บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1.

ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงรวมทังรายละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่างรอบคอบก่อน
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) โดยปั จจัยความเสี่ยงที่
ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้เป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ เห็นว่ามีนยั สาคัญ และอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อฐานะ
ทางการเงินผลการดาเนินงาน และมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ รวมทังอาจส่
้
งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญนอกเหนือจากความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้ อนี ้อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ยังไม่อาจทราบ
ได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ พิจารณาในขณะนี ้แล้ วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท ฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ อย่างมี
นัยสาคัญในอนาคต
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน โดยมีกลุม่ ธุรกิจหลัก
ด้ านการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วยบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งประกอบธุรกิจการโอน และรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
ภายในประเทศ โดยบริ ษัทฯ ถื อหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 74.02 บริ ษั ท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) ซึ่ง ประกอบธุรกิ จ
ให้ บริ การที่ปรึ กษาทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านทาง AS ในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ AIRA
International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึ่งประกอบธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงินการควบรวม และการซื ้อขาย
กิจการทังในประเทศ
้
และระหว่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90
ปั จจัยเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดังกล่าวสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1.1 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายใต้ การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ท่ ี
เป็ นผู้บริหาร ซึ่งถือหุ้นรวมกันในสัดส่ วนมากกว่ าร้ อยละ 50 ของบริษัทฯ
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่เป็ นผู้บริ หารซึ่งถือหุ้นในบริ ษัทฯ รวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ประกอบด้ วย
บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด (“JRK Holding”) ครอบครัวงามเศรษฐมาศ และกลุม่ จึงรุ่ งเรื องกิจ (ซึ่งกลุม่ จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประกอบด้ วย คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ และบริ ษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จากัด) ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 44.67 12.00 และ 9.44
ตามลาดับ รวมเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
้ ้นร้ อยละ 66.11 ของทุนชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ก่อนออก และเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนในครัง้ นี ้ โดยครอบครัวงามเศรษฐมาศเป็ นผู้บริ หาร และผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ และได้ เชิญ JRK Holding
และกลุม่ จึงรุ่ งเรื องกิจ (ผู้ถือหุ้น JRK Holding เป็ นญาติกบั คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ) มาร่ วมถือหุ้น อย่างไรก็ดีภายหลังการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ JRK
Holding ครอบครัวงามเศรษฐมาศ และกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจถือหุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 36.20 10.19 และ 7.65 ตามลาดับ ซึ่ง
รวมเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
้ ้นร้ อยละ 54.04 ของทุนชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ ส่งผลให้ อานาจควบคุมของกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นลดลง อย่างไรก็ ตามหากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็ นผู้บริ หารใช้ สิทธิ ออกเสียงไปในทางเดียวกัน ก็ จะ
สามารถควบคุมการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในเรื่ องสาคัญต่างๆ ที่กฎหมาย หรื อข้ อบังคับกาหนดให้ ต้อง
ได้ รับเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นอาจ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลกับกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็ นผู้บริ หารดังกล่าวได้
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ความเสี่ยงจากการเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุ รกิจหลักโดยการถือหุ้ นในบริ ษัทอื่น ซึ่งผลการดาเนิ นงานจะ
ขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงานและเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
เนื่องจากบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน ซึ่ง
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่มีการดาเนินงานซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ หลักของตนเองอย่างมีนยั สาคัญ รายได้ หลักของบริ ษัทฯ จึงมาจาก
เงินปั นผลของบริ ษัทย่อย ดังนันผลการด
้
าเนินงาน และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย จึงส่งผลโดยตรงต่อ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรั บ ปี 2555 2556 และ ไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้ ห ลักของบริ ษัท ฯ มาจากเงิ นปั น ผลของบริ ษัท ย่อ ย และ
เนื่องจากการจ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ จะจ่ายจากกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ดังนันหากในอนาคตบริ
้
ษัท
ย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ไม่วา่ จะเกิดจากการประสบปั ญหาในดาเนินงาน หรื อการลงทุนขยายกิจการ
จะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทย่อยทางตรงของบริ ษัทฯ ทัง้ 2 บริ ษัท ซึ่งได้ แก่
AS และ AF ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีผลประกอบการอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยงบการเงินรวมของ AS มีกาไร (ขาดทุน) สุทธิในงวดปี
2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 25.43 ล้ านบาท 94.13 ล้ านบาท และ (20.17) ล้ านบาท ตามลาดับ โดยได้
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ AC ในปี 2555 จานวน 25 ล้ านบาท จากการดาเนินงานปี 2554 และจากกาไรสะสมของ AS และปี
2556 จานวน 60 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย จานวน 30 ล้ านบาท จากการดาเนินงานปี 2555 และจานวน 30 ล้ านบาท จาก
กาไรสะสมของ AS และ AS ได้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมให้ แก่ AC จานวน 30 ล้ านบาท ในเดือนเมษายน 2557 ในส่วน
ของ AF มีกาไรสุทธิในงวดปี 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 45.25 ล้ านบาท 64.73 ล้ านบาท และ 4.47 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ AC ในปี 2555 จานวน 23 ล้ านบาท จากผลกาไรสุทธิ ปี 2554 และกาไร
สะสมของ AF และจ่ายเงินปั นผลในปี 2556 จานวน 32 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย จานวน 23 ล้ านบาท จากผลกาไรสุทธิปี
2555 และจานวน 9 ล้ านบาท จากผลกาไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2556 และ AF ได้ จ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการปี
2556 อีกจานวน 28 ล้ านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2557 ในส่วนของ AD มีกาไร (ขาดทุน) สุทธิในงวดปี 2555 และ 2556
เท่ากับ (9.78) และ(3.81) ล้ านบาท ตามลาดับ และไม่มีการจ่ายปั นผลให้ AS เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของรายได้ AS จะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ (CAGR) ในช่วงปี 2553-2556 ร้ อย
ละ 16.86 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่านายหน้ า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากรายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2557 AS มี
รายได้ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 59.13 เนื่องจากรายได้ จากค่านายหน้ าลดลงจานวนมาก และมีอตั รา
การเติบโตเฉลี่ยของกาไรสุทธิ (CAGR) ในช่วงปี 2553-2556 ร้ อยละ 13.67 ส่วน AF มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้
(CAGR) ในช่วงปี 2553-2556 ร้ อยละ 16.20 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากรายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2557 AF มีรายได้ ลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 11.71 และมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ของกาไรสุทธิ (CAGR) ในช่วงปี 2553-2556 ร้ อย
ละ 12.20 อย่างไรก็ ตามกาไรสุทธิ ของไตรมาส 1 ปี 2557 มีอตั ราลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 73.85
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มมากขึ ้นในขณะที่รายได้ กลับลดลง ส่วน AD มีขาดทุนในงวดปี 2556 เนื่องจากรายได้
ลดลงจานวนมาก จากลักษณะของรายได้ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ มีรายได้ ไม่สม่าเสมอขึ ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จของงานที่
ปรึกษา อย่างไรก็ตามทัง้ AS และ AF ก็มีการบริ หารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และมีแนวโน้ มในการประกอบธุรกิจที่
เติบโตในอนาคต ประกอบกับ AI ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่เพิ่งเริ่ มจัดตัง้ ก็มีเป้าหมายการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ในปี 2557 ตาม
ฐานลูกค้ าที่มีอยู่ในมือ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายการกากับดูแลบริ ษัทย่อยที่เข้ าลงทุนผ่านตัวแทนกรรมการ และ
ผู้บริ หารที่ได้ แต่งตังรวมถึ
้
งการรายงานการตรวจสอบภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริ ษัทย่อย และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ น้อยราย
ในปี 2555 รายได้ หลักของบริ ษัทฯ มาจากการค่านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ AS และดอกเบี ้ยรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องของ AF ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 44.23 และ 28.84 ตามลาดับ (อ้ างอิงจากงบการเงินรวม)
ในปี 2556 รายได้ หลักของบริ ษัทฯ มาจากการค่านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ AS และดอกเบี ้ยรับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องของ AF ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 59.68 และ 21.72 ตามลาดับ (อ้ างอิงจากงบการเงินรวม)
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ ปี 2553-2556 เป็ นดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(2) ดอกเบี ้ยรับจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
(3) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
(4) กาไรจากเงินลงทุน
(5) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
(6) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
(7) รายได้ อื่น
รายได้ รวม

ปี 2554
ล้ านบาท
192.95
108.41
41.97
0.00*
24.55
15.48
1.31
384.67

ร้ อยละ
50.16%
28.18%
10.91%
0.00%*
6.38%
4.02%
0.34%
100.00%

ปี 2555
ล้ านบาท
214.18
139.64
37.08
42.44
33.74
16.05
1.09
484.22

ปี 2556

ร้ อยละ
44.23%
28.84%
7.66%
8.76%
6.97%
3.31%
0.23%
100.00%

ล้ านบาท
471.11
171.45
49.22
0.00**
46.50
50.07
1.07
789.43

ร้ อยละ
59.68%
21.72%
6.24%
0.00%**
5.89%
6.34%
0.14%
100.00%

หมายเหตุ: AC ถือหุ้น AF ในสัดส่วนร้ อยละ 57.35 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AF เป็ นร้ อยละ 74.02
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
* สาหรับงวดปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 4.20 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของค่าใช้ จ่ายใน
งบการเงินรวม
** สาหรับงวดปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 9.62 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของค่าใช้ จ่ายใน
งบการเงินรวม

ในไตรมาส 1 ปี 2556 รายได้ หลักของบริ ษัทฯ มาจากการค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของ AS และดอกเบี ้ยรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องของ AF ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 66.21 และ 17.25 ตามลาดับ (อ้ างอิงจากงบการเงินรวม)
ในไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้ หลักของบริ ษัทฯ มาจากการค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของ AS และดอกเบี ้ยรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องของ AF ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 48.17 และ 27.99 ตามลาดับ (อ้ างอิงจากงบการเงินรวม)
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557 เป็ นดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(2) ดอกเบี ้ยรับจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
(3) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
(4) กาไรจากเงินลงทุน
(5) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
(6) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์

ไตรมาส 1 ปี 2557

ไตรมาส 1 ปี 2556
ล้ านบาท
151.45
39.46
12.89
5.48
6.91
12.54
ส่วนที่ 2-1 หน้ าที่ 3

ร้ อยละ
66.21%
17.25%
5.64%
2.39%
3.02%
5.48%

ล้ านบาท
61.68
35.84
8.36
0.00*
13.38
8.73

ร้ อยละ
48.17%
27.99%
6.53%
0.00%*
10.45%
6.82%

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
(7) รายได้ อื่น
รายได้ รวม

ไตรมาส 1 ปี 2557

ไตรมาส 1 ปี 2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ

0.03

0.01%

228.75

100.00%

ล้ านบาท
0.07
128.05

ร้ อยละ
0.05%
100.00%

* สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 10.77 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของ
ค่าใช้ จา่ ยในงบการเงินรวม

รายได้ หลักจากธุรกิจหลักทรัพย์ ของ AS
ในปี 2554-2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากธุรกิ จหลักทรัพย์ ของ AS ซึ่งได้ แก่รายได้ จากค่านายหน้ าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ เป็ นจานวนรวม 192.95 ล้ านบาท และ 214.18 ล้ านบาท และ 471.11 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 62.40 50.16 44.23 และ 59.68 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากธุรกิจหลักทรัพย์ของ AS ซึ่งได้ แก่รายได้ จากค่านายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ เป็ นจานวนรวม 151.45 ล้ านบาท และ 61.68 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย 66.21 และ 48.17
ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
และในปี 2554-2556 รายได้ ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ า 10 รายแรกของ AS คิดเป็ นร้ อยละ 30.26
21.74 และ 25.71 ของรายได้ รวมของ AS ตามลาดับ โดยรายได้ ดงั กล่าวมาจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งจานวน 3 ราย
จากลูกค้ า 10 รายแรกของ AS รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 14.57 11.53 และ 7.89 ของรายได้ รวม AS ตามลาดับ โดยมีการคิดค่า
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (brokerage fee) เป็ นอัตราส่วนแบบขันบั
้ นไดตามปริ มาณซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ตามปกติ อย่างไรก็
ตาม AS มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้ าเพื่อที่จะลดความเสีย่ งเรื่ องการพึ่งพิงลูกค้ าจานวนน้ อยราย ในปี 2554-2556 AS มี
บัญชีลกู ค้ าทังสิ
้ ้น 3,531 9,971และ 17,260 บัญชี ตามลาดับในปี 2555 มีจานวนบัญชีที่เคลื่อนไหว ที่มีการซื ้อขายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี อย่างน้ อย 1 ครัง้ จานวน 3,384 บัญชี และปี 2556 จานวน 7,281 บัญชี โดยยอดคงค้ าง margin loan ของ
ลูกค้ า 10 รายแรกในปี 2554-2556 คิดเป็ นร้ อยละ 85.74 80.50 และ 67.49 ของยอดคงค้ าง margin loan ของ AS
ตามลาดับ
ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557 รายได้ คา่ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ า 10 รายแรกของ AS คิดเป็ นร้ อยละ
28.81 และ 29.19 ของรายได้ รวมของ AS ตามลาดับ โดยรายได้ ดงั กล่าวมาจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งจานวน 2ราย
และ 3 รายจากลูกค้ า 10 รายแรกของ AS รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 5.44 และ 14.17 ของรายได้ รวม AS ตามลาดับ ในไตรมาส
1 ปี 2556 และ 2557 AS มีบญ
ั ชีลกู ค้ าทังสิ
้ ้น 12,392 และ 19,778 บัญชี ตามลาดับ มีจานวนบัญชีที่เคลื่อนไหว ที่มีการซื ้อ
ขายในรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้ อย 1 ครัง้ 3,724 และ 3,376 ตามลาดับ โดยยอดคงค้ าง margin loan ของลูกค้ า 10 ราย
แรกในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 61.98 และ 73.67 ของยอดคงค้ าง margin loan ของ AS ตามลาดับ
รายได้ หลักจากธุรกิจของแฟคตอริ่งของ AF
ปี 2554-2556 AF มีรายได้ จากดอกเบี ้ยรับจากการรั บโอนสิทธิ เรี ยกร้ อง เป็ นจานวนรวม 108.41 139.64 และ
171.45 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28.18 28.84 และ 21.72 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ปี 2554-2556 รายได้ จากลูกค้ า 10 รายแรกของ AF คิดเป็ นร้ อยละ 32.28 28.76 และ 31.95 ของรายได้ รวมของ AF
ตามลาดับ ซึง่ ลูกค้ า 10 รายแรกของ AF ไม่ได้ เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และ AF มีการคิดค่าธรรมเนียม โดยคานวณ
ตามความเสีย่ งของลูกค้ า และลูกหนี ้ ณ สิ ้นปี 2554-2556 AF มีจานวนลูกค้ า ทังสิ
้ ้น 356 410 และ 387 ราย ตามลาดับ โดย
ส่วนที่ 2-1 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ยอดคงค้ างของลูกค้ าแฟคตอริ่ ง 10 รายแรกในปี 2554-2556 คิดเป็ นร้ อยละ 32.29 32.34 และ 34.43 ของยอดคงค้ างของ
ลูกค้ าแฟคตอริ่ งของ AF ตามลาดับ
ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557 AF มีรายได้ จากดอกเบี ้ยรับจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง เป็ นจานวนรวม 39.46
และ 35.84 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.25 และ 27.99 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557 รายได้ จากลูกค้ า 10 รายแรกของ AF คิดเป็ นร้ อยละ 37.45 และ 36.68 ของรายได้
รวมของ AF ตามลาดับ ซึ่งลูกค้ า 10 รายแรกของ AF ไม่ได้ เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และ AF มีการคิดค่าธรรมเนียม
โดยคานวณตามความเสีย่ งของลูกค้ า และลูกหนี ้ ณ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 AF มีจานวนลูกค้ า ทังสิ
้ ้น 283 และ 257
ราย ตามลาดับ โดยยอดคงค้ างของลูกค้ าแฟคตอริ่ ง 10 รายแรก ณ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 35.15 และ
38.71ของยอดคงค้ างของลูกค้ าแฟคตอริ่ งของ AF ตามลาดับ
1.4

ความเสี่ยงจากการเกิด Dilution Effect จากการออก และเสนอขาย ESOP Warrant
ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ มีการออก และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ESOP Warrant) จานวนที่ออก และเสนอขาย 124.67
ล้ านหน่วย โดยมีมลู ค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท มูลค่าหุ้นที่จะออกและเสนอขายไม่เกิน 31.17 ล้ านบาท และอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1:1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 4 ปี นับจากวันออกเสนอขาย บริ ษัทฯ จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้
แก่ กรรมการ : ผู้บริ หาร : และพนักงานของบริ ษัทฯ ในอัตราส่วนร้ อยละ 5 : 20 : 75 ตามลาดับ คิดเป็ น price dilution
control dilution และ EPS dilution ร้ อยละ 1.32 3.85 และ 3.85 ของทุนชาระแล้ วก่อนการเสนอขายหุ้นให้ ประชาชนทัว่ ไป
และร้ อยละ 1.06 3. 12 และ 3.12 ของทุนชาระแล้ วหลังการเสนอขายหุ้นให้ ประชาชนทั่วไป ซึ่งราคาใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีราคาต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป ดังนันหลั
้ งการเสนอขาย
ESOP Warrant หุ้นส่วนนี ้ได้ ถกู สัง่ ห้ ามขายทังจ
้ านวนตามข้ อกาหนดของ ESOP Warrant โดยภายหลังจากครบกาหนด 12
เดือนนับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ นไป หรื อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ผู้ถือหน่วย ESOP Warrant จะสามารถ
ทยอยนาใบสาคัญแสดงสิทธิมาใช้ สทิ ธิได้ ทกุ ๆ 6 เดือน ตามสัดส่วนที่บริ ษัทฯ กาหนด ดังนี ้
การใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 1 เมื่อครบกาหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ร้อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ และทุก 3 เดือน
หลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 2 เมื่อครบกาหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ร้อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ และทุก 3 เดือน
หลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 3 เมื่อครบกาหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ร้อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ และทุก 3 เดือน
หลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 4 เมื่อครบกาหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ร้อยละ 15 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ และทุก 3 เดือน
หลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
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การใช้ สิทธิ ครั ง้ ที่ 5 เมื่อครบกาหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ร้อยละ 20 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ และทุก 3 เดือน
หลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 6 เมื่อครบกาหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิที่ได้ รับทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิงวดก่อน โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ และ
ทุก 3 เดือนหลังครบกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถกู ใช้ สิทธิในงวดใดๆ ตามที่บริ ษัท ฯ กาหนด สามารถสะสมนาไปใช้ สิทธิในงวด
ถัดไปได้ ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนทัว่ ไปที่จองซื ้อหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี ้จึงมีความเสีย่ งจากการลดลงของ
ราคาหุ้นหากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทาการขายหุ้นภายหลังระยะเวลาห้ ามขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
1.5

ความเสี่ยงจากการโยกย้ ายของบุคลากร
บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรด้ านการตลาด และวาณิชธนกิจ เนื่องจากบุคลากรเป็ นสินทรัพย์ที่มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนันหากต้
้
องสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ได้ โดยในปี 2554-2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 AS มีอตั ราการเข้ าออกของพนักงาน (Turnover Rate) ร้ อยละ 32.33
13.89 30.11 และ 7.32 ของจานวนพนักงานทังหมดตามล
้
าดับ และ AF มีอตั ราการเข้ าออกของพนักงาน (Turnover Rate)
ร้ อยละ 6.82 12.24 15.52 และ 1.67 ของจานวนพนักงานทังหมดตามล
้
าดับ อย่างไรก็ตามด้ วยชื่อเสียงความเป็ นมืออาชีพ
ของบริ ษัทฯ และประสิทธิภาพของระบบการให้ บริ การ ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ลกู ค้ าเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทฯ นอกเหนือจาก
ตัวบุคลากร ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรที่จะทาให้ บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจได้ อย่างมัน่ คง และต่อเนื่อง
ดังนัน้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการโยกย้ ายพนักงาน บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ และการฝึ กอบรมให้ กับ
พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทังจู
้ งใจให้ บคุ ลากรทางานกับ บริ ษัทฯ ในระยะยาวด้ วยการกาหนดรู ปแบบการให้
ผลตอบแทนและผลประโยชน์ตา่ งๆ อาทิ เงินเดือน สวัสดิการ ตลอดจนให้ สทิ ธิในการซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ แก่พนักงานที่
เหมาะสมและจูงใจ สอดคล้ องกับสภาวะตลาดและการแข่งขัน
1.6

ความเสี่ยงจากการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ มีค่าความนิยมจานวน 134.90 ล้ านบาท ซึ่ง
เกิดจากการซื ้อหุ้น AF สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษัทฯ ได้ มีการทบทวนการประเมินมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว โดย
ผู้สอบบัญชีจะทาการทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์มลู ค่า 134.90 ล้ านบาท ดังกล่าวเป็ นประจาทุกงวดบัญชี และตังค่
้ า
เผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ดังนันบริ
้ ษัทฯ อาจจะมีความเสีย่ งหากผู้สอบบัญชีได้ พิจารณาแล้ วว่าค่าความนิยมนี ้ควรจะต้ องมีการ
ด้ อยค่า ซึง่ การด้ อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ในด้ านของรายจ่ายอื่นๆ ส่วนของเจ้ าของ และ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของเจ้ าของ
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นโดยการซื ้อหุ้น AF จากบริ ษัท ซัม
มิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“Summit”) ในราคา 14.50 บาทต่อหุ้น จานวน 6.42 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.05 ของทุนชาระแล้ วของ AF เป็ นจานวนเงินทังหมด
้
93.09 ล้ านบาท โดยแหล่งเงินทุนของ AC ได้ แก่ ตัว๋ แลกเงิน
มูลค่า 100 ล้ านบาท อายุ 6 เดือน ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.00 ต่อปี ในปี 2556 ภายหลังจากการจัดทางบเสมือนจะส่งผลให้ มลู ค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ปรับลดลงจาก 1,031.60 ล้ านบาท เป็ นมูลค่า 1,002.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นปรับลดลง 28.94
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ล้ านบาท คิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 2.81 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายการปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
ปรับปรุงใหม่ ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากผลการดาเนินงาน
1.7

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์ และการนาหลักทรั พย์ เข้ าจดทะเบียนด้ วยเกณฑ์ มูลค่ าหุ้ น
สามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ก่อนที่จะได้ รับ
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้บริ ษัท ฯ ได้ ยื่นคาขออนุญาตนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนใน mai
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษา
ทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ เบื ้องต้ นแล้ วมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์บริ ษัทที่
ดาเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนใน mai ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวนไม่ต่ากว่า 300 ราย และต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20 ของทุนชาระแล้ ว ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การเสนอขายประชาชน
นอกจากคุณสมบัติดงั กล่าว ตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) บริ ษัทฯ ยัง
ต้ องมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีมลู ค่าตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 1,000
ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทแกนซึง่ ได้ แก่ AS ก็ยงั ต้ องมีมลู ค่าตลาดของหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท เช่นกัน
โดย AS ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 870 ล้ านบาท เพื่อให้ หลังจากการคานวณ คุณสมบัติของบริ ษัทแกนเป็ นไปตาม
เกณฑ์รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเพื่อความเพียงพอของส่วนของผู้
ถือหุ้นในการรองรับผลการดาเนินงานหากขาดทุน กล่าวคือ เพื่อให้ หลังจากการคานวณ มูลค่าตลาดของบริ ษัทแกน ซึง่ ได้ แก่
AS มีมลู ค่าตลาดของหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนเกณฑ์การยื่นเข้ าจดทะเบียนเป็ นเกณฑ์มลู ค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization
Test) เนื่องจากบริ ษัทฯ เคยยื่นเข้ าจดทะเบียนด้ วยเกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test) ซึง่ ระบุว่าบริ ษัทฯ ต้ องมีผลการดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ โดยต้ องมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอและมีกาไรสุทธิในปี ล่าสุด และมีกาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยื่นคาขอบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ของปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 31.31 ล้ านบาท จึงทาให้ ไม่
สามารถยื่นเข้ าจดทะเบียนด้ วยเกณฑ์กาไรสุทธิได้ จึงยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
mai ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้
1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
การกู้ยมื ระยะสัน้ ในรูปแบบตั๋วแลกเงิน
AC
ในปี 2556 AC กู้ยืมเงินจากคุณโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ โดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับละ 100 ล้ านบาท
จานวน 2 ฉบับ (ออกตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 2 เพื่อต่ออายุตวั๋ แลกเงินฉบับที่ 1 ที่ครบกาหนด) มูลค่าทังสิ
้ ้น 200 ล้ านบาท เพื่อใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AF โดย ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี 99.67
ล้ านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2557 AC กู้ยืมเงินจากคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ โดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับละ
100 ล้ านบาท จานวน 1 ฉบับ (เพื่อต่ออายุตวั๋ แลกเงินฉบับที่ 2/2556 ที่ครบกาหนด) โดยมีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี ณ สิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557 98.80 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 AC ได้ มีมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
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4/2557 ให้ ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน มูลค่า 120 ล้ านบาท แก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วันที่ 9
พฤษภาคม 2557 – 11 สิงหาคม 2557 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี และ AC ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่
3/2557 มูลค่า 150 ล้ านบาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2557 – 8 สิงหาคม 2557 อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี ตามวงเงินกู้ยืมในมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ดังกล่าว
AS
AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF ให้ แก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสนับสนุนสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อรองรับการชาระราคาการซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ า
ในปี 2555 AS ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF โดยการซื ้อตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับ ซึ่งมีมลู ค่าทังสิ
้ ้นประมาณ 800 ล้ านบาท
(มูลค่าที่ตราไว้ ฉบับละ 500 และ 300 ล้ านบาท ตามลาดับ) และมีมูลค่าคงค้ างตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 ทังสิ
้ ้น
796.53 ล้ านบาท โดยขายเงินลงทุนทังหมดให้
้
แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร
สาหรับในปี 2556 AS ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินให้ คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร จานวน 10 ฉบับ และขายตัว๋ แลกเงิน
ส่วนที่ AS ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF จานวน 8 ฉบับ มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 4,290.56 ล้ านบาท และมีมลู ค่าคงค้ าง
ตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2556 ทังสิ
้ ้น 596.88 ล้ านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2557 AS ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินให้ กบั
คุณหทัยรั ตน์ จุฬางกูร จานวน 3 ฉบับ มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 600 ล้ านบาทและมีมูลค่าคงค้ างตามบัญชี ณ สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 596.93 ล้ านบาท
AF
คุณหทัยรัตน์ลงทุนซื ้อตัว๋ แลกเงินของ AF ซึ่งรายละเอียดการออกและเสนอขายเป็ นไปตามรายการซึ่ง AS ซื ้อเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ ของ AF เพื่อการบริ หารสภาพคล่องในระยะสัน้ และรายการซึ่ง AF มีมติก้ ยู ืมเงิน
จาก AS เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใ นส่วนที่ 2-11 รายการระหว่างกัน และสรุ ป
ตารางท้ ายส่วนที่ 2-11
สาหรับในปี 2555 AS ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF โดยการซื ้อตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับ มูลค่าทังสิ
้ ้นประมาณ 796.53 ล้ าน
บาท และมีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 ทังสิ
้ ้น 796.53 ล้ านบาท
สาหรับในปี 2556 AS ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF โดยการซื ้อตัว๋ แลกเงิน 8 ฉบับ มูลค่าทังสิ
้ ้นประมาณ 2,204.83
ล้ านบาท และมีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2556 ทังสิ
้ ้น 619.67 ล้ านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2557 ไม่มีการ
ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF
การกู้ยมื ในรูปแบบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
AS
ในปี 2553 AS ออกและเสนอขายจานวน 1 ฉบับ มูลค่าฉบับละ 200 ล้ านบาท โดยฉบับที่ 1/2553 กู้ยืมจากคุณหทัย
รัตน์ จุฬางกูร 107 ล้ านบาท คุณโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ 40 ล้ านบาท หม่อมราชวงศ์เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ 6 ล้ านบาท และบุคคลที่
ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 47 ล้ านบาท
ในปี 2555 AS ออกและเสนอขายจานวน 1 ฉบับ มูลค่าฉบับละ 200 ล้ านบาท โดยฉบับที่ 1/2555 กู้ยืมจากคุณหทัย
รัตน์ จุฬางกูร 140 ล้ านบาท คุณโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ 40 ล้ านบาท และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 20 ล้ านบาท
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ในปี 2556 ออกและเสนอขายจานวน 1 ฉบับ มูลค่าฉบับละ 200 ล้ านบาท โดยฉบับที่ 1/2556 กู้ยืมจากคุณหทัยรัตน์
จุฬางกูร 140 ล้ านบาท คุณโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ 40 ล้ านบาท และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 20 ล้ านบาท และในไตรมาส 1
ปี 2557 ไม่มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพิ่มเติม โดยมีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 400 ล้ านบาท
รายละเอียดเป็ นไปตามส่วนที่ 2-11 รายการระหว่างกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
1.9 ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุนในธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) และธุรกิจการค้ า
หลักทรัพย์ (Securities Dealing) ซึ่งรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53.00 59.68* และ 48.17** ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ใน
ผลประกอบการประจาปี 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 57 ตามลาดับ เนื่องจากปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ขึ ้นอยู่กับ
ภาวะตลาด และความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน ดังนันหากเศรษฐกิ
้
จซบเซา มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จะลดลง ซึง่ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งในปี 2554-2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษัทฯ มี
รายได้ จากค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ เป็ นจานวนเงิน 192.95 214.18 471.11 และ 61.68 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
50.16 44.23 59.68 และ 48.17 ตามลาดับ ซึ่งรายได้ ดงั กล่าวมีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน หรื อให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต บริ ษัทฯ จึงได้ พยายามลดความเสี่ยงโดยการ
ขยายกิจการไปยังธุรกิจส่วนอื่นๆ เช่น เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจการโอน และรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องภายในประเทศ งานที่
ปรึ กษาทางการเงิน การขยายฐานลูกค้ า และขยายตลาดไปซื ้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Global Trading) และใน
อนาคตจะมีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านการเงินในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ
บริ ษัทฯ
หมายเหตุ: * สาหรับงวดปี 2556 งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 9.62 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของ
ค่าใช้ จา่ ย โดยเป็ นขาดทุนจากเงินลงทุนของ AS 9.62 ล้ านบาท
** สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2557 งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 10.77 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ใน
ส่วนของค่าใช้ จา่ ย โดยเป็ นขาดทุนจากเงินลงทุนของ AS 10.75 ล้ านบาท ซึ่งส่วนต่างประมาณ 0.02 ล้ านบาท มีสาเหตุ
มาจากการตัดรายการระหว่างกันจากการที่ AS มีการรับรู้กาไรจากการลงทุนในพันธบัตรระยะสันและพั
้
นธบัตรรัฐบาลให้
AC
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
มูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (หน่ วย:ล้ านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ (Total Market)
 ประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริ ษัทหลักทรั พย์ (Total Proprietary
Trading)
 รวมทังตลาดโดยไม่
้
รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์
(Total Market Excluding Proprietary Trading)
มูลค่ าการซือ้ ขายของ AS*
ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของ AS (ร้ อยละ)*

ปี 2554
14,382,961.27

ปี 2555
15,829,133.04

ปี 2556
24,661,337.58

1,896,600.94

2,057,040.67

3,110,106.20

12,486,360.33

13,772,092.37

21,551,231.38

104,144.19
0.83

110,296.50**
0.80

259,022.32**
1.20

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: * ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS จะไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
**ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ และรายการผิดพลาดจากการซือ้ ขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต
AS (AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

มูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (หน่ วย:ล้ านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ (Total Market)
 ประเภทการลงทุน เพื่ อ บัญ ชี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
(Total Proprietary Trading)
 รวมทัง้ ตลาดโดยไม่ ร วมประเภทการลงทุน เพื่ อ
บัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ (Total Market Excluding
Proprietary Trading)
มูลค่ าการซือ้ ขายของ AS*
ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของ AS (ร้ อยละ)*

ไตรมาส 1 ปี 2556
7,967,939

ไตรมาส 1 ปี 2557
3,820,896.64

784,872

439,179.98

7,183,066

3,381,716.66

84,435**
1.18

30,606.29**
0.91

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: * ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS จะไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
**ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ และรายการผิดพลาดจากการซือ้ ขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต
AS (AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ตารางแสดงส่ วนแบ่ งตลาดปริมาณการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ปริมาณการซือ้ ขาย (สัญญา)
ตลาดอนุพนั ธ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ส่ วนแบ่ งตลาดของ AS (ร้ อยละ)

ปี 2553
4,519,436
42,406
0.94

ปี 2554
10,027,116
64,920
0.65

ปี 2555
10,457,928
103,346
0.99

ปี 2556
16,664,126
219,397
1.32

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ปริมาณการซือ้ ขาย (สัญญา)
ตลาดอนุพนั ธ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ส่ วนแบ่ งตลาดของ AS (ร้ อยละ)

ไตรมาส 1 ปี 2556
4,781,341
44,073
0.92

ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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ไตรมาส 1 ปี 2557
3,497,752
67,148
1.92

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1.10 ความเสี่ยงของการลงทุนเพื่อบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading)
เนื่องจากบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ แก่ AS มีกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุน ซึ่งเกิดจากการลงทุน เพื่อบัญชีของ
บริ ษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) โดยในปี 2554-2556 และไตรมาส 1 ปี 2556 -2557 AS มีกาไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนจานวน (4.20) 42.44 (9.62) 5.51 และ (10.75) ล้ านบาท ตามลาดับ มีมูลค่าการซื ้อขายเพื่อบัญชีบริ ษัทจานวน
97,543 110,135 113,309 29,140 และ 29,054 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีวงเงินลงทุนในปี 2554-2556 และไตรมาส 1 ปี
2557 จานวน 500 600 600 และ 935 ล้ านบาท ตามลาดับ จะเห็นได้ วา่ รายได้ ดงั กล่าวของ AS ผันผวนตามสภาวะความผัน
ผวนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการลงทุนของ AS ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในระยะสัน้ และ AS ยังมีการปรับระเบียบเกี่ยวกับ
การลงทุนโดยเพิ่มการลงทุนในระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม AS มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง มี
ปั จจัยพื ้นฐาน มีฐานะการเงินดี และมีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตที่ดี ในราคาที่ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และมีการกระจายความเสีย่ งรวมทังการป
้ ้ องกันการกระจุกตัวของการลงทุน โดยเลือกลงทุนในหลักทรั พย์ที่อยู่ใน
SET 100 หรื อหลักทรัพย์ที่คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ง AS ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการการลงทุน เพื่อ
ควบคุมการลงทุนดังกล่าว และดูแลความเสี่ยง โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุมตั ิของแต่ละกิจการไม่เกินร้ อยละ 45
ของเงินลงทุนทังหมด
้
และลงทุนในหลักทรัพย์กลุม่ ที่ใช้ ในการคานวณเป็ นหลักทรัพย์กลุม่ SET50 ของแต่ละกิจการได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 60 ของเงินลงทุนทังหมด
้
และ AS ยังมีนโยบายในการตัดขาดทุนอย่างชัดเจน โดยมีการกาหนด stop loss ที่ร้อยละ
10 จึงทาให้ ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากเงินลงทุนลดลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน นอกจากนี ้ AS ได้ มีการประชุม
คณะอนุกรรมการการลงทุนประจาปี ปี ละ 12 ครัง้ ซึง่ ประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยมีการทบทวนนโยบายการลงทุน
ใน Investment Operation Manual เพื่อให้ สอดคล้ องกับ Investment Policy Guideline ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะ
เป็ นผู้พิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่จะลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาพตลาดและโอกาสในการลงทุนในแต่ละปี โดยคานึงถึง
สภาพคล่องของ AS รายละเอียดเพิ่มเติมอยูใ่ นส่วนที่ 2-3 และ 2-9
1.11 ความเสี่ยงจากภาวการณ์ แข่ งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ซึ่ง
เป็ นรายได้ หลักของ AS โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปิ ดเสรี อตั ราค่าธรรมเนียมซื ้อขายหลักทรัพย์ ทาให้ ธุรกิจ
หลักทรัพย์มีการแข่งขันในด้ านค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ ้นจากในอดีต โดย AS มีมลู ค่าการซื ้อขายใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 30,606 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดร้ อยละ 0.91 โดย AS ได้ ดาเนินกลยุทธ์
เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า โดยใช้ นโยบายในการเพิ่มคุณค่าของการลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิม
และเพิ่มฐานลูกค้ าใหม่ โดยการจัดสัมมนาให้ ความรู้ ในด้ านการลงทุน โดยไม่คิดมูลค่าให้ แก่ผ้ ูลงทุนอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้
พัฒนาบุคคลากรด้ านค้ าหลักทรัพย์ เจ้ าหน้ าที่การตลาดให้ มีความรู้ความสามารถ ให้ บริ การที่สร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ า
และได้ เปิ ดให้ การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิของธุรกิจหลักทรัพย์แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการสนับสนุนการขยายฐานลูกค้ าโดยรวมของ
ระบบตลาดทุนในปั จจุบนั ถึงอนาคต นอกจากนี ้ AS ยังมีความเสี่ยงในการดาเนินงานหากในอนาคตลูกค้ าของ AS เปลี่ยน
พฤติกรรมไปเป็ นการซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตมากขึ ้น ซึ่งมีอตั ราค่าธรรมเนียมที่ต่ากว่าการซื ้อขายผ่านเจ้ าหน้ าที่
การตลาด อย่างไรก็ตามหากลูกค้ าใช้ บริ การการซื ้อขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตมากขึ ้นก็จะทาให้ ฐานลูกค้ า และปริ มาณ
การซื ้อขายเพิ่มขึ ้น และยังทาให้ ต้นทุนในการดาเนินงานลดลงด้ วย
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2555
อันดับ

บริษัท

1.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
3.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
4.
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
5.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
รวม 5 อันดับแรก
25.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด
26.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
27.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
28.
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
29.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เค ที บี (ประเทศไทย) จากัด
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

มูลค่ าการซือ้ ขาย
(ล้ านบาท)
1,632,804
852,096
817,356
761,872
744,572
4,808,702
159,256

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
11.86
6.19
5.93
5.53
5.41
34.92
1.16

145,064

1.05

110,296
95,285
95,243
13,772,092

0.80
0.69
0.69
100.00

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS จะไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2556
อันดับ

บริษัท

1.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
3.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
4.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
5.
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม 5 อันดับแรก
26.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เค ที บี (ประเทศไทย) จากัด
27.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
28.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
29.
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
30.
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

มูลค่ าการซือ้ ขาย
(ล้ านบาท)
2,486,590
1,296,409
1,266,752
1,114,917
1,070,610
7,235,278
271,781
263,100
259,022
71,540
59,520
21,551,231

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS จะไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2-1 หน้ าที่ 12

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
11.54
6.02
5.88
5.17
4.97
34.58
1.26
1.22
1.20
0.33
0.28
100.00

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทสมาชิกในไตรมาสแรกปี 2556
อันดับ

บริษัท

1.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2.
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
3.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
4.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5.
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
รวม 5 อันดับแรก
23.
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
24.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด
25.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
26.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เค ที บี (ประเทศไทย) จากัด
27.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

มูลค่ าการซือ้ ขาย
(ล้ านบาท)
934,491.44
449,259.39
428,579.77
409,955.86
332,157.88
2,554,444
104,561.04
96,470.81
84,435.41
79,090.19
72,877.01
7,183,066

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
13.01
6.25
5.97
5.71
4.62
35.56
1.46
1.34
1.18
1.10
1.01
100.00

ที่มา: SETSMART

ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทสมาชิกในไตรมาสแรกปี 2557
อันดับ

บริษัท

1.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
3.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
4.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
5.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
รวม 5 อันดับแรก
26.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
27.
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
28.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
29.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
30.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เค ที บี (ประเทศไทย) จากัด
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

มูลค่ าการซือ้ ขาย
(ล้ านบาท)
303,595
227,193
208,156
207,143
191,269
1,137,356
32,223
30,635
30,606
28,275
26,340
3,381,717

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
8.98
6.72
6.16
6.13
5.66
33.65
0.95
0.91
0.91
0.84
0.78
100.00

ที่มา: SETSMART

อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ AS จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษา หรื อ
เพิ่มสัดส่วนทางการตลาดในธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ หรื อไม่
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่า AS จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพหากการแข่งขัน
ระหว่างนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น รวมทังไม่
้ สามารถรับรองถึงความสามารถในการดารงไว้ ซึ่งรายได้ ที่
ส่วนที่ 2-1 หน้ าที่ 13

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เกิดจากธุรกิจทางด้ านการลงทุน ซึง่ ทังหมดนี
้
้อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ตลอดจนศักยภาพในทางธุรกิจของบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2-3 ข้ อที่ 3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และการ
แข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์)
1.12 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระเงินของลูกค้ า
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระเงินของลูกค้ าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์
แนวโน้ มการเก็งกาไรโดยเฉพาะการซื ้อขายหุ้นแบบหักกลบลบหนี ้ภายในวันเดียวในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้ มของราคาหุ้นที่
ลดลง ซึง่ AS ได้ ลดความเสีย่ งในเรื่ องดังกล่าวโดยให้ ความสาคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ าเพื่อให้ ได้ ลกู ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีการกาหนดวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้ า หรื อหลักประกัน กาหนดเกณฑ์ที่เข้ มงวด
ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้ ก้ ยู ืม (Credit Balance) และการเรี ยกหลักประกันเพิ่ม และบังคับขายที่เข้ มงวด ตลอดจนมี
ขันตอนในการติ
้
ดตาม และดาเนินการในกรณีที่ลกู ค้ าผิดนัดชาระเงิน
ในการสัง่ ซือ้ หรื อสัง่ ขายหลักทรั พย์ ของลูกค้ าในธุรกิ จ นายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ ลูกค้ าจะต้ องช าระเงิ นค่าซื อ้
หลักทรัพย์ หรื อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้ แก่ AS ภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันที่ลกู ค้ าซื ้อ หรื อขายหลักทรัพย์ของตน
ซึ่งหากลูกค้ ามิได้ ชาระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์ หรื อมิได้ สง่ มอบหลักทรัพย์ที่ขายให้ แก่ AS ภายในวันที่กาหนดดังกล่าว AS
จะต้ องชาระค่าซื ้อหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ขู ายหลักทรัพย์ หรื ออาจต้ องหาหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ ทู ี่ซื ้อหลักทรัพย์จากลูกค้ า
ของ AS แทนลูกค้ าของ AS ไปก่อนแล้ วจึงไล่เบี ้ยจากลูกค้ าของ AS โดยในปี 2555 AS ต้ องชาระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์อนั
เนื่องมาจากลูกค้ าชาระเงินค่าซื ้อหลักทรัพย์ล่าช้ าให้ แก่ผ้ ขู ายหลักทรัพย์ผ่านศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์แทนลูกค้ าของ AS ไป
ก่อนเป็ นจานวนรวมเท่ากับ 65.33 ล้ านบาท สาหรับปี 2556 เป็ นจานวนรวมเท่ากับ 139.44 และในไตรมาส 1 ปี 2557
จานวน 5.94 ล้ านบาท ล้ านบาทอย่างไรก็ตามการผิดนัดชาระราคาของลูกค้ าเป็ นเพียงการชาระล่าช้ า 1-2 วันเท่านัน้ สาหรับ
ในส่วนของการขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า แม้ AS จะไม่ต้องจัดหาหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหลักทรัพย์เนื่องจากการที่
ลูกค้ าส่งมอบหลักทรัพย์ลา่ ช้ า แต่ AS ต้ องชาระค่าปรับให้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยในปี 2556 มีจานวน 8,300 บาท
AS ได้ เสียค่าปรับและจัดส่งหลักทรัพย์ให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี หากมีเหตุการณ์ที่ลกู ค้ าของ AS มีการผิดนัด
ชาระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์ หรื อผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์เป็ นจานวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ AS ในการ
ดาเนินการแก้ ไขดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ AS อย่างมี
นัยสาคัญได้ เพราะฉะนัน้ AS จะพิจารณาให้ ลกู ค้ าทารายการ Short Sell ได้ ตามความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกค้ า
เท่านัน้
1.13 ความเสี่ยงจากการขัดข้ องของระบบคอมพิวเตอร์
AS เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ การประกอบธุรกิจของ AS ต้ องพึ่งพิงระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนันหากเกิ
้
ดการขัดข้ อง หรื อความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และ
ความน่าเชื่อถือของบริ ษัทหลักทรัพย์ โดยที่ผา่ นมาระบบการซื ้อขายของ AS ไม่เคยหยุดให้ บริ การระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขาย
ปั จจุบนั AS ได้ มีการเปลี่ยนระบบปฏิบตั ิการการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Back Office System-Equity) เพื่อทดแทนระบบเดิม
นอกจากนี ้ AS ยังได้ จัดให้ มีการสารองข้ อมูลอย่างครบถ้ วน โดยจัดเก็บไว้ ที่สานักงานสาขาสุรวงศ์ และบริ ษัทแบรมเบิล
เซอร์ วิส จากัด (Recall) และมีการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลเป็ นประจา ระบบสารองที่ สานักงานสุรวงศ์มีลกั ษณะ
เชื่อมต่อกับระบบหลักในลักษณะที่ทาการสัมพันธ์ ข้อมูลแบบ Real Time สาหรับระบบซื ้อขาย และข้ อมูล ณ สิ ้นวันสาหรับ
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ระบบ Back Office โดยหากเกิดกรณีฉกุ เฉิน AS จะมีศนู ย์สารองระบบคอมพิวเตอร์ ที่ สานักงานสุรวงศ์เป็ นศูนย์กลางของ
ระบบการซื ้อขายในกรณีฉกุ เฉิน
นอกจาก AS จะต้ องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแล้ ว AS ยังต้ อง
อาศัยระบบคอมพิวเตอร์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพนั ธ์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการทาคาสัง่ ซื ้อขาย รวมทังใน
้
การให้ บริ ก ารซือ้ ขายผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต และในการชาระราคา และส่ง มอบหลักทรั พย์ ด้วย ดังนัน้ ในกรณี ที่ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพนั ธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีความขัดข้ อง อาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสัง่
ซื ้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของ AS และอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจของ AS
1.14 ธุรกิจอาจได้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้ าที่โดยผิดพลาดหรื อโดยมิชอบของพนั กงานซึ่งยากต่ อการ
ตรวจสอบ และป้องกัน
ธุรกิ จ ของหลักทรั พ ย์ ของ AS เป็ นธุร กิ จการให้ บ ริ การที่ต้องอาศัย ชื่ อเสียง และความไว้ วางใจจากลูกค้ า ในการ
ประกอบธุรกิจซึ่งพนักงานของ AS จะต้ องมีการติดต่อกับลูกค้ า หรื อเกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหรื อข้ อมูลของลูกค้ า ดังนันหาก
้
พนักงานของ AS ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามคาสัง่ ของลูกค้ า หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามระเบียบข้ อบังคับรวมถึงคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(Compliance Manual) ของ AS หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่เกินกว่าอานาจหน้ าที่ที่ตนมีอยู่หรื อประพฤติมิชอบโดยการจัดการ
ทรัพย์สนิ ของลูกค้ าโดยมิได้ รับอนุญาต หรื อใช้ ข้อมูลของลูกค้ าโดยมิชอบ หรื อดาเนินการอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อลูกค้ า AS อาจได้ รับผลกระทบในเรื่ องชื่อเสียง และความไว้ วางใจจากลูกค้ า และอาจต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้ แก่ลกู ค้ ารายดังกล่าว นอกจากนี ้การกระทาดังกล่าวในบางกรณีอาจเป็ นการละเมิดกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องซึง่ อาจทาให้ AS ต้ องเสียค่าปรับในจานวนที่สงู หรื อถูกยกเลิกใบอนุญาตหรื อถูกดาเนินคดี และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ AS ได้ ทังนี
้ ้ในปี 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี
2557 ฝ่ ายตรวจสอบพบว่ามีการกระทาความผิดตามระเบียบของ AS เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม AS ไม่ได้ รับความเสียหาย
ทางด้ านการเงินจากความผิดดังกล่าว ทังในส่
้ วนของค่าปรับ และค่าชดใช้ อื่นๆ และ AS ได้ ทาการลงโทษผู้ที่กระทาความผิด
เรี ยบร้ อยแล้ ว
1.15 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมาย และข้ อกาหนดที่เข้ มงวด และการกากับดูแลของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ถกู ควบคุมโดยกฎหมาย และข้ อกาหนดที่เข้ มงวดจากภาครัฐ และหน่วยงานที่กากับดูแล
อันได้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนันการก
้
าหนดหรื อการปรับเปลี่ยนนโยบาย และการกากับดูแลของ
ภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลย่อมมีผลกระทบต่อเป้าหมายความสามารถในการประกอบธุรกิจ และการแข่งขันของ AS
และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ AS
นอกจากนี ้ AS อาจจะมีความรับผิดในการดาเนินธุรกิจในด้ านต่างๆ ของ AS เช่นความผิดพลาดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของการ
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนในการรั
้
บคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้ า ดังนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สามารถรั บรองได้ ว่าหากบริ ษัทฯ และ AS ต้ องรับผิดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังกล่าวความ
รับผิดชอบดังกล่าวจะไม่รุนแรง หรื อ AS จะไม่ถกู ยกเลิกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หรื อ AS จะไม่ได้ รับผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ และชื่อเสียงของ AS อย่างไรก็ตาม AS มีฝ่ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance)
ซึ่งคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าว รวมทังควบคุ
้
มดูแล และตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายใน AS ให้ ปฏิบตั ิ
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ตามกฎเกณฑ์ ปัจจุบนั และคอยแจ้ งการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบีย บ และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตแก่ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ อง โดยในปี 2555 และในปี 2556AS มีการกระทาความผิดซึ่งไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคั ญทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตามในเดือนมกราคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าปรับจานวน 76,200 บาท ให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต.
บริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
1.16 ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ในการดาเนินธุรกิจแฟคตอริ่ ง มีผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง 3 ฝ่ าย คือ 1.บริ ษัทในฐานะบริ ษัทแฟคเตอร์ ซึ่งเป็ นผู้รับซื ้อบัญชีลกู หนี ้
2.ลูกค้ า (CLIENT) ซึง่ เป็ นผู้ขายบัญชีลกู หนี ้ และ 3.บริ ษัทลูกหนี ้ (CUSTOMER) ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อสินค้ าเงินเชื่อ โดยลูกค้ าจะทา
การโอนสิทธิ การรับชาระเงินในหนีใ้ ห้ แก่บริ ษัทแฟคเตอร์ ดังนันในการวิ
้
เคราะห์ ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ AF จึงต้ อง
พิจารณาทังความเสี
้
ย่ งด้ านของลูกหนี ้ และลูกค้ า ทังนี
้ ้ ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อของธุรกิจแฟคตอริ่ ง ประกอบด้ วย
ก. ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกค้ า /ลูกหนี ้ บริ ษัทแฟคเตอร์ ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ การรับเงินค่าสินค้ าจาก
ลูกค้ า (ผู้ขายสินค้ า) เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาชาระค่าสินค้ า หากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี ้ (ผู้ซื ้อสินค้ า)
ได้ บริ ษัทแฟคเตอร์ สามารถเรี ยกร้ องให้ ลกู ค้ าชาระหนี ้แทนได้ ยกเว้ นในบางกรณี ที่มีการรับแจ้ งโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
แบบมีเงื่อนไข เช่น การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องแบบไม่มีสทิ ธิไล่เบี ้ยจากลูกค้ า (Without Recourse) ดังนันบริ
้ ษัทแฟค
เตอร์ จึงต้ องพิจารณาฐานะกิจการของทังลู
้ กค้ า และลูกหนี ้เป็ นสาคัญ ซึ่ง AF มีระบบข้ อมูลการบริ หารสินเชื่อที่มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ สามารถดูแลทบทวนสถานะของลูกค้ า และลูกหนี ้ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยมีการติดตามรายงาน
หนี ้คงค้ างอย่างสม่าเสมอ ซึง่ ช่วยให้ AF สามารถทราบปั ญหา และแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่ลกู ค้ าผิด
นัดชาระหนี ้นอกจากนี ้ AF ยังเน้ นการให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้ที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และให้ ความร่ วมมือในการ
ตอบรับการโอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี ้ในกลุม่ ห้ างสรรพสินค้ า และธุรกิจค้ าปลีกที่มีเครดิตดี และให้ ความ
ร่ วมมือในการตรวจสอบมูลหนี ้ก่อนการรับซื ้อได้ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงด้ านสินเชื่อลงได้ อย่างมาก ในอดีตที่
ผ่านในปี 2554-2556 และสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 AF มีหนี ้สินที่จดั ชันสู
้ ญ (ค้ างชาระมากกว่า 6 เดือน) จานวน
เพียงร้ อยละ 2.63 2.17 1.62 และ 3.39 ของจานวนลูกหนี ้สิทธิเรี ยกร้ องในการชาระหนี ้ทังหมด
้
ตามลาดับ
ข. ความเสี่ยงอันเกิดจากการหักลดหนี ้ระหว่างลูกค้ า และลูกหนี ้ หรื อผู้ขาย และผู้ซื ้อสินค้ า เนื่องจากเป็ นไปตาม
ข้ อตกลงการค้ าระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ ้นได้ ในกรณีที่สินค้ ามีตาหนิ สินค้ าล้ าสมัย การหักค่าใช้ จ่ายทางการค้ า
เช่น ค่าขนส่งสินค้ า ผลตอบแทนจากการขายสินค้ า เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ ามีสิทธิ ที่จะหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้
ดัง กล่า วได้ ก่ อ นจะช าระเงิ น ค่ า สิน ค้ า ให้ แ ก่ ผ้ ูข ายสิ น ค้ า ซึ่ง เป็ นความเสี่ย งของธุ ร กิ จ แฟคตอริ่ ง เนื่ อ งจาก
บริ ษัทแฟคเตอร์ จะเป็ นผู้ชาระเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าแทนผู้ซื ้อสินค้ า (ลูกหนี ้) ให้ แก่ผ้ ขู ายสินค้ า (ลูกค้ า) ไปก่อน ทา
ให้ มีโอกาสที่บริ ษัทแฟคเตอร์ ได้ รับชาระหนี ้ไม่ครบตามจานวนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม AF
มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยการตรวจสอบผลการติดต่อระหว่างลูกค้ า และลูกหนี ้ย้ อนหลังอย่างน้ อย
6 เดือนการพิจารณาประเภทของสินค้ า เช่น ต้ องไม่เป็ นสินค้ าที่ล้าสมัยง่าย หรื อมีโอกาสในการคืนสินค้ ามาก การ
กาหนดให้ มีอตั ราส่วนรับซื อ้ เอกสารทางการค้ า (มูลค่าการรับซื ้อคิดเป็ นร้ อยละเมื่อเทียบกับมูลค่าเอกสารทาง
การค้ า) ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ มีสว่ นเหลือ่ มกรณีที่อาจจะมีการจ่ายค่าสินค้ าไม่ครบตามมูลค่าเอกสาร รวมทังการ
้
กาหนดให้ มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อด้ วยในบางกรณี
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1.17 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพื่อการขยายสินเชื่อ
เนื่องจากธุรกิจแฟคตอริ่ งเป็ นการให้ สนิ เชื่อระยะสันโดยเฉลี
้
่ยระหว่าง 30 ถึง 90 วัน ดังนันแหล่
้
งเงินทุนสาหรับธุรกิจ
จึงควรเป็ นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ปั จจุบนั AF มีสถาบันการเงินที่ให้ ความสนับสนุนในด้ านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวม
ทังสิ
้ ้นกว่า 2,200 ล้ านบาท ทังนี
้ ้วงเงินดังกล่าวประกอบด้ วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกู้ยืมระยะสันซึ
้ ่งอาจมีความเสี่ยง
ในการถูกเรี ยกให้ ชาระคืนเงินก่อนการได้ รับชาระหนี ค้ ืนได้ อย่างไรก็ตาม AF ได้ มีการบริ หารสภาพคล่องเพื่อป้องกันความ
เสีย่ งดังกล่าวโดยการกู้ยืมเงินให้ มีระยะเวลาที่สอดคล้ องกับระยะเวลาในการรับซื ้อลูกหนี ้ เนื่องจากลูกหนี ้เกือบทังหมดเป็
้
น
กลุม่ Modern Trade และกลุม่ ธุรกิจกลุม่ ชิ ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งมีวนั กาหนดชาระเงินที่แน่นอน ทาให้ AF สามารถ
บริ หารสภาพคล่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน่ มากขึ ้นในเรื่ องของแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต
ณ สิ ้นปี 2554-2556 และสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 AF มีสดั ส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3.78 6.74 7.13 และ 4.22
เท่าตามลาดับ
1.18 ความเสี่ยงจากการถือหุ้นบริษัทย่ อย (AF) ไม่ ถงึ ร้ อยละ 75
เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง ดังนันรายได้
้
หลักของบริ ษัทฯ จึงมา
จากบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึง่ ได้ แก่ AS AF AD และ AI สาหรับการถือหุ้นใน AS และ AI บริ ษัทฯ มีสดั ส่วน
การถือหุ้นตรงร้ อยละ 99.99 และ 90 ตามลาดับ สาหรับ AD บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นอ้ อมผ่าน AS ซึ่งมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นใน AD ร้ อยละ 100 สาหรับ AF บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 75 กล่าวคือ มีสดั ส่วนการถือ
หุ้นใน AF ร้ อยละ 74.02 ของทุนจดทะเบียน และชาระแล้ วซึง่ แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะมีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึง่
แต่บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
และในการทารายการบางประเภท เช่น การเพิ่มทุน ลด
ทุน การซื ้อหรื อรับโอนกิจการอื่น การขายหรื อโอนกิจการทังหมด
้
เป็ นต้ น จะต้ องได้ รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
1.19 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอื หุ้นเดิม
เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ AF หรื อเดิมคือ บริ ษัท ธนมิตร
แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) จากผู้ขายซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ AF อันได้ แก่ กลุ่มจิราธิวฒ
ั น์ โดยมีเงื่อนไขใน
สัญญาซื ้อขายหุ้นระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ขาย ดังนี ้
1. ผู้ขายจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ด้ วยเจตนาสุจริ ตเพื่อให้ ธุรกรรมทางธุรกิจระหว่าง AF และกลุม่ คงอยู่ได้
ตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่มีอยู่ ณ วันที่ลงนาม MOU เป็ นระยะเวลา 3 ปี จากวันที่ของสัญญาซื ้อขาย (25
กุมภาพันธ์ 2554)
2. ผู้ขายจะไม่ (ไม่วา่ ตนเองหรื อร่วมกับบุคคล สานักงาน หรื อบริ ษัทใดๆ) ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อมมีผลประโยชน์
ในการควบคุม หรื อประกอบกิจการแฟคตอริ่ งอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ AF เป็ นระยะเวลา 3 ปี จากวันที่
ของสัญญาซื ้อขาย ยกเว้ นกรณี ผู้ขายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทแฟคตอริ่ งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอัตรา
ร้ อยละ 10 หรื อน้ อยกว่าของจานวนหุ้นทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทที่ลงทุน
3. นับจากวันที่ของสัญญาซื ้อขายเป็ นระยะเวลา 1 ปี หากไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าจาก
AC ไม่ว่ากระทาในนามของผู้ขายเอง หรื อกระทาในนามบุคคล สานักงาน หรื อ บริ ษัทใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม ผู้ขายจะไม่ติดต่อ ชักชวน เชื ้อเชิญ หรื อจ้ างงาน ลูกจ้ าง ทีมงาน ผู้บริ หาร หรื อบุคคลใดๆ ที่ทางาน
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กับ AF ให้ ทางานกับผู้ขาย หรื อบุคคลอื่นใดอันเป็ นการแข่งขันกับ AF และไม่ติดต่อ เชือ้ เชิญ หรื อลงนามใน
สัญญาหรื อข้ อตกลงใดๆ กับลูกค้ าหรื อผู้ขายสินค้ าของ AF ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อันเป็ นการแข่งขันกับ AF
ดังนันหลั
้ งจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป AF จึงมีความเสี่ยงในการรักษาลูกค้ าจากการไม่ ได้ รับการ
สนับสนุนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิม และอาจส่งผลต่อรายได้ ของ AF อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดังกล่าวไม่น่ าจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานของ AF มากนัก เนื่องจากสัดส่วนของลูกหนี ้ในกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมข้ างต้ น มีเพียงร้ อยละ 12 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และร้ อยละ 11 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่มีการติดต่อกับ AF มาเป็ นระยะ
เวลานาน ถึงแม้ ว่าอาจจะไม่ได้ รับความร่ วมมือภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว AF ก็ยงั มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า และมีความ
เข้ าใจธุรกิจและความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
1.20 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ า และลูกหนีร้ ายใหญ่
สาหรับการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ ในปี 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 AF มีสดั ส่วนรายได้ จากลูกค้ า 10 รายแรก
คิดเป็ นร้ อยละ 28.76 31.95 และ 36.68 ของรายได้ รวมของ AF ตามลาดับ ซึ่ง AF มีการพึ่งพิงกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ ชิ ้นส่วนรถยนต์ และชิ ้นส่วนโลหะเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายฐานลูกค้ า เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการ
พึง่ พิงลูกค้ าเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดย ณ สิ ้นสุดปี 2555 AF มีมลู ค่ายอดคงค้ างของลูกค้ าในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว (3 รายจากลูกค้ า 10 รายแรก) ทังสิ
้ ้น 402.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.82 ของสัดส่วนยอดลูกค้ าคงค้ าง
และมีมลู ค่ายอดคงค้ างของลูกค้ าในอุตสาหกรรมดังกล่าว (4 รายจากลูกค้ า 10 รายแรก) ทังสิ
้ ้น 482.97 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 15.31 ของสัด ส่ว นยอดลูก ค้ า คงค้ า งส าหรั บ สิ น้ สุด ปี 2556 และ ณ สิ น้ สุด 31 มี น าคม 2557 ลูก ค้ า ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว (5 รายจาก 10 รายแรก) ทังสิ
้ ้น 498.19 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.41
สาหรับการพึง่ พิงลูกหนี ้รายใหญ่ ในปี 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 AF มีมลู ค่ายอดคงค้ างของลูกหนี ้ 10 ราย
แรก คิดเป็ นร้ อยละ 64.20 65.27 และ 52.36 ของยอดคงค้ างของลูกหนีร้ วม ตามลาดับ ซึ่งลูกหนี ้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจาก
กลุม่ ลูกหนี ้ในอุตสาหกรรมค้ าปลีกค่อนข้ างมาก โดย AF มีมลู ค่ายอดคงค้ างของลูกหนี ้กลุม่ ดังกล่าว (4 รายจากลูกหนี ้ 10
รายแรก) ทังสิ
้ ้น 1,335.04 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45.81 ของสัดส่วนยอดลูกหนี ้คงค้ างสาหรับสิ ้นสุดปี 2555 และมี
มูลค่า (6 รายจากลูกหนี ้ 10 รายแรก) 1,682.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.32 ของสัดส่วนยอดลูกหนี ้คงค้ างสาหรับ
สิ ้นสุดปี 2556 และมีมลู ค่า (4 รายจากลูกหนี ้ 10 รายแรก) 667.49 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32.70 ของสัดส่วนยอด
ลูกหนี ้คงค้ างสาหรับสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 และ AF มีการพึง่ พิงลูกหนี ้รายใหญ่รายหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นธุรกิจค้ าปลีก ซึ่งมียอดคง
ค้ างคิดเป็ นร้ อยละ 36.99 39.48 และ 21.15 ของยอดคงค้ างของลูกหนีร้ วม ณ สิ ้นสุดปี 2555 2556 ตามลาดับ และสิ ้นสุด
31 มีนาคม 2557 ตามลาดับ
นอกจากนีใ้ นไตรมาส 1 ปี 2557 สัดส่วนของลูกหนีจ้ ากการซื ้อสิทธิ เรี ยกร้ องที่มีการค้ างชาระมากกว่า 6 เดือน
เพิ่มขึ ้นอย่างมาก จาก 51.11 ล้ านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็ น 69.16 ล้ านบาท ณ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
1.62 และ 3.39 ของลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อ งทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 ตามลาดับ
เนื่องจากลูกหนี ้รายหนึง่ ของ AF ประสบปั ญหาเรื่ องสภาพคล่อง ซึ่งทาง AF ได้ เรี ยกให้ ลกู หนี ้รายดังกล่าวนาหลักประกันมา
จานองไว้ กบั AF เพื่อลดความเสีย่ ง
อย่างไรก็ตาม AF มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ โดยการกาหนดลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็กให้
เพิ่มมากขึ ้น สาหรับกลุม่ ลูกหนี ้ AF มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญกับกลุม่ ลูกหนี ้ที่มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
หรื อมีประวัติการชาระหนี ้ที่ดี ตลอดจนให้ ความร่ วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง ซึ่งเป็ นฐานธุรกิจที่สาคัญ ทาให้
อาจจะมีการกระจุกตัวของลูกหนี ้อยูใ่ นอนาคต
ส่วนที่ 2-1 หน้ าที่ 18

