชุด - อาคาร 40 ปี

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�านักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะถูกบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้

จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดยประมาณ 3 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า จะถูกบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่าย

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.8 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึนระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินบาท 

ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 

ต่างประเทศเมื่อมีการช�าระเงินและที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย เมื่อก�าไรและขาดทุนนั้นเกิดข้ึน

3.9 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย และ

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานส�าหรับการท�างานให้กับบริษัทเป็นเวลานาน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวค�านวณ

โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับ

ระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน 

อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะ 

บันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน (ดูหมายเหตุข้อ 17)

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค�านวณจากก�าไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธี การบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดง

ฐานะการเงินกับตามฐานภาษี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทุกรายการ ส�าหรับสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ว่า บริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่เกิดข้ึนนั้น
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นกรณีที่ผลแตกต่างช่ัวคราวนั้นเป็นรายการ

ที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกหักจากรายการดังกล่าว

ในส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายและบริษัทมีความ

ตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินได้ด้วยยอดสุทธิ

3.11 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญ ที่ถือในระหว่างปี ในกรณีที่มีการ

เพิ่มทุนบริษัทค�านวณหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามระยะเวลาที่ได้รับช�าระค่าหุ้น บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นคงเหลือที่มี

ผลกระทบต่อการค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลด

3.12 ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ผู้

บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจในการก�าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อการแสดงจ�านวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันส้ินงวด รวมทั้งการแสดง

รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น  

ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4.	 ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด

4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์ยกมา - -

บวก  ซ้ือสินทรัพย์ 323,600 4,027,636

หัก  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (292,997) (4,027,636)

เจ้าหนี้อื่นเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ยกไป

(แสดงรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น) 30,603 -

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา 14,445 -

บวก  ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 188,427 61,793

หัก  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (202,872) (47,348)

เจ้าหนี้อื่นเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป

(แสดงรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น) - 14,445
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

เงินสดในมือ 30,000 30,000

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 34,248,156 18,169,500

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 272,191,479 259,598,611

306,469,635 277,798,111

5.	 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

2555

ราคาทุน ขาดทุน 

ท่ียังไม่เกิดข้ึน

มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนเผื่อขาย

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 137,936 (11,947) 125,989

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 137,936 (11,947) 125,989

6.	 ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 3,545,827,716 3,299,744,546

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (*) (104,632,886) (77,462,376)

3,441,194,830 3,222,282,170

หัก เจ้าหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (697,116,178) (580,035,074)

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 2,744,078,652 2,642,247,096

(*)	 ณ	 วันที่	 31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทได้มีการพิจารณาการกันส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบกลุ่มลูกหน้ี	 (Collective	basis)	ส�าหรับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิ

เรียกร้องที่จัดช้ันปกติและลูกหน้ีที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เป็นจ�านวนเงิน	2,059,604	บาท	และ	2,168,421	บาท	ตามล�าดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระมีดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

ภายในวันที่ครบก�าหนดช�าระ 2,317,230,760 2,128,884,753

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

น้อยกว่า 3 เดือน 1,129,667,028 1,093,229,489

3 เดือน - 6 เดือน 10,087,235 4,205,310

ปรับโครงสร้างหนี้ 14,419,793 -

ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดีตามกฎหมาย 74,422,900 73,424,994

3,545,827,716 3,299,744,546

7.	 ลูกหน้ีจากสัญญาเช่าซื้อ	-	สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ลูกหนี้ตามจ�านวนในสัญญาคงเหลือ 14,216,973 10,380,798

หัก รายได้ทางการเงินตั้งพัก (868,878) (640,089)

13,348,095 9,740,709

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(*)

(123,212) (95,518)

13,224,883 9,645,191

ลูกหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 11,894,705 8,224,745

หัก รายได้ทางการเงินตั้งพัก (796,683) (538,776)

ลูกหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - สุทธิ 11,098,022 7,685,969

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 2,126,861 1,959,222

(*)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทได้มีการพิจารณาการกันส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบกลุ่มลูกหน้ี	(Collective	basis)	ส�าหรับลูกหน้ีจากสัญญาเช่าซ้ือ

ที่จัดช้ันปกติและลูกหน้ีที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เป็นจ�านวนเงิน	123,213	บาท	และ	95,518	บาท	ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระมีดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

ภายในวันที่ครบก�าหนดช�าระ 13,348,095 9,740,709

13,348,095 9,740,709
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8.	 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าระยะยาว	-	สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ลูกหนี้ตามจ�านวนในสัญญาคงเหลือ 767,539,921 797,404,252

หัก เงินมัดจ�าจากสัญญาเช่าระยะยาว (236,477,481) (205,754,144)

หัก รายได้ทางการเงินตั้งพัก (58,498,233) (75,261,425)

472,564,207 516,388,683

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(*)

(9,988,410) (7,977,547)

462,575,797 508,411,136

ลูกหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 282,945,725 246,822,568

หัก เงินมัดจ�าจากสัญญาเช่าระยะยาว (34,664,781) (15,698,200)

หัก รายได้ทางการเงินตั้งพัก (35,777,609) (42,157,281)

ลูกหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี - สุทธิ 212,503,335 188,967,087

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 250,072,462 319,444,049

(*)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทได้มีการพิจารณาการกันส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบกลุ่มลูกหน้ี	(Collective	basis)	ส�าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าระยะ

ยาวที่จัดช้ันปกติและลูกหน้ีที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เป็นจ�านวนเงิน	4,309,689	บาท	และ	5,034,897	บาท	ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้จากสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระมีดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

ภายในวันที่ครบก�าหนดช�าระ 428,335,834 488,997,200

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

น้อยกว่า 3 เดือน 32,616,084 21,998,832

3 เดือน - 6 เดือน - 966,626

6 เดือน - 12 เดือน 2,933,568 4,426,025

ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดีตามกฎหมาย 8,678,721 -

472,564,207 516,388,683



112 
IFS CAPITAL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

9.	 เงินให้กู้ยืมค่าสินค้า	-	สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมค่าสินค้า - สุทธิ ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

เงินให้กู้ยืมค่าสินค้า 42,582,393 42,724,353

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(*)

(12,797,914) (2,933,513)

เงินให้กู้ยืมค่าสินค้า - สุทธิ 29,784,479 39,790,840

(*)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทได้มีการพิจารณาการกันส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบกลุ่มลูกหน้ี	(Collective	basis)	ส�าหรับเงินให้กู้ยืมค่าสินค้าที่จัด

ช้ันปกติและลูกหน้ีที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	เป็นจ�านวนเงิน	76,010	บาท	และ	211,610	บาท	ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมค่าสินค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ มีดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

ภายในวันที่ครบก�าหนดช�าระ 29,860,489 40,002,449

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

น้อยกว่า 3 เดือน 10,000,000 -

ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดีตามกฎหมาย 2,721,904 2,721,904

42,582,393 42,724,353

10.	 เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากประจ�าธนาคารจ�านวน 148,379 บาท และ 144,444 บาท ตามล�าดับ ได้น�าไปเป็นหลัก

ประกันการออกหนังสือค�้าประกันของธนาคารให้กับบริษัท
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11.	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ยอดยกมา 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

2556

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2556

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน

อาคารชุด-ที่ดิน 3,417,277 - - 3,417,277

อาคารชุด-อาคาร 37,457,987 - - 37,457,987

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�านักงาน 37,547,320 323,600 (502,663) 37,368,257

ยานพาหนะ 5,391,439 - - 5,391,439

รวมราคาทุน 83,814,023 323,600 (502,663) 83,634,960

ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคารชุด-อาคาร (17,672,918) (936,450) - (18,609,368)

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�านักงาน (31,875,784) (2,799,395) 502,663 (34,172,516)

ยานพาหนะ (1,848,889) (967,588) - (2,816,477)

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (51,397,591) (4,703,433) 502,663 (55,598,361)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 32,416,432 28,036,599
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ยอดยกมา 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

2555

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุน

อาคารชุด-ที่ดิน 3,417,277 - - 3,417,277

อาคารชุด-อาคาร 37,457,987 - - 37,457,987

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�านักงาน 37,105,684 441,636 - 37,547,320

ยานพาหนะ 5,655,439 3,586,000 (3,850,000) 5,391,439

รวมราคาทุน 83,636,387 4,027,636 (3,850,000) 83,814,023

ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคารชุด-อาคาร (16,733,903) (939,015) - (17,672,918)

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส�านักงาน (28,382,806) (3,492,978) - (31,875,784)

ยานพาหนะ (4,675,444) (1,003,052) 3,829,607 (1,848,889)

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (49,792,153) (5,435,045) 3,829,607 (51,397,591)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 33,844,234 32,416,432

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2556 บาท 4,703,433

2555 บาท 5,435,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจ�านวน 

30,143,681 บาท และ 24,533,187 บาท ตามล�าดับ
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12.	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ยอดยกมา 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

2556

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2556

ราคาทุน

ค่าธรรมเนียมสมาชิกสนามกอล์ฟ 150,000 - - 150,000

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,485,837 188,427 - 3,674,264

รวมราคาทุน 3,635,837 188,427 - 3,824,264

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,376,550) (122,294) - (3,498,844)

รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,376,550) (122,294) - (3,498,844)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 259,287 325,420

ยอดยกมา 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

2555

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555

ราคาทุน

ค่าธรรมเนียมสมาชิกสนามกอล์ฟ 570,000 - (420,000) 150,000

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,424,044 61,793 - 3,485,837

รวมราคาทุน 3,994,044 61,793 (420,000) 3,635,837

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,241,481) (135,069) - (3,376,550)

รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,241,481) (135,069) - (3,376,550)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 752,563 259,287

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2556 บาท 122,294

2555 บาท 135,069
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13.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

2556 2555

บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 55,760,712 38,220,616

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555

รายการท่ีรับรู ้

ในงบก�าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ

รายการท่ีรับรู ้

ในส่วน 

ของเจ้าของ

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2556

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 17,693,791 7,814,694 - 25,508,485

หนี้สูญที่อยู่ระหว่างการด�าเนินคดี 4,926,648 (493,990) - 4,432,658

สินทรัพย์จากสัญญาเช่าทางการเงิน 11,256,933 10,604,777 - 21,861,710

ก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 

มูลค่าของเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย 2,389 - (2,389) -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,340,855 624,049 (1,007,045) 3,957,859

38,220,616 18,549,530 (1,009,434) 55,760,712

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2554

รายการท่ีรับรู ้

ในงบก�าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ

รายการท่ีรับรู ้

ในส่วน 

ของเจ้าของ

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555

บาท บาท บาท บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 18,544,591 (850,800) - 17,693,791

หนี้สูญที่อยู่ระหว่างการด�าเนินคดี 4,790,633 136,015 - 4,926,648

สินทรัพย์จากสัญญาเช่าทางการเงิน 13,411,097 (2,154,164) - 11,256,933

ก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง  

มูลค่าของเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย 16,737 - (14,348) 2,389

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,697,400 643,455 - 4,340,855

40,460,458 (2,225,494) (14,348) 38,220,616
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14.	 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,155,000,000 2,055,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 - 3.85 ต่อปี และ

ร้อยละ 3.65 - 4.20 ต่อปี ตามล�าดับ

15.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาว 450,420,000 543,320,000

หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี (245,080,000) (255,720,000)

205,340,000 287,600,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งโดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อย

ละ 4.10 - 5.30 ต่อปี และร้อยละ 4.60 - 5.69 ต่อปีตามล�าดับ และมีก�าหนดช�าระเงินต้นทุก 3 เดือน โดยมีก�าหนดช�าระเงินงวดสุดท้าย

ส�าหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2559

16.	 เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับพนักงานที่สมัครเข้าโครงการหลังจากท�างานครบ 1 ปี และได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินสมทบของบริษัท ซ่ึงได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินมี

จ�านวน 2.8 ล้านบาท และ 2.5 ล้านบาท ตามล�าดับ
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17.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยสมมติฐาน ณ วันที่รายงานประกอบด้วย

2556 2555

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 4.18 4.00

อัตราการลาออก (ร้อยละ) ข้ึนอยู่กับอายุพนักงาน 4, 6, 9 6, 11

อัตราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 10 9

อายุเกษียณ (ปี) 60 60

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ภาระผกูพันผลตอบแทนพนักงานส�าหรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง  

(ดูหมายเหตุข้อ 17.1) 18,128,863 19,061,707

ภาระผกูพันผลตอบแทนพนักงานส�าหรับการท�างานกับบริษัท  

เป็นเวลานาน (ดูหมายเหตุข้อ 17.2) 1,660,429 2,642,565

19,789,292 21,704,272

17.1 ภาระผูกพันผลตอบแทนพนักงานส�าหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลตอบแทนของพนักงานส�าหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 แสดงดังนี้

2556 2555

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินต้นงวด 19,061,707 16,173,993

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 2,366,689 2,240,754

ต้นทุนดอกเบี้ย 632,424 646,960

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,931,957) -

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินปลายงวด 18,128,863 19,061,707
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ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาระผูกพันผลตอบแทนของพนักงานส�าหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีส้ินสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 2,366,689 2,240,754

ต้นทุนดอกเบี้ย 632,424 646,960

2,999,113 2,887,714

ค่าใช้จ่าย (รายได้) เก่ียวกับภาระผูกพันผลตอบแทนของพนักงานส�าหรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,931,957) -

(3,931,957) -

17.2 ภาระผูกพันผลตอบแทนพนักงานส�าหรับการท�างานกับบริษัทเป็นเวลานาน

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลตอบแทนของพนักงานส�าหรับการท�างานกับบริษัทเป็นเวลานาน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงดังนี้

2556 2555

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินต้นงวด 2,642,565 2,313,006

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 326,792 417,039

ต้นทุนดอกเบี้ย 64,340 92,520

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด (270,000) (180,000)

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,103,268) -

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินปลายงวด 1,660,429 2,642,565

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาระผูกพันผลตอบแทนของพนักงานส�าหรับการท�างานกับบริษัทเป็นเวลานานที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 326,792 417,039

ต้นทุนดอกเบี้ย 64,340 92,520

391,132 509,559
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ค่าใช้จ่าย (รายได้) เก่ียวกับภาระผูกพันผลตอบแทนของพนักงานส�าหรับการท�างานกับบริษัทเป็นเวลานานที่รับรู้ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,103,268) -

(1,103,268) -

18.	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 เกิดจากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน ซ่ึงถือเป็นทุนส�ารองและจะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19.	 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จ�านวน 470,000,000 หุ้น ในอัตรา

หุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ�านวนเงิน 56.40 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จ�านวน 470,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ  

0.10 บาท เป็นจ�านวนเงิน 47 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

20.	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินส�ารองอย่างน้อยร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ

น�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21.	 การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพ่ือการด�ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้

ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) โดยบริษัทจะเร่ิมประกอบธุรกิจได้

ต้องมีทุนข้ันต�่ารวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 427,954,151 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 1)

ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก�าหนดให้บริษัทต้องมีเงินกู้ทั้งส้ินที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ ต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของเงินทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่ก�าหนดให้บริษัทต้องคงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้

ถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 8 เท่า และกับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งที่ก�าหนดให้บริษัทต้องคงสัดส่วนอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อมูลค่าสุทธิที่มีตัวตน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ในสัดส่วนไม่เกิน 6.5 เท่า และต้องด�ารงมูลค่าสุทธิที่มีตัวตนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Tangible Net 

Worth) ไม่น้อยกว่า 520 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวข้างต้น
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22.	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

2556 2555

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ 50,510,592 44,105,895

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับ  

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนและที่กลับรายการ (18,549,530) (7,642,087)

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลด  

อัตราภาษีเงินได้ - 9,867,581

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก�าไรขาดทุน 31,961,062 46,331,389

รายการกระทบยอดระหว่างภาษีเงินได้และก�าไรทางบัญชี ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555

บาท บาท

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษี 157,040,837 158,042,382

ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 31,408,167 -

ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23 - 36,349,748

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลดอัตราภาษีเงินได้ - 9,867,581

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี  

แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 552,895 114,060

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก�าไรขาดทุน 31,961,062 46,331,389

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่เก่ียวข้องกับผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนและที่กลับรายการ 18,549,530 (2,225,494)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ 50,510,592 44,105,895

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้ลดเป็นร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และร้อยละ 23 ในการค�านวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามล�าดับ

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
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23.	 รายการระหว่างบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

งบการเงินนี้ได้รวมรายการที่เกิดข้ึนกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู ้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน ดังนั้น 

งบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกล่าว ซ่ึงการก�าหนดราคาซ้ือขายระหว่างกัน การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันและเงื่อนไขต่างๆ 

เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเป็นเง่ือนไขการค้าทั่วไป ส�าหรับบุคคลที่เก่ียวข้องกันเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ความสัมพันธ์ 2556 2555

บาท บาท

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน

ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ 19,000 21,900

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เก่ียวข้องกัน

ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ 19,326 -

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555

บาท บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 28,226,090 26,450,560

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,293,593 1,129,253

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 34,561 14,327

29,554,244 27,594,140

24.	 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสัญญาวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนทั่วไปในกิจการ ดังนี้

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2556

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555

บาท บาท

วงเงินสินเช่ือรวม 4,855,000,000 4,364,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันเลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถาบันการเงินเป็นจ�านวน 13.63 ล้านบาท และ 0.60 

ล้านบาท ตามล�าดับ เพ่ือให้ลูกค้าจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าระยะยาวใช้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือดังกล่าวที่ยังไม่ได้ใช้กับสถาบันการเงินหลายแห่งจ�านวนรวม 1,795 ล้านบาท และ 1,206 ล้านบาท ตามล�าดับ
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25.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ก�าไรสุทธิส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เกิดข้ึนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

2556 2555

บาท บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 29,554,244 27,594,140

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 45,935,929 41,189,024

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,825,727 5,570,114

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 39,961,791 (2,099,379)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11,599,720 9,686,640

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,522,734 3,350,824

ต้นทุนทางการเงิน 93,804,779 83,319,945

26.	 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

การจ�าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท�าข้ึนตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท�ารายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท ผลการด�าเนินงานจ�าแนก

ตามส่วนงานทางธุรกิจที่น�าเสนอต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการด�าเนินงานเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

ส่วนงานทางธุรกิจต่างๆ มีการจ�าแนกไว้ดังนี้

ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง: เป็นสินเช่ือระยะส้ัน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการรับซ้ือลูกหนี้

การค้า ส�าหรับทั้งการค้าภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

ธุรกิจเช่าซ้ือและสัญญาเช่าระยะยาว: เป็นสินเช่ือเพ่ือการลงทุนในอุตสาหกรรม

ธุรกิจด้านอื่น: ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย ที่มิได้รวมอยู่ในส่วนงานทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีรายได้จากบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจ�านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป

ของรายได้รวม
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ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงดังนี้

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

ธุรกิจรับ

ซื้อสิทธิ

เรียกร้อง

ธุรกิจ 

เช่าซื้อ

และ

สัญญาเช่า

ระยะยาว

อื่นๆ รวม ธุรกิจรับ

ซื้อสิทธิ

เรียกร้อง

ธุรกิจเช่า

ซื้อและ

สัญญาเช่า

ระยะยาว

อื่นๆ รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการด�าเนินงาน 325,013 50,407 - 375,420 279,112 45,488 - 324,600

รายได้อื่น 26,760 957 - 27,717 16,003 1,596 - 17,599

รวมรายได้ 351,773 51,364 - 403,137 295,115 47,084 - 342,199

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(โอนกลับรายการ) 37,412 2,549 - 39,961 (4,490) 2,391 - (2,099)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 98,018 14,312 - 112,330 88,773 14,163 - 102,936

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 135,430 16,861 - 152,291 84,283 16,554 - 100,837

ก�าไรก่อนต้นทุนทาง การเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 216,343 34,503 - 250,846 210,832 30,530 - 241,362

ต้นทุนทางการเงิน 81,853 11,952 - 93,805 71,856 11,464 - 83,320

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27,262 4,699 - 31,961 31,467 14,864 - 46,331

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 107,228 17,852 - 125,080 107,509 4,202 - 111,711

สินทรัพย์รวม 2,773,863 475,801 409,160 3,658,824 2,682,038 518,056 372,811 3,572,905

27.	 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากความซับซ้อนในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ก�าหนดไว้ในเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน ทั้งนี้ผู ้บริหารได้ประเมินฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในปัจจุบันและเช่ือว่าบริษัทมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องน้อย

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาอาจเกิดจากการที่คู ่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญาที่ท�าไว้กับบริษัทและท�าให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัทได้ บริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเส่ียงนี้โดยมีการวิเคราะห์สินเช่ือจากข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า และการติดตาม

ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบ พิธีปฏิบัติสินเช่ือ ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้มีมูลค่าสูงสุดตามที่

แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
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ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยของเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้น เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัน

อาจจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจากการจัดโครงสร้าง และ

ลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สิน หรืออาจเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้าน

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

สรุปได้ดังนี้

2556

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�าหนดของสัญญาหรือก่อนก�าหนดอัตราใหม่

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

อัตรา

ดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตรา

ตลาด

ไม่เกิน 

1 ปี

1-5 ปี ไม่มี 

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา

ดอกเบี้ย 

ลอยตัว

อัตรา

ดอกเบี้ย 

คงที่

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ร้อยละ ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306,470 272,192 - 34,278 306,470 0.49 -

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 148 - 148 - 148 - 2.25

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2,744,079 2,744,079 - - 2,744,079 9.31 -

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ 13,225 11,098 2,127 - 13,225 - 11.03

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว 462,576 212,503 250,073 - 462,576 9.98 -

เงินให้กู้ยืมค่าสินค้า 29,784 29,784 - - 29,784 9.14 -

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2,155,000 2,155,000 - - 2,155,000 3.51 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 450,420 245,080 205,340 - 450,420 4.43 -
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2555

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�าหนดของสัญญาหรือก่อนก�าหนดอัตราใหม่

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

อัตรา

ดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตรา

ตลาด

ไม่เกิน 

1 ปี

1-5 ปี ไม่มี 

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา

ดอกเบี้ย 

ลอยตัว

อัตรา

ดอกเบี้ย 

คงที่

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ร้อยละ ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 277,798 259,599 - 18,199 277,798 0.61 -

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 144 - 144 - 144 - 2.75

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2,642,247 2,642,247 - - 2,642,247 9.32 -

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือ 9,645 7,686 1,959 - 9,645 - 11.43

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว 508,411 188,967 319,444 - 508,411 9.89 -

เงินให้กู้ยืมค่าสินค้า 39,791 39,791 - - 39,791 9.30 -

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2,055,000 2,055,000 - - 2,055,000 3.73 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 543,320 255,720 287,600 - 543,320 4.80 -

วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ข้อสมมติฐานของมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินนี้จึงไม่จ�าเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ�านวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการ 

ประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระส�าคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มูลค่ายุติธรรม ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซ้ือขายกันในตลาด

ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้องซ่ึงเป็นลูกหนี้ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ถือตามจ�านวนเงิน

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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ลูกหน้ีจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าระยะยาว

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าระยะยาว ค�านวณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณา

อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ตามอายุสัญญาคงเหลือเฉลี่ย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าระยะยาว  

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 475,800,680 475,800,680

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าระยะยาว  

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 518,056,327 518,056,327

เงินกู้ยืมค่าซื้อสินค้า

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินให้กู้ยืมค่าซ้ือสินค้า ซ่ึงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ถือตามจ�านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28.	 การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED 
PUBLIC ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS

IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

We have audited the financial statements of IFS Capital (Thailand) Company Limited, which comprise the statement of financial 

position as at December 31, 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash 

flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial 

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance 

with Thai Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit 

to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. 

The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 

financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant 

to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate 

in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit 

also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 

management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of IFS Capital 

(Thailand) Company Limited as at December 31, 2013, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Chavala Tienpasertkij 

Certified Public Accountant (Thailand)  

Registration No. 4301

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.

BANGKOK 

January 28, 2014 
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013

Baht

Notes 2013 2012

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 4.3 306,469,635 277,798,111

Temporary investments 5 - 125,989

Factoring receivable, net 6 2,744,078,652 2,642,247,096

Current portion of hire purchase receivable, net 7 11,098,022 7,685,969

Current portion of lease contract receivable, net 8 212,503,335 188,967,087

Inventory finance receivable, net 9 29,784,479 39,790,840

Amounts due from a related company 23 19,000 21,900

Other current assets 18,027,693 23,521,108

Total Current Assets 3,321,980,816 3,180,158,100

NON-CURRENT ASSETS

Bank deposits held as collateral 10 148,379 144,444

Hire purchase receivable, net 7 2,126,861 1,959,222

Lease contract receivable, net 8 250,072,462 319,444,049

Property, plant and equipment, net 11 28,036,599 32,416,432

Intangible assets , net 12 325,420 259,287

Deferred tax assets 13 55,760,712 38,220,616

Other non-current assets 373,150 303,150

Total Non-current Assets 336,843,583 392,747,200

TOTAL ASSETS 3,658,824,399 3,572,905,300

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements

IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
(CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2013

Baht

Notes 2013 2012

LIABILITIES AND EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Short-term loans from financial institutions 14 2,155,000,000 2,055,000,000

Current portion of long-term loans 15 245,080,000 255,720,000

Amounts due to a related company 23 19,326 -

Other current liabilities 68,811,973 60,814,733

Total Current Liabilities 2,468,911,299 2,371,534,733

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term loans 15 205,340,000 287,600,000

Employee benefits obligation 17 19,789,292 21,704,272

Total Non-current Liabilities 225,129,292 309,304,272

TOTAL LIABILITIES 2,694,040,591 2,680,839,005
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
(CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2013

Baht

หมายเหตุ 2013 2012

LIABILITIES AND EQUITY (CONTINUED)

EQUITY

SHARE CAPITAL

Authorized share capital

470,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 470,000,000 470,000,000

Issued and paid-up share capital

470,000,000 ordinary shares of Baht 1 each, fully paid-up 470,000,000 470,000,000

ADDITIONAL PAID-UP CAPITAL

Premium on ordinary shares 18 31,746,399 31,746,399

RETAINED EARNINGS

Appropriated

Legal reserve 20 37,456,352 31,202,363

Unappropriated 425,581,057 359,127,091

OTHER COMPONENTS OF EQUITY

Unrealized loss on investments - (9,558)

TOTAL EQUITY 964,783,808 892,066,295

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 3,658,824,399 3,572,905,300

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Baht

Notes 2013 2012

REVENUE

Factoring income 244,731,838 208,720,852

Hire purchase income 1,598,264 1,717,552

Finance lease income 48,808,393 43,770,034

Factoring commission and service fees 80,281,649 70,391,037

Other income 27,717,209 17,599,467

Total Revenue 403,137,353 342,198,942

EXPENSES

Selling expenses 16,570,769 13,175,939

Administrative expenses 66,204,933 62,165,915

Management benefit expenses 23 29,554,244 27,594,140

Allowance for doubtful accounts (Reversal) 39,961,791 (2,099,379)

Total Expenses 152,291,737 100,836,615

PROFIT BEFORE FINANCE COST AND INCOME TAX EXPENSES 250,845,616 241,362,327

FINANCE COST 93,804,779 83,319,945

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES 157,040,837 158,042,382

INCOME TAX EXPENSE 22 31,961,062 46,331,389

PROFIT FOR THE YEARS 125,079,775 111,710,993

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Baht

Notes 2013 2012

OTHER COMPREHENSIVE GAIN (LOSS)

Gain on investments 9,558 46,475

Actuarial gains on defined employee benefit plans 4,028,180 -

OTHER COMPREHENSIVE GAIN (LOSS) FOR THE YEARS,  

NET OF TAX 4,037,738 46,475

NET COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS 129,117,513 111,757,468

BASIC EARNINGS PER SHARE Baht 0.27 0.24

WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF ORDINARY SHARES Shares 470,000,000 470,000,000

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Baht

2013 2012

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Income before income tax expenses 157,040,837 158,042,382

Adjustments for :

Allowance for doubtful accounts (reversal) 39,073,468 (4,254,000)

Write-off bad debts 888,323 2,154,620

Gain from sales of fixed assets - (1,502,972)

Gain from sales investement (31,497) -

Loss from write-off intangible assets - 420,000

Interest expenses 92,836,288 81,442,928

Employee benefits expense 3,120,245 3,217,273

Depreciation and amortization 4,825,727 5,570,114

297,753,391 245,090,345

Operating assets (increase) decrease

Factoring receivable (129,244,048) (977,397,016)

Hire purchase receivable (3,607,386) 12,627,613

Lease contract receivable 43,178,134 (165,867,598)

Inventory finance receivable 141,960 (7,869,058)

Amounts due from a related company 2,900 26,168

Other current assets 5,493,415 (6,096,593)

Fixed deposits pledged as collateral (3,935) (3,089)

Non-other current assets (70,000) 52,000

Operating liabilities increase (decrease)

Amounts due to a related company 19,326 (225,219)

Other current liabilities 8,908,567 12,339,693

Cash generated from operating activities 222,572,324 (887,322,754)

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS 
(CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Baht

2013 2012

Interest expenses paid (93,311,289) (81,978,593)

Income tax paid (50,963,076) (35,132,051)

Net cash provided by (used in) operating activities 78,297,959 (1,004,433,398)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash paid for purchases of fixed assets (292,997) (4,027,636)

Cash paid for purchases of intangible assets (202,872) (47,348)

Cash received from sale of fixed assets - 1,523,364

Cash received from sale of temporary investment 169,434 -

Net cash used in investing activities (326,435) (2,551,620)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash received from short-term loans 100,000,000 1,070,000,000

Cash paid for short-term loan - -

Cash received from long-term loans 200,000,000 400,000,000

Cash paid for long-term loan (292,900,000) (240,680,000)

Cash paid for dividend (56,400,000) (47,000,000)

Net cash provide by (used in) financing activities (49,300,000) 1,182,320,000

Net increase in cash and cash equivalents 28,671,524 175,334,982

Cash and cash equivalents at beginning of the years 277,798,111 102,463,129

Cash and cash equivalents at end of the years 306,469,635 277,798,111

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

1. GENERAL INFORMATION AND THE COMPANY’S OPERATION

The Company was incorporated in March 1991, under the laws of Thailand and registered as a Public Company Limited with the 

Ministry of Commerce on April 18, 2007.The Company’s office is located at 20th floor Lumpini Tower, 1168/55 Rama IV Road, 

Tungmahamek, Sathorn, Bangkok. The principal business activities of the Company are factoring, hire purchase and leasing 

businesses.

The major shareholders as at December 31, 2013 and 2012 were IFS Capital Holdings (Thailand) Limited with 36.64% and IFS 

Capital Limited (registered in Singapore) with 36.49%. The major shareholder of IFS Capital Limited was Phillip Asset Pte. Ltd. 

(registered in Singapore) with 40.40% shareholding.

The status of the Company has been changed to that of a foreign Company after submitting the request to do business under 

Section 17 of the Foreign Business Act B.E. 2542 and obtained the license of foreign business operations dated July 3, 2009 

from the Department of Business Development to do business in category 3 (21) service business as follows:

1. Factoring

2. Leasing and hire purchase businesses only to the existing customers committed under the leasing and hire purchase 

agreements

Thus, the Company has to comply with the conditions specified in the certificate of foreign business operations.

On November 27, 2009, the Company had reapplied for a permission to operate a business under annex 3 (21): service businesses 

of leasing and hire purchase of vehicles and machineries used in industry, tools used in transport of goods, vessels and carriages 

used in agriculture to new clients and on April 8, 2010, the Company had obtained the approval from the Department of Business 

Development.

2. BASIS OF PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The statutory financial statements are prepared in Thai Baht and in the Thai language in conformity with Thai Financial Reporting 

Standards and practices generally accepted in Thailand. Accordingly, the financial statements are intended solely to present 

the financial position and results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally 

accepted in Thailand.

The financial statements have been prepared in compliance with the Notification of the Department of Business Development 

on September 28, 2012 regarding “The Brief Particulars in the Financial Statements B.E. 2555”.

Adoption of new and revised Thai Financial Reporting Standards

Since January 1, 2013, the Company has adopted the new and revised Thai Financial Reporting Standards issued by the 

Federation of Accounting Professions, which are effective for the financial statements for the accounting periods beginning on 

or after January 1, 2013 onwards, in the preparation of the Company’s financial statements as follows:
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Thai Accounting Standards (TAS)

TAS 21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

The Financial Reporting Standard (TFRS)

TFRS 8 Operating Segments

The Company has adopted the above Financial Reporting Standards with no material impact on the Company’s financial standards.

The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications regarding new and revised Thai Accounting Standards 

(TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), Thai Accounting Standard Interpretations (TSI) and Thai Financial Reporting 

Standard Interpretations (TFRI), which will become effective for the financial statements for accounting periods beginning on or 

after January 1, 2014 are as follows:

TAS /TFRS /TSI/ TFRI Effective date

TAS

TAS 1 (Revised 2012) Presentation of Financial Statements January 1, 2014

TAS 7 (Revised 2012) Statement of Cash Flows January 1, 2014

TAS 12 (Revised 2012) Income Taxes January 1, 2014

TAS 17 (Revised 2012) Leases January 1, 2014

TAS 18 (Revised 2012) Revenue January 1, 2014

TAS 19 (Revised 2012) Employee Benefits January 1, 2014

TAS 21 (Revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates January 1, 2014

TAS 24 (Revised 2012) Related Party Disclosures January 1, 2014

TAS 28 (Revised 2012) Investments in Associates January 1, 2014

TAS 31 (Revised 2012) Interests in Joint Ventures January 1, 2014

TAS 34 (Revised 2012) Interim Financial Reporting January 1, 2014

TAS 38 (Revised 2012) Intangible Assets January 1, 2014

TFRS

TFRS 2 Share-based Payment January 1, 2014

TFRS 3 Business Combinations January 1, 2014

TFRS 4 Insurance Contracts January 1, 2016

TFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations January 1, 2014

TFRS 8 Operating Segments January 1, 2014

TSI

TSI 15 Operating Leases - Incentive January 1, 2014

TSI 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

Lease January 1, 2014
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TAS /TFRS /TSI/ TFRI Effective date

TSI 29 Disclosure - Service Concession Arrangements January 1, 2014

TSI 32 Intangible Assets - Web Site Costs January 1, 2014

TFRI

TFRI 1 Changes in Existing Decommissioning Restoration and Similar Liabilities January 1, 2014

TFRI 4 Determining whether an Arrangement Contains a Lease January 1, 2014

TFRI 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds January 1, 2014

TFRI 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies January 1, 2014

TFRI 10 Interim Financial Reporting and Impairment January 1, 2014

TFRI 12 Service Concession Arrangements January 1, 2014

TFRI 13 Customer Loyalty Programmes January 1, 2014

TFRI 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners January 1, 2014

TFRI 18 Transfers of Assets From Customers January 1, 2014

The Company’s management anticipates that the Company will adopt the above TAS, TFRS, TSI and TFRI relevant to the 

Company in the preparation of the Company’s financial statements when they become effective. The Company’s management 

anticipates that the adoption of the TAS, TFRS, TSI, and TFRI as above will have no material impact on the financial statements 

of the Company in the period of initial application

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the accounting policies.

Significant accounting policies adopted by the Company are summarized below:

3.1 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, deposits at bank and fixed deposits with original maturities of 3 

months or less and excluding cash at banks used as collateral.

3.2 Income recognition

Factoring income is recognized on an accrual basis.

The hire purchase income is recognized using the effective interest rate method.

The finance lease income is recognized using the direct financing method of accounting, based on effective interest rate.

Interest on hire purchase and finance lease contract is recognized on an accrual basis, except when interest is in arrears 

for more than three months which is then recognized on a cash basis.
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Factoring commission and service fees are recognized upon the transfer of rights.

3.3 Accounts receivable

Factoring receivable is shown net of allowance for doubtful accounts.

Hire purchase receivable and lease contract receivable are stated at the outstanding hire purchase contract price and lease 

contract price after deducting unearned financing income and allowance for doubtful accounts.

3.4 Allowance for doubtful accounts

Allowance for doubtful accounts is an estimate of the debts which may prove to be uncollectible. Based on review of the 

current status of each receivable, the Company sets up the allowance for doubtful accounts as follows:

Percentage of receivable

Overdue up to 3 months not over 6 months 20

Overdue up to 6 months not over 12 months 50

Overdue up to 12 months 100

In addition, the Company had determined to set up the allowance for doubtful accounts on a collective basis for factoring, 

hire purchase, lease contract receivables and inventory finance receivable which are classified as normal and overdue 

less than 3 months which have similar credit risk characteristics assessed based on the historical loss experience of each 

loan category (see Notes 6, 7, 8 and 9).

3.5  Temporary investments

Temporary investments represent investments in equity securities which are classified as security available for sale and are 

stated at fair value. Gain or loss on the change in fair value is presented as an item in equity. In case of an impairment 

in value of investment has occurred, the resultant loss for all classification of investment is recognized in the statements 

of comprehensive income.

3.6 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment (if any).

Cost of condominium-land consists of the allocation of direct costs on acquisition, and an apportionment of the total 

cost of condominium, as assessed officially at the acquisition date, calculated using the rate of the Company’s ownership 

rights.Cost of condominium - building is derived from total cost of condominium deducted by cost of condominium - land.

Depreciation is calculated by using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Condominium - building 40 years

Furniture and fixtures 5 years

Vehicles 5 years

When land, premises and equipment become impaired, the allowance for impairment is recorded to recognize loss on 

impairment in the statements of comprehensive income.
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3.7 Intangible assets and amortization

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any).

Amortization is calculated by the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets. For computer 

software, the estimated useful lives are 3 years.

When intangible assets become impaired, the allowance for impairment is recorded to recognize loss on impairment in 

the statements of comprehensive income.

3.8 Foreign currency transactions

Transactions occurred during the year denominated in foreign currencies are translated into Baht at the rates of exchange 

on the transaction dates. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statements of financial 

position date are translated into Baht at the exchange rates prevailing at that date. Gains and losses on foreign exchange 

arising from settlements and translation are recognized as income or expense when incurred.

3.9 Employee benefits obligation

The Company provides provision regarding the severance pay under the Thai Labor Protection Act and long service 

awards payable to employees. The liability in respect of employee benefits is calculated by using the actuarial technique. 

The present value of the defined benefits obligation is determined by discounting estimated future cash flows using yields 

on the government bonds which have terms to maturity approximating the terms of the related liability. The estimated 

future cash flows shall reflect employee salaries, turnover rate, length of service and others. Actuarial gains or losses will 

be recognized in the statements of comprehensive income in the period to which they are related. The costs associated 

with providing these benefits are charged to the statements of comprehensive income so as to spread the cost over the 

employment period during which the entitlement to benefits is earned (see Note 17).

3.10 Income tax expenses

Income tax expense is calculated based on the taxable profit multiplied by the tax rate that has been enacted at the 

statements of financial position date and adjusted by the effect of deferred income tax accounting.

Deferred tax assets and liabilities result from temporary differences between the carrying amounts of assets or liabilities 

in the statements of financial position and their tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary 

differences and deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available 

against which deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax expenses are charged or credited in the statement of comprehensive income, except when the temporary 

differences relate to items credited or charged directly to equity, in which case the deferred tax is also recorded in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when they relate to income tax levied by the same taxation authority and the 

Company intends to settle its current tax assets and liabilities on a net basis.
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3.11 Basic earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing net income by the number of weighted average ordinary shares 

outstanding during the year. In case of a capital increase, the number of ordinary shares is weighted according to the time 

of subscription was received. The Company did not have any common share equivalents outstanding which would have 

a dilutive effect on basic earnings per share.

3.12 Accounting estimates

The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards and Practices generally 

accepted accounting in Thailand also requires the Company’s management to exercise judgments in order to determine the 

accounting policies, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of 

contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses 

during the reporting period. Although these estimates are based on management’s reasonable consideration of current 

events, actual results may differ from these estimates.

4. SUPPLEMENTARY DISCLOSURE OF CASH FLOWS INFORMATION

4.1 Property, plant and equipment for the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows:

2013 2012

Baht Baht

Other payable - equipment, beginning balance - -

Add Purchases of equipment 323,600 4,027,636

Less Cash paid for purchases of equipment (292,997) (4,027,636)

Other payable - equipment, ending balance

(included in other current liabilities) 30,603 -

4.2 Intangible assets for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Other payable - intangible assets, beginning balance 14,445 -

Add  Purchases of intangible assets 188,427 61,793

Less Cash paid for purchases of intangible assets (202,872) (47,348)

Other payable - intangible asset, ending balance

(included in other current liabilities) - 14,445
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4.3 Cash and cash equivalents as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Cash on hand 30,000 30,000

Cash at banks - current accounts 34,248,156 18,169,500

Cash at banks - savings accounts 272,191,479 259,598,611

306,469,635 277,798,111

5. TEMPORARY INVESTMENTS

Temporary investments as at December 31, 2012 consist of the following:

2012

Cost Unrealized loss Fair Value

Baht Baht Baht

Temporary investment - available for sale securities

Marketable equity securities 137,936 (11,947) 125,989

Total temporary investment 137,936 (11,947) 125,989

6. FACTORING RECEIVABLE, NET

Factoring receivable, net as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Factoring receivable 3,545,827,716 3,299,744,546

Less Allowance for doubtful accounts (*) (104,632,886) (77,462,376)

3,441,194,830 3,222,282,170

Less Factoring payable (697,116,178) (580,035,074)

Factoring receivable, net 2,744,078,652 2,642,247,096

(*) As at December 31, 2013 and 2012, the Company has provided for the allowance for doubtful accounts on a collective basis for factoring receivable which 

were classified as normal and overdue for less than 3 months which amounted to Baht 2,059,604 and Baht 2,168,421, respectively.
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Factoring receivable as at December 31, 2013 and 2012 were classified by aging as follows:

2013 2012

Baht Baht

Current 2,317,230,760 2,128,884,753

Over due :

Less than 3 months 1,129,667,028 1,093,229,489

3 - 6 months 10,087,235 4,205,310

Restructuring 14,419,793 -

Debtors subject to legal proceedings 74,422,900 73,424,994

3,545,827,716 3,299,744,546

7. HIRE PURCHASE RECEIVABLE, NET

Hire purchase receivable, net as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Outstanding contract price 14,216,973 10,380,798

Less Unearned financing income (868,878) (640,089)

13,348,095 9,740,709

Less  Allowance for doubtful accounts (*) (123,212) (95,518)

13,224,883 9,645,191

Due within one year 11,894,705 8,224,745

Less  Unearned financing income (796,683) (538,776)

Current portion of hire purchase receivable, net 11,098,022 7,685,969

Hire purchase receivable, net 2,126,861 1,959,222

(*) As at December 31, 2013 and 2012, the Company has provided for the allowance for doubtful accounts on a collective basis for hire purchase receivable 

which were classified as normal and overdue for less than 3 months which amounted to Baht 123,213 and Baht 95,518, respectively.

Hire purchase receivable as at December 31, 2013 and 2012 were classified by aging as follows:

2013 2012

Baht Baht

Current 13,348,095 9,740,709

13,348,095 9,740,709
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8. LEASE CONTRACT RECEIVABLE, NET

Lease contract receivable, net as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Outstanding contract price 767,539,921 797,404,252

Less  Deposits on long-term lease contracts (236,477,481) (205,754,144)

Less  Unearned financing income (58,498,233) (75,261,425)

472,564,207 516,388,683

Less  Allowance for doubtful accounts (*) (9,988,410) (7,977,547)

462,575,797 508,411,136

Due within one year 282,945,725 246,822,568

Less  Deposits on long-term lease contracts (34,664,781) (15,698,200)

Less  Unearned financing income (35,777,609) (42,157,281)

Current portion of lease contract receivable, net 212,503,335 188,967,087

Lease contract receivable, net 250,072,462 319,444,049

(*)  As at December 31, 2013 and 2012, the Company has provided for the allowance for doubtful accounts on a collective basis for lease contract receivable 

which were classified as normal and overdue for less than 3 months which amounted to Baht 4,309,689 and Baht 5,034,897, respectively.

Lease contract receivable as at December 31, 2013 and 2012 were classified by aging as follows:

2013 2012

Baht Baht

Current 428,335,834 488,997,200

Over due :

Less than 3 months 32,616,084 21,998,832

3 - 6 months - 966,626

6 - 12 months 2,933,568 4,426,025

Debtors subject to legal proceedings 8,678,721 -

472,564,207 516,388,683



146 
IFS CAPITAL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

9. INVENTORY FINANCE RECEIVABLE, NET

Inventory finance receivable, net as at December 31, 2013 and 2012 were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Inventory finance receivable 42,582,393 42,724,353

Less Allowance for doubtful accounts (*) (12,797,914) (2,933,513)

Inventory finance receivable, net 29,784,479 39,790,840

(*)  As at December 31, 2013 and 2012, the Company has provided for the allowance for doubtful accounts on a collective basis, for inventory finance receivable 

which were classified as normal and overdue for less than 3 months which amounted to Baht 76,010 and Baht 211,610, respectively.

Inventory finance receivable as at December 31, 2013 and 2012 were classified by aging as follows:

2013 2012

Baht Baht

Current 29,860,489 40,002,449

Over due :

Less than 3 months 10,000,000 -

Debtors subject to legal proceedings 2,721,904 2,721,904

42,582,393 42,724,353

10. BANK DEPOSIT HELD AS COLLATERAL

As at December 31, 2013 and 2012, fixed deposit at bank of Baht 148,379 and Baht 144,444, respectively, have been pledged 

with a bank as security for issuing bank guarantees on behalf of the Company.
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET

Property, plant and equipment, net as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

Balance as at 

January 1, 

2013

Additions Disposals Balance as at 

December 31, 

2013

Baht Baht Baht Baht

Cost

Condominium - land 3,417,277 - - 3,417,277

Condominium - building 37,457,987 - - 37,457,987

Furniture and fixtures 37,547,320 323,600 (502,663) 37,368,257

Vehicles 5,391,439 - - 5,391,439

Total cost 83,814,023 323,600 (502,663) 83,634,960

Accumulated depreciation

Condominium - building (17,672,918) (936,450) - (18,609,368)

Furniture and fixtures (31,875,784) (2,799,395) 502,663 (34,172,516)

Vehicles (1,848,889) (967,588) - (2,816,477)

Total accumulated depreciation (51,397,591) (4,703,433) 502,663 (55,598,361)

Property, plant and equipment, net 32,416,432 28,036,599
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Balance as at 

January 1, 

2012

Additions Disposals Balance as at 

December 31, 

2012

Baht Baht Baht Baht

Cost

Condominium - land 3,417,277 - - 3,417,277

Condominium - building 37,457,987 - - 37,457,987

Furniture and fixtures 37,105,684 441,636 - 37,547,320

Vehicles 5,655,439 3,586,000 (3,850,000) 5,391,439

Total cost 83,636,387 4,027,636 (3,850,000) 83,814,023

Accumulated depreciation

Condominium - building (16,733,903) (939,015) - (17,672,918)

Furniture and fixtures (28,382,806) (3,492,978) - (31,875,784)

Vehicles (4,675,444) (1,003,052) 3,829,607 (1,848,889)

Total accumulated depreciation (49,792,153) (5,435,045) 3,829,607 (51,397,591)

Property, plant and equipment, net 33,844,234 32,416,432

Depreciation for the years ended December 31,

2013 Baht 4,703,433

2012 Baht 5,435,045

As at December 31, 2013 and 2012, the gross carrying amounts of fully depreciated assets still in use are Baht 30,143,681 and 

Baht 24,533,187, respectively.
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12. INTANGIBLE ASSETS, NET

Intangible assets, net as at December 31, 2013 and 2012 were as following:

Balance as at 

January 1,  

2013

Additions Disposals/ 

Write-off

Balance as at 

December  

31, 2013

Baht Baht Baht Baht

Cost

Golf membership fee 150,000 - - 150,000

Computer software 3,485,837 188,427 - 3,674,264

Total cost 3,635,837 188,427 - 3,824,264

Accumulated amortization

Computer software (3,376,550) (122,294) - (3,498,844)

Total accumulated amortization (3,376,550) (122,294) - (3,498,844)

Intangible assets, net 259,287 325,420

Balance as at 

January 1, 

2012

Additions Disposals Balance as at 

December 31, 

2012

Baht Baht Baht Baht

Cost

Golf membership fee 570,000 - (420,000) 150,000

Computer software 3,424,044 61,793 - 3,485,837

Total cost 3,994,044 61,793 (420,000) 3,635,837

Accumulated amortization

Computer software (3,241,481) (135,069) - (3,376,550)

Total accumulated amortization (3,241,481) (135,069) - (3,376,550)

Intangible assets, net 752,563 259,287

Amortization for the years ended December 31,

2013 Baht 122,294

2012 Baht 135,069
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13. DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets as at December 31, 2013 and 2012 were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Deferred tax assets - net 55,760,712 38,220,616

Deferred tax assets as at December 31, 2013 and 2012 consist of tax effects from the following items:

As at

December 31,

2012

Transactions

recognized in

the statement of

comprehensive

income

Transaction

recognized in 

the Equity

As at

December 31,

2013

Baht Baht Baht Baht

Allowance for doubtful accounts 17,693,791 7,814,694 - 25,508,485

Bad debt in process of litigation 4,926,648 (493,990) - 4,432,658

Assets from lease contract 11,256,933 10,604,777 - 21,861,710

Unrealized gain on the change in value of 

investments - available-for-sale securities 2,389 - (2,389) -

Employment benefits obligation 4,340,855 624,049 (1,007,045) 3,957,859

38,220,616 18,549,530 (1,009,434) 55,760,712

As at

December 31,

2011

Transactions

recognized in

the statement of

comprehensive

income

Transaction

recognized in 

the Equity

As at

December 31,

2012

Baht Baht Baht Baht

Allowance for doubtful accounts 18,544,591 (850,800) - 17,693,791

Bad debt in process of litigation 4,790,633 136,015 - 4,926,648

Assets from lease contract 13,411,097 (2,154,164) - 11,256,933

Unrealized gain on the change in value of 

investments - available-for-sale securities 16,737 - (14,348) 2,389

Employment benefits obligation 3,697,400 643,455 - 4,340,855

40,460,458 (2,225,494) (14,348) 38,220,616
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14. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Short-term loans from financial institutions as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Promissory notes 2,155,000,000 2,055,000,000

As at December 31, 2013 and 2012, the company have short-term loans from financial institutions bear interest rate at 3.40% - 

3.85% per annum and 3.65% - 4.20% per annum, respectively.

15. LONG-TERM LOANS

Long-term loans as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Long-term loans 450,420,000 543,320,000

Less Current portion of long-term loans (245,080,000) (255,720,000)

205,340,000 287,600,000

As at December 31, 2013 and 2012, the company entered into long-term loans with several financial institutions at the floating 

interest rates 4.10% to 5.30% p.a. and 4.60% to 5.69% p.a. respectively, and are repayable quarterly installments, the last 

installment of such loans full due in August 2016.

16. PROVIDENT FUND

The Company has a contributory staff provident fund for its employees who apply to join after one year’s service which was 

registered as the provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987).

For the years ended December 31, 2013 and 2012, the Company’s contributions included in selling and administrative expenses 

in the financial statements amounting to Baht 2.8 million and Baht 2.5 million, respectively.

17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company calculated employee benefits obligation by using actuarial technique.The assumptions at the reporting date consist 

of the following:

2013 2012

Discount rate (%) 4.18 4.00

Resignation rate (%) depending on age group of employees 4, 6, 9 6, 11

Salary increase (%) 10 9

Retirement age (years) 60 60
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Employee benefits obligation for the years ended December 31, 2013 and 2012 consist of the following:

2013 2012

Baht Baht

Provision for severance pay (see Note 17.1) 18,128,863 19,061,707

Provision for long service awards (see Note 17.2) 1,660,429 2,642,565

19,789,292 21,704,272

17.1 Provision for severance pay

Change in the present value of provision for severance pay as at December 31, 2013 and 2012, is as follows:

2013 2012

Baht Baht

Present value of obligation, beginning balance 19,061,707 16,173,993

Cost of service - current period 2,366,689 2,240,754

Finance cost 632,424 646,960

Actuarial gains (3,931,957) -

Present value of obligation, ending balance 18,128,863 19,061,707

Provision for severance pay expenses recognized in the statement of income for the years ended December 31, 2013 

and 2012 were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Cost of service - current period 2,366,689 2,240,754

Finance cost 632,424 646,960

2,999,113 2,887,714

Provision for severance pay expense (income) recognized in other comprehensive income for the years ended December 

31, 2013 and 2012 were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Actuarial gains (3,931,957) -

(3,931,957) -
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17.2 Provision for long service awards

Change in the present value of provision for long service awards for the years ended December 31, 2013 and 2012 

were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Present value of obligation, beginning balance 2,642,565 2,313,006

Cost of service - current period 326,792 417,039

Finance cost 64,340 92,520

Benefits paid during the period (270,000) (180,000)

Actuarial gains (1,103,268) -

Present value of obligation, ending balance 1,660,429 2,642,565

Provision for long service awards expense recognized in the statement of income for the year ended December 31, 2013 

and 2012 is as follows:

2013 2012

Baht Baht

Cost of service - current period 326,792 417,039

Finance Cost 64,340 92,520

391,132 509,559

Provision for long service awards expense (income) recognized in other comprehensive income for the year ended 

December 31, 2013 and 2012 is as follows:

2013 2012

Baht Baht

Actuarial gains (1,103,268) -

(1,103,268) -

18. PREMIUM ON ORDINARY SHARES

The share premium account is set up under the provisions of Section 51 of the Public Companies Act. B.E. 2535, which requires 

companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued less expenses relating 

to the increase in share capital which is a reserve account and can not be distributed as dividend.

19. DIVIDENDS PAID

On April 19, 2013, the ordinary Shareholder’s meeting passed a resolution to pay dividend of Baht 0.12 per share on 470,000,000 

shares, totaling Baht 56.40 million. Such dividend was paid on May 15, 2013.
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On April 18, 2012, the ordinary Shareholder’s meeting passed a resolution to pay dividend of Baht 0.10 per share on 470,000,000 

shares, totaling Baht 47 million. Such dividend was paid on May 11, 2012.

20. LEGAL RESERVE

Pursuant to the Public Companies Act. B.E. 2535 (1992), the Company must allocate to a reserve fund from the annual net 

profit, of not less than five percent of the annual net profit deducted by the total accumulated loss brought forward (if any) until 

the reserve fund reaches an amount of not less than ten percent of the registered capital. The legal reserve could not be used 

for dividend payment.

21. CAPITAL MANAGEMENT

The Company’s objectives in managing capital are to safeguard the Company ability to continue as a going concern in order to 

provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders.

Moreover, on April 8, 2010, the Company had obtained the approval from the Department of Business Development to operate 

a business under annex 3 (21). However, the Company is required to have a minimum capital of the Company of not less than 

Baht 427,954,151 (see Note 1).

The Company has to comply with the conditions specified in the certificate of foreign business operations in that the total amount 

of loans used in the operation of the business permitted must not exceed seven times of the principal. On December 31, 2013 

and 2012, the Company’s financial statements show of compliance to the conditions as mentioned.

In addition, the Company also has to comply with financial covenants with a financial institution in that the Company should 

maintain its debt to equity ratio to not exceed eight times and with another financial institution in that the Company shall maintain 

its gearing ratio to not exceed 6.5 times and a minimum tangible net worth of not less than Baht 520 million. On December, 31, 

2013 and 2012, the Company’s financial statements showed compliance to the conditions as mentioned.

22. INCOME TAX EXPENSE

Income tax expense for the years ended December 31, 2013 and 2012 consist of the following;

2013 2012

Baht Baht

Income tax expense from taxable income per income tax return 50,510,592 44,105,895

Deferred tax expenses relating to the origination and reversal of temporary 

differences (18,549,530) (7,642,087)

Deferred income taxes related to reduction corporate income tax rate - 9,867,581

Income tax per the statements of income 31,961,062 46,331,389
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The reconciliation between income tax - income (expense) and accounting income for the years ended December 31, 2013 and 

2012 were follows:

2013 2012

Baht Baht

Accounting income before tax 157,040,837 158,042,382

Income tax at 20% 31,408,167 -

Income tax at 23% - 36,349,748

Deferred tax expenses reflect corporate tax reduction - 9,867,581

Tax effect of non-deductible expenses 552,895 114,060

Income tax per the statements of income 31,961,062 46,331,389

Deferred tax income (expense) relating to the origination and reversal of 

temporary differences 18,549,530 (2,225,494)

Income tax per the statements of income 50,510,592 44,105,895

According to Royal Decree No. 555 B.E. 2555 issued under the Revenue Code regarding the corporate income tax rate reduction 

and exception effective on December 27, 2012, the corporate income tax was reduced from 30% to 23% of net profit for 

accounting period beginning on or after January 1, 2012 but not later than December 31, 2012 and reduced to 20% of net profit 

for the accounting periods beginning on or after January 1, 2013 but not later than December 31, 2014.

The Company used tax rates of 20% and 23% for the corporate income tax calculation for the years ended December 31, 2013 

and 2012, respectively.

The Company used tax rates of 20% for calculation of deferred tax as at December 31, 2013 and 2012.

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The accompanying financial statements include certain transactions with related companies. The relationship may be that of 

shareholding or the companies may have the same group of shareholders or directors. The financial statements reflect the effects 

of these transactions in the normal business practice, and the price rates, interest rates, terms and conditions are considered to 

be at arms length, for related party as at the date received by the Board or the shareholders approved.

Balance with related companies as at December 31, 2013 and 2012 consist of the following;

Relationship 2013 2012

Baht Baht

Amount due from a related company

IFS Capital Limited Major Shareholder company 19,000 21,900

Amount due to a related company

IFS Capital Limited Major Shareholder company 19,326 -
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Significant transactions with related parties for the periods ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

2013 2012

Baht Baht

Management benefit expenses

Short-term benefits 28,226,090 26,450,560

Post-employment benefits 1,293,593 1,129,253

Other long-term benefits 34,561 14,327

29,554,244 27,594,140

24. COMMITMENTS

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has the committed credit facility agreements with financial institutions for 

general corporate funding requirements as follows:

As at As at

December 31, December 31,

2013 2012

Baht Baht

Total credit facilities 4,855,000,000 4,364,000,000

As at December 31, 2013 and 2012, the Company had utilized the letter of credit amounting to Baht 13.63 million and Baht 

0.60 million, respectively, for factoring, hire purchase and leasing contracts. However, as at December 31, 2013 and 2012, the 

Company had unused such credit facilities with banks totaling Baht 1,795 million and Baht 1,206 million, respectively.

25. EXPENSES BY NATURE

Net profit for the years ended December 31, 2013 and 2012 were arrived at after charging the following items:

2013 2012

Baht Baht

Directors and management benefit expenses 29,554,244 27,594,140

Employee benefit expenses 45,935,929 41,189,024

Depreciation and amortization 4,825,727 5,570,114

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 39,961,791 (2,099,379)

Business tax 11,599,720 9,686,640

Professional fee 4,522,734 3,350,824

Finance cost 93,804,779 83,319,945



157 
GOAL TOGETHER 

สู่เป้าหมาย ด้วยกัน

26. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

The business segment results are prepared based on the Management of the company. The operating results by business segment 

provided to Chief Operating Decision Maker to make decisions about allocating resources to, and assessing the performance 

of, operating segments is measured in accordance with Thai Financial Reporting Standard.

The business segments are described below:

Factoring business: is a short term loan that provides liquidity to the business immediately and enables the business to increase 

its turnover in the form of buying accounts receivable. The factoring facility is applicable to both domestic and international sales.

Hire purchase and Leasing business: are long term loans for invested in business industry.

Others: encompasses a range of activities from corporate decisions, income and expenses not attributed to the business 

segments described.

For the years ended December 31, 2013 and 2012, there is no revenue from a single external customer contributed 10% or 

more to the Company’s total revenue.

The financial statements by business segment for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

For the year ended December 31, 2013 For the year ended December 31, 2012

Factoring 

business

Hire 

purchase 

and 

Leasing 

business

Others Total Factoring 

business

Hire 

purchase 

and 

Leasing 

business

Others Total

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Income from operations 325,013 50,407 - 375,420 279,112 45,488 - 324,600

Other income 26,760 957 - 27,717 16,003 1,596 - 17,599

Total income 351,773 51,364 - 403,137 295,115 47,084 - 342,199

Allowance for doubtful 

accounts (reversal) 37,412 2,549 - 39,961 (4,490) 2,391 - (2,099)

operation expenses 98,018 14,312 - 112,330 88,773 14,163 - 102,936

Total operation expenses 135,430 16,861 - 152,291 84,283 16,554 - 100,837

Net income before finance 

cost and income tax 216,343 34,503 - 250,846 210,832 30,530 - 241,362

Finance cost 81,853 11,952 - 93,805 71,856 11,464 - 83,320

Income tax expenses 27,262 4,699 - 31,961 31,467 14,864 - 46,331

Net income for the years 107,228 17,852 - 125,080 107,509 4,202 - 111,711

Total assets 2,773,863 475,801 409,160 3,658,824 2,682,038 518,056 372,811 3,572,905



158 
IFS CAPITAL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED

27. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Liquidity Risk

Liquidity risk arises from the problem in adequately raising fund and in time to meet commitment as indicated in the financial 

instruments. The management, based on the Company’s current financial position and result of operations, believes that the 

Company’s liquidity risk is minimal.

Credit Risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in a financial loss to the 

Company. The Company has adopted the policy to prevent such risk by performing credit analysis on customers’ information 

and follow-up on customer status consistently according to the Company’s regulations. The maximum exposure to credit risk in 

the event the counter parties fail to perform their obligations is the carrying amount of the assets as recorded in the statements 

of financial position, net of a portion of allowance for impairment.

Interest Rate Risk

Interest rate risk of financial instruments in the statements of financial position arises from the potential of a change in interest 

rates having an adverse effect on the net interest earnings of the Company in the current reporting period, and in future years. 

Interest rate risk arises from the structure and characteristics of the Company’s assets, liabilities and equity or in the mismatch 

in repricing dates of its assets and liabilities.
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As at December 31, 2013 and 2012, financial assets and liabilities exposed to interest rate risk are as follows:

2013

Outstanding balances of net financial instruments

Reprising or maturity dates

Average interest rate

Depend 

on Market 

Rate

With in 

1 year

1-5 years No 

Interest

Total Floating Fixed

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Financial assets

Cash and cash equivalents 306,470 272,192 - 34,278 306,470 0.49 -

Bank deposits held as collateral 148 - 148 - 148 - 2.25

Factoring receivable 2,744,079 2,744,079 - - 2,744,079 9.31 -

Hire purchase receivable 13,225 11,098 2,127 - 13,225 - 11.03

Lease contract receivable 462,576 212,503 250,073 - 462,576 9.98 -

Inventory finance receivable 29,784 29,784 - - 29,784 9.14 -

Financial liabilities

Short-term loans 2,155,000 2,155,000 - - 2,155,000 3.51 -

Long-term loans 450,420 245,080 205,340 - 450,420 4.43 -
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2012

Outstanding balances of net financial instruments

Reprising or maturity dates

Average interest rate

Depend 

on Market 

Rate

With in 

1 year

1-5 years No 

Interest

Total Floating Fixed

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Thousand 

Baht

Financial assets

Cash and cash equivalents 277,798 259,599 - 18,199 277,798 0.61 -

Bank deposits held as collateral 144 - 144 - 144 - 2.75

Factoring receivable 2,642,247 2,642,247 - - 2,642,247 9.32 -

Hire purchase receivable 9,645 7,686 1,959 - 9,645 - 11.43

Lease contract receivable 508,411 188,967 319,444 - 508,411 9.89 -

Inventory finance receivable 39,791 39,791 - - 39,791 9.30 -

Financial liabilities

Short-term loans 2,055,000 2,055,000 - - 2,055,000 3.73 -

Long-term loans 543,320 255,720 287,600 - 543,320 4.80 -

Methods and assumptions in estimating fair value of financial instruments

Considerable judgment is necessarily in the estimation of fair values. Accordingly, the estimates presented herein are not necessarily 

indicative of the amount that could be realized in a current market exchange. The use of different market assumptions and/or 

estimation methodologies may have a material effect on the estimated fair value. The following methods and assumptions were 

used by the Company in estimating fair value of financial instruments.

Cash and cash equivalents

The fair values are based on the amounts recognized in the statements of financial position.

Current investments

The fair value for listed securities are based on quoted market prices.

Factoring receivable

The fair value of factoring receivables bearing floating rates of interest are based on the amounts recognized in the statements 

of financial position.
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Hire purchase and lease contract receivables

The fair values of hire purchase and lease contract receivables are estimated by using discounted cash flow analysis using 

interest rates currently being offered and average remaining years to maturity.

As at December 31, 2013

Carrying Value Fair Value

Baht Baht

Hire purchase and lease contract receivables including current portion 475,800,680 475,800,680

As at December 31, 2012

Carrying Value Fair Value

Baht Baht

Hire purchase and lease contract receivables including current portion 518,056,327 518,056,327

Inventory finance receivable

The fair value of inventory financial receivable which is short-term finance receivable, is based on the amounts recognized in 

the statements of financial position.

Short-term loans from financial institutions

The fair values of short-term loans from financial institutions bearing floating rates of interest are based on the amounts recognized 

in the statements of financial position.

Long-term loans

The fair value of long-term loans bearing fixed and floating rate of interest are based on the amounts recognized in the statements 

of financial position.

28. APPROVAL FOR ISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been approved for issue by the authorized director of the Company on January 28, 2014.
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REMUNERATION FOR THE AUDITOR 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด นอกจากน้ี

บรษิทัมีค่าใช้จ่ายอืน่ๆ อาทิ เช่น ค่าปรกึษาภาษอีากร ค่าจดัท�า GROUP REPORTING และค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กิดขึน้จรงิ ดงัน้ี

THE COMPANY PAID REMUNERATION TO THE AUDITORS OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

JAIYOS AUDIT CO., LTD. IN THE FORM OF BOTH AUDIT FEE AND NON-AUDIT FEE, SUCH AS 

TAX ADVISORY FEE, GROUP REPORTING FEE AND OUT-OF-POCKET EXPENSES AS FOLLOWS:

(หน่วย:	บาท	/	Unit:	Baht)

ปี 2554 / 2011 ปี 2555 / 2012 ปี 2556 / 2013

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

Audit	Fee

1,790,000 1,790,000 1,880,000

ค่าบริการอื่นๆ

Non-Audit	Fee

366,766 207,855 207,435

รวมใช้จ่าย		Total 2,156,766 1,997,855 2,087,435
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OTHER REFERENCES 
บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

SHARE REGISTRAR

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น	7	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	66(0)-2229-2800				โทรสาร	66(0)-2359-1259

หรือ	TSD	Call	Center	66(0)-2229-2888

Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

62	The	Stock	Exchange	of	Thailand	Building,	Fl.	7,	Rachadapisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	

10110,	Thailand

Tel:	66(0)-2229-2800											Fax:	66(0)-2359-1259

TSD	CALL	CENTER:	66(0)-2229-2888

ผู้สอบบัญชี:

AUDITORS

นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ

ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล

นายนิติ	จึงนิจนิรันดร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3356

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3809

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด 

อาคารรัจนาการ	ชั้น	25	เลขที่	183	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

โทรศัพท์	66(0)-2676-5700						โทรสาร	66(0)-2676-5757

Mr. Chavala	Tienpasertkit

Dr.	Suphamit	Techamontrikul

Mr.	Niti	Jungnitnirundr

CPA	No. 4301

CPA	No.	3356

CPA	No.	3809

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.

Rajanakarn	Building,	25th	Floor,	183	South	Sathorn	Road,	Yannawa,	Sathorn,	Bangkok	10120	

Tel.	66(0)-2676-5700											Fax.	66(0)-2676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย:

LEGAL ADVISORS

บริษัท แอล เอส ฮอไรซัน จ�ากัด 

ชั้น	14	ตึก	จี	พี	เอฟ	ทาวเวอร์	เอ,	93/1	ถนนวิทยุ	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพ	10330

โทรศัพท์	66(0)-2627-3443						โทรสาร	66(0)-2627-3250

นายโสภณ กิติด�ารงค์เจริญ

7	(ซอย	1	เสรี	8)	ถนนพระรามเก้า	58	แขวง/เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	66(0)-2300-5629	โทรสาร	66(0)-2300-5610

LS Horizon Ltd.

14th	Floor,	GPF	Witthayu	Tower	A,	93/1	Wireless	Road,	Lumpini,	Phatumwan,	Bangkok	10330

Tel.	66(0)-2627-3443										Fax.	66(0)-2627-3250

Mr. Sophon Kitidamrongcharoen

7	(Soi	1	Seri	8),	Rama	9	Road	58,	Suanluang,	Bangkok	10250

Tel.	66(0)-2300-5629										Fax.	66(0)-2300-5610
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IFS Capital (Thailand) Public Company Limited  

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

1168/55, Fl. 20, Lumpini Tower, Rama 4 Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวน์เวอร์, ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Tel :  0-2285-6326-32, 0-2679-9140-4 
Fax : 0-2285-6335, 0-2679-9159


