บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุป
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำ
ข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ และบริษัท หรืออำจศึกษำข้ อมูล
ได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
บริษัท ไอร่ ำ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : 26-27 และ 30 มิถุนำยน 2557)
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย : บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ : ดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย : เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจานวน 633,932,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ณ ช่วงเดียวกัน บริ ษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจานวน 124,668,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.12 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ด้ ้ วย โดยมี
ราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น: เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น
เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำย:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)
รำคำเสนอขำยต่ อประชำชน : 0.75 บาทต่อหุ้น

มูลค่ ำกำรเสนอขำย : 475,449,150 บาท

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ
 ไม่มี

 จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ : - หุ้น ราคาเสนอขายหรื อราคาแปลงสภาพ : - บาท

มูลค่ ำที่ตรำไว้ (Par) : 0.25 บาทต่อหุ้น

มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (Book Value) : 0.32 บาทต่อหุ้น

ส่วนที่ 1 หน้ า 1

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
อัตรำส่ วนรำคำต่ อมูลค่ ำตำมบัญชีต่อหุ้น (“P/BV Ratio”) ของบริษัทฯ : 2.36 เท่า
ค่ ำเฉลี่ย P/BV Ratio ของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ : 2.92
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ ติด silent period : จานวน 278.8 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 7.16 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ (เป็ นการคาดการณ์การ
ใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของพนักงานบริ ษัทฯ รอบแรกหรื อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557)
ตลำดรอง :

 SET

 mai

หมวดธุรกิจ (sector): เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน : Profit Test

Market Capitalization Test

 Holding Company

บริ ษั ท ฯ ได้ เปลี่ ย นเกณฑ์ ก ารยื่ น เข้ าจดทะเบี ย นเป็ นเกณฑ์ มู ล ค่ า หุ้ นสามั ญ ตามราคาตลาด (Market
Capitalization Test) เนื่องจากบริ ษัทฯ เคยยื่นเข้ าจดทะเบียนด้ วยเกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test) ซึ่งระบุว่าบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทแกนต้ องมีผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ โดยต้ องมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอและมีกาไร
สุทธิ ในปี ล่าสุด และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ของปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุน
สุทธิ 31.31 ล้ านบาท และบริ ษัทแกนมีผลขาดทุนสุทธิ 20.17 ล้ านบาท จึงทาให้ ไม่สามารถยื่นเข้ าจดทะเบียนด้ วยเกณฑ์
กาไรสุทธิได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ รับรองว่าบริ ษัทฯ จะไม่เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปก่อนได้ รับอนุมตั ิการรับหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการมีผลบังคับใช้ แบบแสดงรายการข้ อมูลของบริ ษัทฯ จากสานักงาน กลต. และจะไม่เสนอขายหลักทรัพย์
แก่ประชาชนทัว่ ไปหากผลการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดของบริ ษัทฯ และบริ ษัทแกน ณ วันที่เสนอขายน้ อย
กว่า 1,000 ล้ านบาท หรื อหากคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สาหรับผู้ยื่นคาขอที่ประกอบธุรกิ จโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น
(Holding Company)
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์
ในการน าเงิ น ที่ ไ ด้ จากการเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ
ประชาชนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัด ส่ ว นในครั ง้ นี จ้ านวน 759 ล้ า นหุ้น ซึ่ง คิด เป็ นจ านวนเงิ น
ประมาณ 568,950,300 ล้ านบาท หลังจากหักค่าธรรมเนียมการ
จัดจาหน่ายและรั บประกันการจัดจาหน่าย และค่าใช้ จ่ายอื่ นที่
เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว เพื่อนาไปใช้ ดงั นี ้
จำนวนเงิน
โดยประมำณ
(ล้ ำนบำท)

ระยะเวลำที่
ใช้ เงิน
โดยประมำณ

1. เพื่อขยายการลงทุนใน
อนาคตในธุรกิจการเงิน
ได้ แก่ ขยายธุรกิจใน
บริษัทย่อย รวมถึง ธุรกิจ
เช่า ธุรกิจเช่าซื ้อ ธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อการบริโภค
ธุรกิจประกัน และ ธุรกิจ
อื่นๆ ทางด้ านการเงิน

468.95

ภายในปี 2558

2. ชาระคืนตัว๋ แลกเงิน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่

100.00

ภายในปี
2557

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษั ทฯ มี นโยบายจ่ า ยเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้นใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากการหักภาษี
เงิ น ได้ และหั ก ส ารองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็
ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด
แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน
อยู่ รวมทัง้ ข้ อ จากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ที่อนุมัติให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ประกอบด้ วย AS AF AD
และ AI) มีนโยบายจ่า ยเงิ นปั นผลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะขึ น้ อยู่ กั บ กระแสเงิ น สด แผนการลงทุ น เงื่ อ นไขและ
ข้ อ ก าหนดในสัญ ญาต่ า งๆที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยทัง้ สามผูก พัน อยู่
รวมทั ง้ ข้ อจ ากั ด ทางกฎหมาย ความจ าเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน โดยมีกลุม่ ธุรกิจ
หลักด้ านการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วยบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 บริ ษัทไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งประกอบธุรกิจการโอน และรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องภายในประเทศ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 74.02 บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้ บริ การที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจรโดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านทาง AS ในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ AIRA
International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึง่ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินการควบรวม และการซื ้อขาย
กิจการทังในประเทศ
้
และระหว่างประเทศโดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โครงสร้างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

หมำยเหตุ: * นาย Tai Chong Yih ซึง่ เป็ นผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การของ AS ถือหุ้นใน AI สัดส่วนร้ อยละ 10

การประกอบธุรกิ จของบริ ษัทย่อย
1) บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) (เดิมชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ พรูเด้ นท์ สยาม จากัด) จดทะเบียนจัดตัง้
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 870 ล้ านบาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 870 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553 และมีอานาจควบคุมใน AS
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถุนายน 2553 เป็ นต้ นมา AS ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลข 48 โดยได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 8 ประเภท ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ า
หลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(กองทุนส่วนบุคคล) ธุรกิจยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) และ การจัดการเงินร่ วมลงทุน นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั AS มีที่ตงส
ั ้ านักงาน 6 แห่ง
ได้ แก่ สานักงานใหญ่ (อาคารจัตุรัสจามจุรี) สาขาสุรวงศ์สาขาซัมมิทวินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ สาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สาขาเมืองทองธานีและสาขานครสวรรค์
1.1) บริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด
บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) (เดิมชื่อบริ ษัทธรรมนิติและทรู ธ จากัด ) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อ วันที่ 23
มีนาคม 2541 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท โดยในเดือนมีนาคม 2550 AS ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ปั จจุบนั AD มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 30 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
AD ประกอบธุรกิจให้ บริ การที่ปรึ กษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งเน้ นทาธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินและบัญชี
การปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ การซื ้อขายและควบรวมกิจการ ที่ปรึกษาภาษี ธุรกิจ รวมทังให้
้ บริ การจัดฝึ กอบรมภายในองค์กร
ซึง่ เป็ นการให้ บริ การฝึ กอบรมภายในให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความต้ องการเฉพาะของลูกค้ าโดยจะเน้ นการฝึ กอบรมที่
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จการเงิ น ครอบคลุมทุกภาคธุรกิ จทัง้ ภาครั ฐและเอกชน สถาบันการเงิ น บริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ธุรกิจ SMEs และบุคคลธรรมดาโดยทัว่ ไป
AD ได้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 822 ที่ปรึกษาสาขาการเงินและเบ็ดเตล็ด ด้ าน
การวางแผนธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และที่ปรึ กษาการเงินที่ได้ รับ ความเป็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษารับอนุญาตด้ านปรับโครงสร้ างหนี ้ภายใต้ โครงการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (คปน.)
2) บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) (เดิมชื่อบริ ษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)) จดทะเบียน
จัดตังเมื
้ ่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 20 ล้ านบาท ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษัทฯและ บริ ษัท
ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ ร่วมกันทาคาเสนอซื ้อร้ อยละ 57.35 และ 22.72 ตามลาดับ และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์
2556 ได้ มีการปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น ทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 74.02
AF ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ งภายในประเทศเป็ นหลัก (Domestic Factoring) เป็ นผู้ให้ บริ การเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสัน้ โดยการรับซือ้ ลดลูกหนี ้การค้ าจากการรับโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในการรับเงินกลุ่มลูกค้ าหลัก ได้ แก่ กลุ่มค้ าปลีก
สมัยใหม่ และกลุม่ ชิ ้นส่วนรถยนต์
ปั จจุบนั AF เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai มีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว 200 ล้ านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
3) AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 2 มกราคม 2556 โดย
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 90
AI ประกอบธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงินการควบรวมและการซื ้อขายกิจการทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
(Cross Border Merger & Acquisition) และการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ปั จจุบนั AI มีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว 500,000 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์ แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์
เนื่องจาก บริ ษัทฯ ในฐานะบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดาเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
และไม่มีการประกอบธุรกิจโดยตรง รายได้ สว่ นใหญ่ของบริ ษัทฯ จึงมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ได้ แก่ AS ซึ่งเป็ น
บริ ษัทแกน และกลุม่ ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ ประกอบด้ วย AS AF AD และ AI บริ ษัทย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจการเงิน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
สัดส่ วนรำยได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ ปี 2554-2556
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
192.95
50.16%
214.18
44.23%
471.11
59.68%
(2) ดอกเบี ้ยรับจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
108.41
28.18%
139.64
28.84%
171.45
21.72%
(3) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
41.97
10.91%
37.08
7.66%
49.22
6.24%
(4) กาไรจากเงินลงทุน
0.00*
0.00%*
42.44
8.76%
0.00** 0.00%**
(5) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
24.55
6.38%
33.74
6.97%
46.50
5.89%
(6) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
15.48
4.02%
16.05
3.31%
50.07
6.34%
(7) รายได้ อื่น
1.31
0.34%
1.09
0.23%
1.07
0.14%
รำยได้ รวม
384.67 100.00%
484.22 100.00%
789.43 100.00%
หมำยเหตุ: บริ ษัทฯถื อหุ้น AF ในสัดส่วนร้ อยละ 57.35 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และเพิ่มสัดส่วนการถื อหุ้นใน AF เป็ นร้ อยละ 74.02 ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
* สาหรับงวดปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 4.20 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในงบ
การเงินรวม
** สาหรั บงวดปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 9.62 ล้ านบาท ซึง่ แสดงอยู่ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในงบ
การเงินรวม
ไตรมำส 1 ปี 2556
ไตรมำส 1 ปี 2557
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
151.45
66.21%
61.68
48.17%
(2) ดอกเบี ้ยรับจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
12.89
5.64%
35.84
27.99%
(3) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
5.48
2.39%
8.36
6.53%
(4) กาไรจากเงินลงทุน
6.91
3.02%
0.00*
0.00%*
(5) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
12.54
5.48%
13.38
10.45%
(6) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
39.46
17.25%
8.73
6.82%
(7) รายได้ อื่น
0.03
0.01%
0.07
0.05%
รำยได้ รวม
228.75
100.00%
128.05
100.00%
หมำยเหตุ: บริ ษัทฯ ถือหุ้น AF ในสัดส่วนร้ อยละ 57.35 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และเพิ่มสัดส่วนการถื อหุ้นใน AF เป็ นร้ อยละ 74.02 ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
* สาหรับงวดสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 10.77 ล้ านบาท ซึง่ แสดงอยู่ในส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายในงบการเงินรวม
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้ ของ AS และ AD ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ AS ตังแต่
้ ปี 2554- 2556
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
โครงสร้ ำงรำยได้ ของ
AS และบริษัทย่ อย (AD)
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
193.40
78.42%
214.18
69.70%
471.27
83.54%
(2) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
21.41
8.68%
7.18
2.34%
15.81
2.80%
(3) กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
(4.20)
(1.70%)
42.44
13.81%
(9.62)
(1.71%)
(4) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
19.04
7.72%
27.08
8.81%
35.91
6.36%
(5) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
15.48
6.28%
16.05
5.22%
50.07
8.88%
(6) รายได้ อื่น
1.47
0.60%
0.35
0.12%
0.71
0.12%
307.28 100.00%
รำยได้ รวม
246.61 100.00%
564.16 100.00%

โครงสร้ างรายได้ ของ AS และ AD ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ AS ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557
ไตรมำส 1 ปี 2556
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
151.61
84.74%
4.88
2.73%
5.51
3.08%
4.34
2.43%
12.54
7.01%
0.03
0.02%
178.91
100.00%

โครงสร้ ำงรำยได้ ของ
AS และบริษัทย่ อย (AD)
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(2) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
(3) กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
(4) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
(5) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
(6) รายได้ อื่น
รำยได้ รวม

ไตรมำส 1 ปี 2557
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
61.68
84.34%
2.17
2.96%
(10.75)
-14.71%
11.26
15.40%
8.73
11.94%
0.05
0.07%
73.13
100.00%

โครงสร้ างรายได้ ของ AF ตังแต่
้ ปี 2554- 2556
โครงสร้ ำงรำยได้ ของ AF
รายได้ ดอกเบี ้ยจากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ อื่น
รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
128.84
80.75%
139.64
79.90%
171.45
79.96%
26.05
16.32%
29.91
17.12%
33.41
15.58%
4.67
2.93%
5.21
2.98%
9.58
4.47%
159.55 100.00%
174.76 100.00%
214.43 100.00%

โครงสร้ างรายได้ ของ AF ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557
โครงสร้ ำงรำยได้ ของ AF
รายได้ ดอกเบี ้ยจากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ อื่น
รวม

ไตรมำส 1 ปี 2556
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
39.46
79.29%
8.01
16.09%
2.30
4.62%
49.77
100.00%
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ไตรมำส 1 ปี 2557
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
35.84
81.57%
6.19
14.09%
1.91
4.34%
43.94
100.00%

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่
ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,000,000,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และมีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว
ทังสิ
้ ้น 779,182,590 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 3,116,730,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
2 ตุลำคม 2556
จำนวนหุ้น
1,392,125,800
374,007,400
374,007,400

ร้ อยละ
44.67%
12.00%
12.00%

หลังกำรเสนอขำย ESOP
Warrant*
จำนวนหุ้น
1,392,125,800
392,507,400
374,007,400

ร้ อยละ
42.95%
12.11%
11.54%

หลังกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และเสนอขำยหุ้นแก่
ประชำชนทั่วไป และกำร
เสนอขำย ESOP Warrant
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
1,447,810,800 36.20%
407,467,600 10.19%
388,967,600
9.72%

1.บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด
2.กลุม่ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
- หุ้นสามัญ
- ถ้ าใช้ สิทธิจากใบสาคัญแสดง
0
0.00%
18,500,000
0.57%
18,500,000
0.46%
สิทธิ
3.กลุม่ คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
294,286,080
9.44%
294,286,080
9.08%
306,057,380
7.65%
4.กลุม่ วิไลลักษณ์
258,016,680
8.28%
258,016,680
7.96%
268,337,280
6.71%
5.นายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์
155,840,000
5.00%
155,840,000
4.81%
162,073,600
4.05%
6.นางนิชา สมิทธิวาสน์
118,563,720
3.80%
118,563,720
3.66%
123,306,220
3.08%
7.นางสาวนิดา แซ่ลี ้**
118,457,040
3.80%
118,457,040
3.65%
123,195,240
3.08%
8.นางดารัตน์ ผาติวฒ
ุ ิ
94,180,840
3.02%
94,180,840
2.91%
97,948,040
2.45%
9.นางลดา ธาราทิพย์มนต์**
94,180,840
3.02%
94,180,840
2.91%
97,948,040
2.45%
10.นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
68,698,400
2.20%
68,698,400
2.12%
71,446,300
1.79%
11.อื่นๆ (จานวน 20 ราย)
148,373,560
4.76%
148,373,560
4.58%
154,308,060
3.86%
12. กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ (เฉพาะส่วน
106,169,240
3.28%
106,169,240
2.65%
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ)
13. ประชาชนทัว่ ไป
633,932,200 15.85%
รวม
3,116,730,360 100.00% 3,241,399,600 100.00% 4,000,000,000 100.00%
หมำยเหตุ: * หลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program: ESOP) โดยมีสมมติฐาน
ว่ากรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทในเครื อ มีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามโครงการออก
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
ซึง่ บริษัทฯ ได้ ออกและเสนอขาย ESOP ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 จานวนไม่เกิน 124.67
ล้ านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยมีมลู ค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมลู ค่า)
** คุณวนิด า แซ่ลี ้ เป็ นญาติ กับคุณ ลดา ธาราทิพย์ มนต์ ทัง้ สองท่านเป็ นเพื่อนกับกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่มีค วามเกี่ยวข้ องกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายละเอียดกลุม่ ผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

.

ณ วันที่
2 ตุลาคม 2556
จำนวนหุ้น ร้ อยละ
1,392,125,800 44.67%

หลังกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
หลังกำรเสนอขำย ESOP
และเสนอขำยหุ้นแก่
Warrant
ประชำชนทั่วไป และกำร
แสนอขำย ESOP Warrant
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
1,392,125,800 42.95% 1,447,810,800 36.20%

บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด
ประกอบด้ วยคุณสรรเสริญ หทัยรัตน์
อภิชาต ทวีฉัตร ณัฐพล กรกฤช วุฒิ
ภูมิ อัครพงศ์ จุฬางกูร
กลุม่ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
374,007,400 12.00%
392,507,400 12.11%
407,467,600 10.19%
คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
249,338,200
8.00%
267,838,200
8.26%
277,811,700
6.95%
คุณอรณิชา งามเศรษฐมาศ
124,669,200
4.00%
124,669,200
3.85%
129,655,900
3.24%
กลุม่ คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
294,286,080
9.44%
294,286,080
9.08%
306,057,380
7.65%
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จากัด
204,259,200
6.55%
204,259,200
6.30%
212,429,500
5.31%
คุณโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ
90,026,880
2.89%
90,026,880
2.78%
93,627,880
2.34%
กลุม่ วิไลลักษณ์
258,016,680
8.28%
258,016,680
7.96%
268,337,280
6.71%
บจ.วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลฯ
94,180,840
3.02%
94,180,840
2.91%
0
0.00%
คุณวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์*
88,090,520
2.83%
88,090,520
2.72%
104,207,690
2.61%
คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
75,745,320
2.43%
75,745,320
2.34%
103,432,590
2.59%
คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์
21,203,000
0.53%
คุณสุกญ
ั ญา วนิชจักรวงศ์
20,371,000
0.51%
คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
2,496,000
0.06%
คุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์
16,627,000
0.42%
หมายเหตุ: * วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริ ษัทวิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ โอนหุ้น จานวน 23,709,170 23,709,170 15,587,500
15,587,500 และ 15,587,500 หุ้น ให้ แก่คณ
ุ วัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ คุณสุกัญญา
วนิชจักรวงศ์ และคุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์ ตามลาดับ
* วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คุณวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ ได้ ขายหุ้นจานวน 11,600,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.37 ของหุ้นที่ออกแล้ ว
ชาระแล้ ว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ วิไลลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
 คุณธนานันท์ วิไลลักษณ์ จานวน 4,800,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.15 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
 คุณสุกญ
ั ญา วนิชจักรวงศ์ จานวน 4,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
 คุณศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ จานวน 2,400,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
 คุณสิริรักษ์ วิไลลักษณ์ และ จานวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกแล้ วชาระแล้ ว
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวม

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
นาย สรรเสริญ จุฬางกูร
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร
นาย กรกฤช จุฬางกูร
นาย ณัฐพล จุฬางกูร
นาย ทวีฉตั ร จุฬางกูร
นาย วุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
นาย อภิชาติ จุฬางกูร
นาย อัครพงศ์ จุฬางกูร

ณ วันที่ 30 มีนำคม 2556
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
200,000
20.00%
200,000
20.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
100,000
10.00%
1,000,000
100.00%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 บริ ษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
รวม

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
นาย โกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นางสาว อริ สดา จึงรุ่ งเรื องกิจ
บริ ษัท ซัมมิทสตาร์ โฮม จากัด
นางสาว สุวมิ ล ทองกร

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
388,100
97.025%
11,700
2.925%
100
0.025%
100
0.025%
400,000
100.00%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 บริ ษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง จากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวม

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
นาย เจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นาย วัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์
นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
นางสาว สิริรักษ์ วิไลลักษณ์
นาง สุกญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์
นาย เชิดชัย วิไลลักษณ์

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
1,026,700
20.53%
1,026,700
20.53%
675,000
13.50%
675,000
13.50%
675,000
13.50%
675,000
13.50%
246,600
4.93%
5,000,000
100.00%

ส่วนที่ 1 หน้ า 10

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วย
ศาสตราจารย์ศภุ ชัย พิศิษฐวา ประธานกรรมการ/กรรมการ
นิช
อิสระ
กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) /
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสทุ ธิ์ วิ กรรมการ
3.
สุทธิ
(ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ
4. นายวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
(ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ
5. นางกองแก้ ว เปี่ ยมด้ วยธรรม
(ผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ
6. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
(ผู้มีอานาจลงนาม)
7. นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
8. รศ.นิพทั ธ์ จิตรประสงค์
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการ
9. นายนพพร พิชา
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการ
10. นางจิราพร เชมนะสิริ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการ
11. รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้มี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็ นเลขานุการของบริษัทฯ
1.

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง
บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

1.1 ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ภายใต้ ก าร
ควบคุ ม ของกลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ แ ละผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ที่ เ ป็ น
ผู้บ ริ ห าร ซึ่ง ถื อ หุ้นรวมกันในสัด ส่ว นมากกว่าร้ อยละ 50
ของบริ ษัทฯ
1.2 ความเสี่ยงจากการเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการ
ถือหุนในบริ ษัทอื่น ซึ่งผลการดาเนินงานจะขึ ้นอยู่กบั ผลการ
ดาเนินงานและเงินปั นผลของบริษัทย่อย
1.3 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่น้อยราย
1.4 ความเสี่ยงจากการเกิด Dilution Effect จากการออกและ
เสนอขาย ESOP Warrant
1.5 ความเสี่ยงจากการโยกย้ ายของบุคลากร

สรุปปั จจัยควำมเสี่ยง (ต่ อ)
บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (ต่อ)
1.6 ความเสี่ยงจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งและการนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนด้ วย
เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า หุ้ น ส า มั ญ ต า ม ร า ค า ต ล า ด ( Market
Capitalization Test)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”)
1.9 ความเสี่ยงจากภาวะตลาด ซึ่งบริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจาก
การลงทุน ในธุรกิ จนายหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรัพย์ (Securities
Brokerage) และธุ ร กิ จการค้ าหลั ก ทรั พ ย์ (Securities
Dealing) ซึ่ง รวมกัน เป็ นสัดส่ว นประมาณร้ อยละ 53 ของ
รายได้ รวมของบริษัทฯ
1.10 ความเสี่ ย งของการลงทุน เพื่ อบัญ ชี ของบริ ษัท หลัก ทรัพ ย์
(Proprietary Trading)
1.11 ความเสี่ ย งจากภาวการณ์ แข่ง ขัน ในธุรกิ จหลัก ทรั พย์ โดย
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มก ร าค ม 2 55 5 มี ก าร เปิ ด เส รี อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมซื ้อขายหลักทรัพย์ ทาให้ ธุรกิจหลักทรัพย์มีการ
แข่งขันในด้ านค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์เพิ่ม
สูงขึ ้นจากในอดีต
1.12 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระเงินของลูกค้ า
1.13 ความเสี่ยงจากการขัดข้ องของระบบคอมพิวเตอร์
1.14 ธุรกิจอาจได้ รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยผิดพลาด
หรื อ โดยมิช อบของพนัก งานซึ่ง ยากต่อ การตรวจสอบและ
ป้องกัน
1.15 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมายและ
ข้ อ ก าหนดที่ เ ข้ ม งวด และการก ากับ ดูแ ลของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”)
1.16 ความเสี่ ย งทางด้ า นสิ น เชื่ อ ซึ่ง บริ ษั ท จะต้ อ งพิ จ ารณาทัง้
ความเสี่ย งด้ านของลูก หนี แ้ ละลูก ค้ าของสิน เชื่ อของธุรกิ จ
แฟคตอริ่ง
1.17 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายสินเชื่อ
1.18 ความเสี่ยงจากการถือหุ้นบริษัทย่อย (AF) ไม่ถึงร้ อยละ 75
1.19 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้ถือหุ้นเดิม
1.20 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ าและลูกหนี ้รายใหญ่
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลัง 3 ปี
รำยกำร
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS) (บาท)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ

รำยกำร
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS) (บาท)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (ROA) (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ROE) (ร้ อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ
หมำยเหตุ:

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555
4,589.52
3,413.55
1,175.97
484.22
339.24
48.29
29.27
0.009
2.90
1.31%
2.84%
9.97%

2554
2,797.67
1,622.02
1,175.66
384.67
310.12
21.15
9.20
0.12
1.38
1.00%
1.07%
5.50%

2556
5,301.61
4,191.49
1,110.12
789.43
516.25
107.17
90.02
0.029
3.78
2.17%
8.79%
13.58%

งบกำรเงินรวม
สำหรับไตรมำสสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2556
2557
4,447.21
4,149.30
3,298.25
3,066.34
1,148.96
1,082.96
228.75
128.05
119.41
133.19
65.03
(31.31)
59.68
(32.02)
0.019
(0.010)
2.87
2.83
2.20%
0.23%
8.23%
(0.17%)
28.43
(24.45)

* ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงินสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด 31 มีนาคม 2557 คานวณจากข้ อมูลการดาเนินงานล่าสุด
ย้ อนหลัง 12 เดือน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัทฯ ก่อตังและจดทะเบี
้
ยนจัดตังบริ
้ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553 ผู้ถือ
หุ้นของ AS ได้ โอนหุ้นสามัญของ AS ให้ กบั บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ถือว่าบริ ษัทฯ มีอานาจควบคุม AS ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน
2553
ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด
(มหาชน) ร้ อยละ 57.35 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว และต่อมา ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 AF ได้ มีการเพิ่มทุน
จากทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนเพิ่ม ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเงินลงทุนใน AF
ร้ อยละ 57.97 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว ต่อมาเมื่ อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ AF
เพิ่มเติม จากบริ ษัท ซัมมิทคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน AF เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 57.97 เป็ น
ร้ อยละ 74.02 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว โดยบริ ษัทฯ ได้ ออกตัว๋ แลกเงินเสนอขายแก่นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ตามที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อนุมตั ิการออกเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้
ในวงจากัด มูลค่า 100 ล้ านบาท มีระยะเวลา 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4
ต่อปี เพื่อนามาใช้ ในการลงทุนเพิ่มใน AF ดังนันงบการเงิ
้
นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จึงมิได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด หลังจากการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน AF ใน
สัดส่วนร้ อยละ 74.02 ส่วนงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะแสดงฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด รวมการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากรายการดังกล่าวไว้ แล้ ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีการจดทะเบียนจัดตัง้ AIRA International Advisory (Singapore)
Pte. Ltd. (“AI”) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านการเงิน โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90 และนาย Tai
Chong Yih ถือหุ้นร้ อยละ 10 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการ AI มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุน
จดทะเบียนจานวน 100 เหรี ยญสิงคโปร์ เป็ นทุนจดทะเบียน 500,000 เหรี ยญสิงคโปร์ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
499,900 หุ้น มูลค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสิงคโปร์ รวมเป็ นเงิน 499,900 เหรี ยญสิงคโปร์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ AI ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจานวน 449,910 หุ้น คิดเป็ นเงิน
จานวน 10.1 ล้ านบาท ซึ่ง AI ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ Accounting and Corporate Regulatory Authority
(ACRA) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ดังนันในงบการเงิ
้
นบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2555 ยังไม่ได้ รวมผลการดาเนินงานของ AI เอาไว้ จึงไม่ได้ มีการอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานจากการจัดตังบริ
้ ษัทดังกล่าวไว้ ในคาอธิ บาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานนี ้
ในขณะที่การวิ เคราะห์ ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงานสาหรั บการดาเนินงานในปี 2556 ได้ ร วมเอาผลการ
ดาเนินงานของ AI เข้ าไว้ แล้ ว

หมำยเหตุ: หลังจากที่ตวั๋ แลกเงินที่ AC ออกและเสนอขายให้ แก่คณ
ุ โกมล จึงรุ่งเรื องกิจครบกาหนดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 AC ได้ ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินฉบับที่
2/2556 ซึง่ ครบกาหนดชาระวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 แก่คณ
ุ โกมลเช่นเดิม และต่อมาเมื่อตั๋วแลกเงินฉบับที่ 2/2556 ครบกาหนด AC ได้ ออกและเสนอขายตั๋ว
แลกเงินฉบับที่ 1/2557 ซึง่ จะครบกาหนดชาระวันที่ 4 สิงหาคม 2557แก่คณ
ุ โกมลเช่นเดิม รายละเอียดเป็ นไปตามส่วนที่ 2-11 รายการระหว่างกัน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับปี 2554 และ
2555 ต่อไปนี ้อยูบ่ นพื ้นฐานของงบการเงินรวม ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รวมฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ AF ที่บริ ษัท
ฯ ได้ ถือหุ้นร้ อยละ 57.97 ตามสัดส่วนที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เข้ าไว้ ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และไม่ได้ คานึงรายการซื ้อหุ้นสามัญของ AF จนถือหุ้นร้ อยละ 74.02
อย่างไรก็ ตามคาอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย
สาหรับปี 2556 ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 และ 2557 เป็ นฐานะการเงินและผลการดาเนินงานจริ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ซึง่ รวมการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ AF ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ไว้ แล้ ว
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยสำหรั บปี 2554 เทียบกับปี 2555 และ 2556
และสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 เทียบ 2557
สาหรับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในปี 2554 และ 2555 เกิดจากทังธุ
้ รกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจแฟคตอริ่ ง เนื่องจาก ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริ ษัทฯ ได้ ถือสัดส่วนใน AS และ
AF ร้ อยละ 99.99 และ 57.97 ตามลาดับ
ผลการดาเนินงานงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 484.22 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.88 เมื่อเทียบกับรายการเดียวกันของปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์
ซึ่งได้ แก่ รายได้ ค่านายหน้ า และรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสาหรั บงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่า
214.18 และ 37.08 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 44.23 และ 7.66 ของรายได้ รวมตามลาดับ สาหรับรายได้ ค่า
นายหน้ า มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจากงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่า 21.23 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเติบโตขึ ้น จากมูลค่า 263.71 ล้ านบาท เมื่อสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 เป็ นมูลค่า 1,031.36 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายได้ ที่สาคัญอีกรายการหนึ่งคือรายได้ ดอกเบี ้ย
รับจากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง สาหรับงวดปี 2555 รายการดังกล่าวมีมลู ค่า 139.64 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28.84
ของรายได้ รวม ซึง่ มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น 31.24 ล้ านบาท จากรายการเดียวกันในปี 2554 เนื่องจากการขยายฐานลูกค้ าแฟคตอริ่ ง
ใหม่ โดยเฉพาะกลุม่ ชิ ้นส่วนรถยนต์ นอกจากนี ้ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยังมีกาไรจากเงินลงทุนมูลค่า 42.44
ล้ านบาท จากที่มีขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2554 มูลค่า 4.20 ล้ านบาทเนื่องสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองมีเสถียรภาพ
ทาให้ ตลาดมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามนอกจากการเติบโตของรายได้ รวมในปี 2555 แล้ ว ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
และบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีมูลค่าเพิ่มขึ ้นในปี 2555 เช่นกัน โดยค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน สาหรับงวดปี
2555 มีมลู ค่า 205.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากมูลค่า 156.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.34 จากรายการ
เดียวกันของปี 2554 นอกจากนันค่
้ าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ ้นจาก
มูลค่าค่าใช้ จ่ายทางการเงินสาหรับปี 2554 ที่ 50.49 ล้ านบาท เป็ น 71.83 ล้ านบาท ในงวดปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้น
ของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้เพื่อใช้ สนับสนุนการขยายธุรกิจของแฟคตอริ่ งและเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
หลักทรัพย์ ในงวดปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 48.29 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากรายการเดียวกันของปี 2554 ที่
มูลค่า 21.15 ล้ านบาท หรื อ คิ ดเป็ นการเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 128.38 เนื่องมาจากการเติบโตของรายได้ ห ลักจากทัง้ ธุรกิ จ
หลักทรัพย์และธุรกิจแฟคตอริ่ ง รวมถึงรายการเพิ่มขึ ้นของกาไรจากเงินลงทุนในปี 2555 ในขณะที่มลู ค่าการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จ่ายหลัก ซึง่ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและการบริ หาร และค่าใช้ จ่ายทางการเงิน มีมลู ค่าน้ อยกว่ามูลค่าการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้
ผลการดาเนินงานงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 789.43 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากงวดปี 2555 มูลค่า 305.21ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63.03ซึง่ มีสาเหตุมาจากการเติบโตของรายได้ คา่
นายหน้ า ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายหลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ ได้ แก่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและการบริ การสาหรับ
งวดปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่า 509.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 174.04 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
51.92 จากงวดปี 2555 สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวดปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ ทงสิ
ั ้ ้น 107.17
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากมูลค่า 48.29 ล้ านบาท ในปี 2555 โดยสาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ น
ของผู้ถือหุ้นจานวน 90.02 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 60.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 207.52 จากรายการ
เดียวกันสาหรับปี 2556
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สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมมูลค่า 128.05 ล้ านบาท
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีมลู ค่า 228.75 ล้ านบาท คิดเป็ นการลดลงมูลค่า 100.70 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 44.02 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ ค่านายหน้ า โดยสาเหตุหลักที่รายได้ ค่านายหน้ าลดลงมาจาก
การที่มลู ค่าซื ้อขายของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่า งมาก โดยมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน ลดลง
จาก 64,286.74 เหลือเพียง 30,705.97 ล้ านบาท นอกจากนี ้รายได้ จากธุรกิจแฟคตอริ่ งก็ลดลงเช่นกัน โดยมีสาเหตุมาจาก
AF มีมลู ค่าการรับซื ้อเอกสารที่ลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายหลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ แก่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและการ
บริ การสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมลู ค่า 118.44 ล้ านบาท ลดลง 3.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.25 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 โดยผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 31.31 ล้ านบาท ลดลงจากที่มีกาไรสุทธิ 65.03 ล้ านบาท ในงวดสามเดือนสิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2556
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 4,589.52 ล้ านบาท
เติบโตจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มีมลู ค่า 2,797.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.05
โดยสินทรัพย์หลักในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ อันได้ แก่ลกู หนี ้สานักหักบัญชี และลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ ามีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจากมูลค่า 75.13 และ 263.71 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 เป็ นมูลค่า 181.01 และ
1,031.36 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นสุดวันเดียวกันของปี 2555 หรื อคิดเป็ นมูลค่าการเพิ่มขึ ้นมูลค่า 105.88 และ 870.48
ล้ านบาท ตามลาดับ มูลค่าลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มีสดั ส่วนร้ อย
ละ 22.47 ของสินทรัพย์รวม โดยการเพิ่มขึ ้นของรายการดังกล่าว เกิดจากทัง้ การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ซื ้อหลักทรัพย์ด้วยเงิน
สด และการเพิ่มขึน้ ของเงิ นให้ ก้ ูยื มเพื่อ ซือ้ หลัก ทรั พย์ ส่ว นใหญ่ มาจากปริ มาณการซื อ้ ขายที่ เพิ่มขึน้ มากในตลาด
หลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 สาหรับสินทรัพย์หลักในการดาเนินธุรกิจแฟคตอริ่ ง มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน ซึ่งได้ แก่
ลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง มีมลู ค่า ณ สิ ้นปี 2555 ทังสิ
้ ้น 2,409.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากยอด 1,538.72 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2554 หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56.57 อันเนื่องมาจากการเติบโตของตลาดสินเชื่อที่ขยายเข้ าสูช่ ิ ้นส่วนรถยนต์
สินทรัพย์ดงั กล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 54.99 และ 52.49 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นสุดปี 2554 และ 2555 นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยังมีเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์จดทะเบียน เพิ่มขึ ้นจาก
มูลค่า 9.84 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 เป็ นมูลค่า 246.44 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 หรื อคิดเป็ น
มูลค่าการเพิ่มขึ ้น 236.60 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื ้นฐานดี มีสภาพคล่อง
สูง ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในขณะที่ ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น
5,301.61 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากมูลค่า 4,589.52 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.52 ซึง่ มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง และเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด สาหรับยอดหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมลู ค่า 3,413.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
มูลค่า 1,622.31 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 110.45 ซึ่งหนี ้สินหลักที่เพิ่มขึ ้นได้ แก่ เงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
น การเงิน ซึง่ เกิดจากการกู้ยืมเพื่อดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้ า 16

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินมูลค่า 30 ล้ านบาท และการกู้ยืมเพื่อดาเนินธุรกิจแฟคตอริ่ งมูลค่า ซึง่ แบ่งเป็ น การเพิ่มขึ ้น
ของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน 169 ล้ านบาท และตัว๋ แลกเงิน 800 ล้ านบาท นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยังมีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิ
รวม ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มูลค่า 400 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีกาหนดภายในระยะเวลาหนึ่งปี 200
ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีกาหนดชาระมากกว่าหนึง่ ปี มูลค่า 200 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่
เสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิ น 10 ราย เพื่อเพิ่มเงิ นทุนหมุนเวียนให้ แก่ธุรกิจ ส่วนการเพิ่มขึ ้นของ
รายการเจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า มีมลู ค่า ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 จานวน 434.38 ล้ าน
บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากมูลค่า 51.30 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรื อมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น 383.08 ล้ านบาท ตาม
มูลค่าซื ้อขาย เฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น
4,191.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2555 มูลค่า 777.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.79 ซึง่ มีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ ้นของตัว๋ แลกเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 1,316.23 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้สานักหักบัญชี 185.58
ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ลดลงเจานวน 309.26
ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่ารวม 1,175.97 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากมูลค่า 1,175.66 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของเจ้ าของ ณ สิ ้นปี 2554 และ 2555 อยูท่ ี่ 1.38 และ 2.90 เท่าตามลาดับ อันเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมที่ใช้
ในการขยายสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ ในขณะที่ ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสว่ น
ของผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 1,110.12 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังสิ
้ ้น 1,016.96 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากรายการ
เดียวกันของ ณ สิ ้นสุดวันเดียวกันของปี 2555 เนื่องจากแม้ ว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะมีกาไรสะสมเพิ่มขึ ้น แต่บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย มีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นส่วนหักลบส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการดังกล่าวเกิดจาก การบันทึกส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนใน AF จากร้ อยละ 57.97 เป็ น
ร้ อยละ 74.02 จานวน 37.00 ล้ านบาท โดย AF มีมลู ค่าซื ้อ 93.09 ล้ านบาท (จานวนหุ้น 6.42 ล้ านหุ้น ราคา 14.5 บาทต่อ
หุ้น) ในขณะที่มีมลู ค่าตามบัญชี 56.08 ล้ านบาท (จานวนหุ้น 6.42 ล้ านหุ้น ราคา 8.73 บาทต่อหุ้น) และมีการบันทึกส่วน
ต่าจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขายจานวน 19.80 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 4,149.30 ล้ านบาท ลดลง
จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีมูลค่า 5,301.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 21.74 โดย
สินทรัพย์หลักในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ อันได้ แก่ลกู หนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ลดลง จากมูลค่า
1,239.50 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นมูลค่า 731.69 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยรายการที่ลดลงมา
จากทังลู
้ กหนี ้ซื ้อหลักทรัพย์เงินสด และเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ สอดคล้ องกับมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 3 วัน
สุดท้ ายก่อนปิ ดบัญชี และมูลค่าการซื ้อขายของ AS ต่อวันที่ลดลงนอกจากนันบริ
้ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยัง มีลกู หนี ้จากการ
ซื ้อสิทธิเรี ยกร้ องซึ่งเป็ นสินทรัพย์หลักในการดาเนินธุรกิจ แฟคตอริ่ ง ลดลงจากมูลค่า 2,662.28 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม
2556 เป็ นมูลค่า 1,640.13 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งรายการทังสองมี
้
มลู ค่าร้ อยละ 23.38 และ 50.22 ของ
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 ตามลาดับ และมีมลู ค่าร้ อยละ 17.63 และ 39.53 ของสินทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม
2557 ตามลาดับ
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีลกู หนี ้สานักหักบัญชี เงินลงทุนชัว่ คราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อยจากมูลค่า ณ 31 ธันวาคม 2556
สาหรับยอดหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมลู ค่า 3,066.34 ล้ านบาท ลดลงจากมูลค่า 4,191.49 ล้ านบาท
ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 หรื อลดลงร้ อยละ 26.84 ซึ่งหนี ้สินหลักที่ลดลงได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้สานักหักบัญชี ตัว๋ แลกเงินจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ซึง่ มีมลู ค่าลดลง 387 309.96 และ 620.50 ล้ านบาท ตามลาดับ
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในขณะที่มีมลู ค่าเจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น 209.96 ล้ านบาท
สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 มีมลู ค่ารวม 1,082.96 ล้ านบาท ลดลง
เล็กน้ อยจากมูลค่า 1,110.12 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
เจ้ าของ ณ 31 มีนาคม 2557 อยูท่ ี่ 2.83 เท่าตามลาดับ เนื่องจากการหนี ้สินรวมดังกล่าวของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ลดลง
มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาว เนตรทราย นาคสุข
โทร.02-684-8991
บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล์ : netrsine@aira.co.th
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