บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556
เนื่องจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) และกลุ่ม (บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท
ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory
(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) (“บริษัทและกลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัท”) ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2556 ทาให้หลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จากัดได้ถือหุ้นในบริษัท ไอร่ า
แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ถึงร้อยละ 44.67 ทาให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัท ไอร่า แคปปิตอล
จากัด (มหาชน) และกลุ่ม ตามนิยาม “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
1. คุณสรรเสริญ จุฬางกูร และ
2. คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร
ซึ่งถือหุ้นคนละร้อยละ 20
3. คุณอภิชาต จุฬางกูร
4. คุณทวีฉัตร จุฬางกูร
5. คุณณัฐพล จุฬางกูร
6. คุณกรกฤช จุฬางกูร
7. คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร และ
8. คุณอัครพงศ์ จุฬางกูร
ซึ่งถือหุ้นคนละร้อยละ 10
รวมถึงบุคคลที่เป็นคู่สมรส และ บุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมด้วย

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 1

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นเกิดขึ้นหลังรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ทาให้งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสาหรับปี
2555 ไม่ได้แสดงรายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบริษัทที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม ตามโครงสร้างหลังการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตามรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2555 และ 3 เดือนแรกของปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นางหทัยรัตน์
จุฬางกูร

ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS
2555 นายอภิชาติ จุฬางกูร ซึ่ง เป็นบุ ตรของ มูลค่ารวม 247 ล้านบาท ซึ่ง
นางหทัยรัตน์ ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ใน ACและ ประกอบด้วย
นายทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตรของนางหทัย  มูลค่ า 107 ล้า นบาท มี
รัตน์ เป็นที่ปรึกษาของ AC
กาหนดครบช าระในเดือ น
มีนาคม 2556 และ
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นผู้ถือหุ้น  มูล ค่ า 140 ล้ า นบาท มี
ร้ อ ยละ 20 รวมกั บ การถื อ หุ้ น ของนาย
กาหนดครบช าระในเดือ น
สรรเสริญ จุฬางกูร ซึ่งเป็นสามี รวมเป็นการถือ
กรกฎาคม 2558
หุ้นร้อ ยละ 40 ในบริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้ง ส์
จากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือ หุ้นร้อยละ 44.67 ใน AC
นอกจากนั้น นายทวี ฉัต ร จุฬ างกูร และนาย
วุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตรของนางหทัยรัตน์
ยั ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการของ AC
ตามลาดับ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 2

247

247

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1ไม่มีหลักประกัน
จานวน 200 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยจะครบ
กาหนดในวันที่ 1 เมษายน 2556 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อย
ละ 5 ปีที่ 2 และปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอ้างอิง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเฉลี่ยจากธนาคาร
พาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ 4 แห่ ง ลบด้ ว ยร้ อ ยละ 0.75
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการกู้ ยื ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นของ
บริษัท
โดยหุ้นกูด้ ้อยสิทธิครั้งที่ 1 นี้ บริษัท ได้จาหน่ายให้แก่
1. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร มูลค่า 107 ล้านบาท
2. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ มูลค่า 40 ล้านบาท
3. หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ มูลค่า 6 ล้านบาท
4. บุคคลอื่นที่มิได้มีความขัดแย้งกับบริษัท และกลุ่มบริษัท

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

ตั๋วแลกเงิน

-

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 3

3 เดือนแรก
ปี 2556

593.16

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 47 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2554ได้มีมติ อ นุมัติ การออกและเสนอขายหุ้น กู้
ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 ไม่มีหลักประกัน จานวน 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อ ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม
2555 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกาหนดในวันที่
1 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนของบริษัท
โดยหุ้นกูด้ ้อยสิทธิครั้งที่ 1 นี้ บริษัท ได้จาหน่ายให้แก่
1.นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร จานวน 140 ล้านบาท
2.นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ จานวน 40 ล้านบาท
3.บุคคลอื่นที่มิได้มีความขัดแย้งกับบริษัท และกลุ่มบริษัท
จานวน 20 ล้านบาท
รายการดัง กล่ าวเป็ นรายการกู้ยื มที่ เป็ นรายการปกติ มี
เงื่อนไขและอัตราการกู้ยืมสมเหตุสมผล เพื่อให้ AS นา
เงินกู้ยืมนี้ไปเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย AS และขายให้คุณหทัยรัตน์ในไตร
มาสที1่ /2556 มี 2 ฉบับ
ฉบับที่1 จานวน 300.0 ล้านบาท ครบกาหนด 2 พ.ค .56
ผลตอบแทน ร้อยละ 3.85

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับที่2 จานวน 300.0 ล้านบาท ครบกาหนด 30 ก.ย.56
ผลตอบแทน ร้อยละ 4.0

ตั๋วแลกเงิน

800

500

คุณหทัยรัตน์ลงทุน ซื้อ ตั๋วแลกเงินที่อ อกโดย AF จานวน
500 ล้านบาท โดยซื้อจาก AS

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

4.65

4.55

ดอกเบี้ยจ่าย

5.11

5.62

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ

0.63

0.16

เป็น รายการดอกเบี้ ยจ่ ายหุ้น กู้ด้ อ ยสิทธิ และตั๋ วแลกเงิ น
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการดอกเบี้ ยจ่ ายหุ้น กู้ด้ อ ยสิทธิ และตั๋ วแลกเงิ น
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมบริการจากกองทุนส่วนบุคคลของ
นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ที่บริหารโดยบริหาร AS ซึ่งเป็นการ
คิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 4

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค่านายหน้าในการซื้อขาย
2555 นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นที่ปรึกษาของ หลักทรัพย์
AC และนายอภิชาติ จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตรของ
นางหทั ย รั ต น์ (พี่ ข องนายทวี ฉั ต ร จุ ฬ างกู ร )
ถือหุ้นร้อยละ 9.79 ใน AC

13.65

3.77

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ยจ่าย
ร้อยละ 10 และเป็นบุตรชายของนายสรรเสริญ
และนางหทัยรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เจ
อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
44.67 ในAC และเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของ AC ลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย์
นอกจากนั้น นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตร
ของนางหทัยรัตน์ (น้องของนายทวีฉัตร จุฬาง
กูร) ยังเป็นกรรมการของ AC
เงินวางประกัน

0.008

0.02

78.32

70.67

-

0.02

-

113.72

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 5

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายทวีฉัตร จุฬางกูร ทารายการซื้อ ขายหลักทรัพย์ผ่าน
AS ตั้งแต่ก่อนปี 2553
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตรา
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ย จ่ายจากเงิน ฝากในบั ญชี รายการดังกล่าวเกิ ด
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าว
เกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่
เป็นอัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

นายณัฐพล
จุฬางกูร

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค่านายหน้าในการซื้อขาย
2555 นายอภิชาติ จุฬางกูร ซึ่ง เป็นบุ ตรของ หลักทรัพย์
นางหทัยรัตน์ (พี่ของนายณัฐพล จุฬางกูร ) ถือ
หุ้นร้อยละ 9.79 ในAC และนายทวีฉัตร จุฬาง
กูร ซึ่งเป็นบุตรของนางหทัยรัตน์ (พี่ข องนาย
ณัฐพล จุฬางกูร) เป็นที่ปรึกษาของ AC
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 10 และเป็นบุตรชายของนายสรรเสริญ
และนางหทัยรัตน์ (พี่ของนายณัฐพล จุฬางกูร)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
จากัด ซึ่ง เป็นผู้ถื อ หุ้นร้อ ยละ 44.67 ใน AC
นอกจากนั้น นายทวี ฉัต ร จุฬ างกูร และนาย
วุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตรของนางหทัยรัตน์
(น้ อ งของนายณั ฐ พล จุ ฬ างกู ร ) ยั ง เป็ น ที่ ดอกเบี้ยจ่าย
ปรึกษาและกรรมการ ของ AC ตามลาดับ

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

14.94

2.62

27.88

113.02

-

35.53

0.02

-

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 6

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
นายณัฐพล จุฬ างกูร ทารายการซื้อ ขายหลักทรัพย์ผ่า น
AS ตั้งแต่ก่อนปี 2553
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตรา
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
นายโกมล
จึงรุ่งเรืองกิจ

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

6.15

4.69

80

80

3.41

1.7

1.49

1.60

ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม รายได้ค่านายหน้า
2555 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ถือหุ้นร้อยละ 2.89 ใน AC และบริษัทซัมมิต
ฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งนายโกมล เป็นผู้ถือ
หุ้น ร้ อ ยละ 97.03 ได้มี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ใน
AC ร้อยละ 6.55 ด้วย นอกจากนี้นายอภิชาติ
จุฬางกูร (หลานของนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS
ซึ่งเป็นบุตรของนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ถือหุ้น
ร้อยละ 9.79 ใน AC และนายทวีฉัตร จุฬางกูร
(หลานของนายโกมล จึ งรุ่ งเรื อ งกิจ ) ซึ่ งเป็ น
บุตรของนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นที่ปรึกษา
ของ AC
ดอกเบี้ยจ่าย
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นายโกมล จึง
รุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นร้อยละ 2.89 ใน AC และ
บริษัทซัมมิต ฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งนาย
โกมล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 97.03 ได้มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน AC ร้อยละ 6.55 ด้วย และนาย
โกมลยังเป็นน้องของนายสรรเสริญ ซึ่งถือผู้ถือ ดอกเบี้ ย ค้ า งจ่ า ยหุ้ น กู้ ด้ อ ย
หุ้นร้อยละ 20 เมื่อรวมกับนางหทัยรัตน์ซึ่งเป็น สิทธิ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 7

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตรา
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS มูลค่า 80 ล้านบาท ประกอบด้วย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 จานวน 40
ล้านบาท
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 จานวน 40
ล้านบาท
ดอกเบี้ยจ่ าย ประกอบด้ วย ดอกเบี้ยจากหุ้น กู้ด้อ ยสิท ธิ
ของ AS ครั้งที่ 1 ดอกเบี้ยจ่ายจานวน 2.57 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ครั้งที่ 2 ดอกเบี้ยจ่าย
จานวน 0.84 ล้านบาท รายการดังกล่าวเกิดจากการหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายใน
การก าหนดราคาที่ เ ป็ น อั ต ราตลาด หรื อ อั ต ราที่ คิ ด กั บ
ลูกค้าทั่วไป และดอกเบี้ยจ่ายจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประกอบด้วยดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ครั้งที่ 1
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจานวน 0.65 ล้านบาท และดอกเบี้ยจาก

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

ภรรยาจึงถื อ หุ้ นรวมกั นร้อ ยละ 40 ในบริษั ท
เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จากัด นอกจากนั้น นายทวี
ฉัตร จุฬางกูร และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็น
บุตรของนางหทัยรัตน์ (หลานของนายโกมล
จึงรุ่งเรือ งกิจ) ยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการ
ของ AC ตามลาดับ
เงิ น ประกั น ในการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

0.001

24.74

11.02

32.97

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

-

13.76

ตั๋วแลกเงิน

-

98.61

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็น
รายการขายหลักทรัพย์ซึ่งยัง
ไม่ครบกาหนดในการจ่ายเงิน
ให้แก่ลูกค้า

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 8

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ครั้งที่ 2 ดอกเบี้ยค้างจ่ายจานวน
0.84 ล้านบาท รายการดังกล่าวเกิดจากการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่ มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า โดยทั่ ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุ ร กรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จปกติที่ มี เ งื่อ นไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็นรายการที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
ณ วันที่ 12 ก.พ. 2556 บริษัทออกตั๋วแลกเงินมูลค่า 100

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

น.ส.ปรียาพันธ์
ปานะวิภาต

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

เป็ น ภรรยาของนายนคร คลศรี ชั ย ซึ่ ง เป็ น รายได้ค่านายหน้า
กรรมการผู้จัดการของ AS

0.02

-

0.02

-

0.0002

-

ดอกเบี้ ย จ่ า ยเนื่ อ งจากเงิ น
ฝากเป็ น หลั ก ประกั น ในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

นายไพโรจน์
เหลืองเถลิงพงษ์

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AS

รายได้ค่านายหน้า

3 เดือนแรก
ปี 2556

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 9

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ล้านบาท ครบกาหนดวันที่ 9 ส.ค. 2556 คิดเป็นอัตรา
ดอกเบี้ย ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี ให้แก่ นายโกมล จึง
รุ่งเรืองกิจ
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตรา
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตรา
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรืออัตรา

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

หม่อมราชวงศ์
เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

เงินประกันในการซื้อขาย
หลักทรัพย์

0.008

0.008

ดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากเงิน
ฝากเป็นหลักประกันในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์

0.0008

-

6.00

6.00

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 เป็ น ที่ ป รึ ก ษา หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS
คณะกรรมการบริหาร AS และมีสัดส่วนการ มูลค่า 6 ล้านบาท
ถือหุ้นรวมกับหม่อมหลวงณุษฐสุดา วิสุทธิ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เป็นบุตรร้อยละ 6.09 ใน AC
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นกรรมการผู้
อ านาจลงนามใน AC และเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการบริ หารใน AS นอกจากนั้ น
หม่ อ มหลวงณุ ษ ฐสุ ด า วิ สุ ท ธิ ซึ่ ง เป็ น บุ ต รมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.11 ใน AC

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 10

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุ ร กรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จปกติที่ มี เ งื่อ นไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุ ร กรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จปกติที่ มี เ งื่อ นไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1ไม่มีหลักประกัน
จานวน 200 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยจะครบ
กาหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อย
ละ 5 ปีที่ 2 และปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอ้างอิง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเฉลี่ยจากธนาคาร
พาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ 4 แห่ ง ลบด้ ว ยร้ อ ยละ 0.75
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการกู้ ยื ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นของ

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

นายพิชัย พืชมงคล

ลักษณะของความสัมพันธ์

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

0.39

0.94

ดอกเบี้ยค้างจ่ายของหุ้นกู้
ด้อยสิทธิ

0.10

0.19

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 เป็ น กรรมการ เงินประกันในการซื้อขาย
ใน บริษัท ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หลักทรัพย์
ซึ่ ง และมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 0.23 ใน
AC

0.09

-

0.0002

-

0.61

0.93

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ธรรมนิติไม่ได้
สัดส่วนการถือหุ้นใน AC อย่างไรก็ตาม นาย
พิชัย พืชมงคล มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
0.23 ใน AC
นางนลินี
งามเศรษฐมาศ

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย

ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2555 เป็ น ประธาน เงิ น ประกั น ในการซื้ อ ขาย
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้มีอ านาจลง หลักทรัพย์
นามใน AS

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 11

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท
รายการดังกล่าวเกิดจากการหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการดังกล่าวเกิดจากการหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุ ร กรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จปกติที่ มี เ งื่อ นไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุ ร กรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จปกติที่ มี เ งื่อ นไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็น รายการที่เ กิด จากการซื้ อ ขายหลั กทรั พย์ ผ่า น AS
ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุ ร กรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จปกติที่ มี เ งื่อ นไขทาง

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

ณ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 เป็ น ประธาน
เจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามใน AC เป็นประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามใน AS เป็ น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน AD และเป็น
ประธานกรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้ มี
อานาจลงนามใน AS และมีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกับบุตร ใน AC ร้อยละ 12

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็น
อัตราตลาด หรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์
ไอร่า จากัด
(มหาชน)

เป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย เงินปันผล
AC และมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ ศ.ดร.
ศุภชัย พิศิษฐวานิช นายนพพร พิชา นางจิ
ราพร เชมนะสิริ รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ตราสารหนี้
นางนลินี งามเศรษฐมาศ และนายวิสูตร
กาญจนปัญญาพงศ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของ AS บริหาร
กองทุนส่วนบุคคล โดยทาการซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้กองทุนส่วนบุคคล ผ่าน AS

รายได้ค่านายหน้า เป็นรายได้ค่า
นายหน้าจากการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคล โดยผู้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลของ AS

25.20

30.00

482.81

159.72

0.04

0.003

0.18

0.10

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 12

รายการดังกล่าวเป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัท
AS เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 จ่ายปันผลหุ้นละ 0.042
บาท
เป็นการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น ของ AC โดยผ่านAS มี
วัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น
เป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งทาง AS เรียกเก็บจาก AC เนื่องจากใช้
คู่สายโทรศัพท์ของ AS ในอัตราปกติ
รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เป็ น รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและ
บริ ก ารจากการบริ ห ารกองทุ น
ส่วนบุคคล โดยผู้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลของ AS
ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ เป็ น
ลู ก ห นี้ ธุ ร กิ จ ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของ
AS ท าการซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้
กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งยังไม่ครบ
กาหนดชาระ
บ ริ ษั ท ไ อ ร่ า บริษัทถือหุ้นใน AF ร้อ ยละ 57.35 และมี เงินปันผล
แฟคตอริ่ ง จ ากั ด กรรมการร่ ว มกั น ได้ แ ก่ นางนลิ นี งาม
(มหาชน)
เศรษฐมาศ
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 AC ถือหุ้น ตั๋วแลกเงิน 800 ล้านบาท
ใน AF ร้อ ยละ 74.02 และมีกรรมการ ในวันที่ 13 และ 20 ธ.ค. 2555
ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ นางนลิ นี งามเศรษฐมาศ AF ได้กู้ยืมเงินจาก AS โดยมีตั๋ว
และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
แลกเงิน (B/E) 2 ฉบับ ฉบับละ
นอกจากนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือ 500 ล้ า นบาท และ 300 ล้ า น
หุ้นร้อยละ 2.92 ใน AF ผ่านทางบริษัท ซัม บาท ตามล าดั บ เป็ น หลั ก ฐาน

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

1.17

0.48

รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

1.82

-

รายการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบาย
ในการกาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

23.19

-

800

500

รายการดังกล่าวเป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัท
AF เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 จ่ายปันผลหุ้นละ 1.00
บาท
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ AF โดย
เป็นการเสริมสภาพคล่องในการดาเนินงานของ AF
ด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัท
กู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่น
เหตุผลและความจาเป็นที่ทารายการดังกล่าวเพื่อบริหาร
สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์
มิ ท คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด และนายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร ผู้ที่เป็นบุตรของนายสรรเสริญและ
นางหทัยรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อย
ละ 40 ในบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จากัด
ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 44.67
ใน AC และเป็นที่ปรึกษาของ AC ได้ถือหุ้น
ใน บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
ร้อยละ 1.61

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา
การกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย 3.65 %
ต่ อ ปี อายุ 2 เดื อ น โดยในวั น
ครบกาหนด วันที่ 11 ก.พ. 2556
บริ ษั ท มี ก ารต่ อ อายุ ก ารกู้ ยื ม
ออกไปอีก 2 เดือน จานวน 500
ล้า นบาท และในวัน ที่ 14 ก.พ.
25 5 6 มี กา ร ช า ร ะ คื น เ งิ น กู้
จานวน 300 ล้านบาท
ดอกเบี้ ย จ่ า ย จ่ า ยแก่ ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ
หุ้ น ใหม่ (เป็ น รายการระหว่ า ง
AF กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหม่ ซึ่ ง ได้ แ ก่
AC บริ ษั ท ซั ม มิ ท คอร์ ป อเรชั่ น
จากัด และ AS

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

1.30

5.9

เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่ AF ออกตั๋วแลกเงิน 2 ฉบับ โดยกู้ยืม
เงินผ่าน AS ในวันที่ 13 และ 20 ธ.ค. 2555 จานวน 500
ล้านบาทและ 300 ล้านบาท รวม 800 ล้านบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.65 อายุ 2 เดือน มูลค่า รวม 800 ล้าน
บาท
โดยผู้ซื้อตั๋วแลกเงินคือนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ทั้งจานวน

0.42

0.12

เนื่องจากสาขาหนึ่งของ AS ซึ่งเปิดตั้งแต่ปี 2553 ตั้งอยู่ที่
อาคารสโมสรสนามกอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ง
บริษัทเช่าพื้นที่ 40 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 35,000 บาท

รายการระหว่างบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ซัมมิท วินด์
มิลล์ กอล์ฟ คลับ
จากัด

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันคือ ค่าเช่าพื้นที่ของ AS
ตระกูลจุฬางกูร ประกอบด้วย
( สาขาวินด์มิลล์)
กรรมการ
คุณสรรเสริญ จุฬางกูร
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท ซัมมิท
คอร์ปอเรชั่น จากัด

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร
คุณอภิชาต จุฬางกูร
คุณทวีฉัตร จุฬางกูร
คุณณัฐพล จุฬางกูร
คุณกรกฤช จุฬางกูร
คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร
คุณอัครพงศ์ จุฬางกูร
จานวนหุ้นจดทะเบียน 6 ล้านหุ้น บริษัท ซัม
มิท คอร์ปอเรชั่น จากัด ถือ 599,999,200
หุ้น
บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งมีผู้ถือ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
หุ้นทั้งหมดประกอบด้วย คุณสรรเสริญ คุณ เอกสารการโอนสิทธิ
หทัยรัตน์ คุณอภิชาต คุณทวีฉัตร คุณ ณัฐ
พล คุ ณ กรกฤช คุ ณ วุ ฒิ ภู มิ คุ ณ อั ค รพงศ์
จุฬางกู ร และ คุ ณ โกมล จึ งรุ่ งเรื อ งกิจ ซึ่ ง
เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
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3 เดือนแรก
ปี 2556

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 อย่างไรก็ตามรายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติที่
มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า โดยทั่ ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดราคาที่เป็นอัตราตลาด หรือ อัตราที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป

-

-

บริ ษั ท ซั ม มิ ท คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด มิ ไ ด้ เ รี ย กเก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มตรวจสอบเอกสารการโอนสิ ท ธิ อั น
เนื่ อ งมาจากการรั บ ซื้ อ ลดเอกสารทางการค้ า ของผู้ จั ด
จาหน่ายสินค้าและบริการจาก AF
เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (JRK Holdings
Co. Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทซัมมิท โดย
กลุ่มบริษัทซัมมิทเป็นผู้ให้การสนับสนุนบริษัทโดยให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้หรือการโอนสิทธิการรับเงิน
(ลูกหนี้ประเภทที่มีการโอนสิทธิการรับเงินประเภทที่ 1) ซึ่ง
ทาให้ AF มีความเสี่ยงในด้านการเรียกเก็บหนี้ต่า ทั้ งนี้

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของความสัมพันธ์

รายละเอียดของรายการ
หรือสัญญา

31 ธันวาคม
2555

3 เดือนแรก
ปี 2556

การกาหนดราคาและเงื่อนไข / ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หากในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบมูลหนี้หรือ การโอนสิทธิการรั บเงิน AF จะมี
ความเสี่ ย งในการด าเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
ปริมาณมูลค่ารับซื้อเอกสารทางการค้าที่ผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่.ในปี 2554 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 มีปริมาณ
ร้อยละ 3.72 4.73 และ 3.22 ของมูลค่ารับซื้อเอกสารรวม
ตามล าดับ อย่ างไรก็ต ามบริษัท มีนโยบายที่จ ะกระจาย
ฐานลูกค้าและลูกหนี้ไปยังกลุ่มอื่นที่มีการตอบรับการโอน
สิทธิการรับเงินในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

รายการจาหน่ายหุ้น AF ให้ AC

-

93.09

ณ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 บริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ
โครงสร้างการถือหุ้นโดยการซื้อหุ้น AF จากบริษัท ซัมมิท
คอร์ปอเรชั่น จากัด ในราคา 14.50 บาทต่อหุ้น จานวน
6.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ
16.05 ของทุนชาระแล้วของ AF เป็นจานวนเงินทั้งหมด
93.09 ล้านบาท โดย AC ใช้ตั๋วแลกเงินมูลค่า 100 ล้าน
บาท อายุ 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็นแหล่ง
เงินทุน
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

11.2 นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท
ได้กาหนดให้ใช้ราคาตลาดในการทาธุรกรรมทุกประเภท หากธุรกรรมประเภทใดไม่ สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ บริษัท
กาหนดให้ใช้ราคายุติธรรมในการทาธุรกรรมนั้น ยกเว้นธุรกรรมใดที่มีกฎเกณฑ์ของสถาบันกากับกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บริษัทก็จะยึดถือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
11.3 มาตรการการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่
เกี่ยวโยงกัน สาหรับขั้นตอนอนุมัติการทารายการ บริษัทได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ และหลัก
บรรษัทภิบาลของบริษัท โดยได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทและผู้ถือหุน้ จะได้รับเป็นสาคัญในการอนุมัติการทารายการ
ระหวางกัน
11.4 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มการจัดทารายการระหว่างกันในอนาคต
11.4.1 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นรายการธุรกรรมการค้าปกติที่บริษัทมีนโยบายชัดเจน ในการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันทั้งบุคคลเกี่ยวโยงและคู่คา้
โดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติอันถูกต้องและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งต้องมี การผ่านขั้นตอน
การอนุมัติตามระเบียบบริษัทที่สอดคล้องกับกฏและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อ
กาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
11.4.2 แนวโน้มการจัดทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นรายการที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในเครือ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณ
การทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกั บการทา
รายการกั บ ลูก ค้ าทั่ ว ไป มีเ งื่ อนไขทางการค้ าที่ ไม่แ ตกต่ า งไปจากที่ ธุ รกิ จ ทั่ว ไปหรื อธุ ร กิจ ประเภทเดี ย วกั น พึง กระท า
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
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