บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2.
2.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาที่สาคัญ
บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม
2553 และแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน ในวันที่ 9 กันยายน 2554 บริ ษัทฯ ก่อตังขึ
้ ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการ
ลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรก 100,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553 ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 623,346,070 บาท พร้ อมกับการเข้ าลงทุนในหุ้น
สามัญของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”) ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยการแลกหุ้น (Share Swap) และมี
อานาจควบคุมใน AS ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2553
ในวันที่ 26 มกราคม 2554 บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเป็ น 779,182,590 บาท เพื่อเข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 57.35 ของบริ ษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“ธนมิตร”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ (“mai”) ดาเนินธุรกิจแฟคตอริ่ ง ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ โดยการรับซื ้อลดลูกหนี ้การค้ าจากการรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงิน หลังจากการเข้ าซื ้อ ธนมิตร ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่ง
ต่อมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AF เป็ นร้ อยละ 74.02 โดยการซื ้อหุ้นจากบริ ษัท ซัม
มิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ("SUMMIT”)
นอกจากนี ้ในวันที่ 2 มกราคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตัง้ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.
Ltd. (“AI”) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านการเงิน มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 500,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน AI สัดส่วนร้ อยละ 90 และนาย Tai Chong Yih ซึ่งเป็ น EVP
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ) ของ AS ถือหุ้นใน AI สัดส่วนร้ อยละ 10
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นโครงสร้ างผู้ถือหุ้นโดยบริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด (“JRK”) ซึง่ มีผ้ ู
ถือหุ้นใหญ่ คือกลุม่ ครอบครัวจุฬางกูร ซึง่ เป็ นกลุม่ เจ้ าของธุรกิจชิ ้นส่วนรถยนต์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยเข้ าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 44.67 ของบริ ษัทฯ และกลุม่ คุณนลินี งามเศรษฐมาศถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 12
ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2556 มีมติอนุมตั ิการนาหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีจานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนชาระแล้ วจากเดิม 77,918,259 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 3,116,730,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีมติเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 779,182,590 บาท เป็ น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 883,269,640 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาทส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญจดทะเบียนทังหมดจ
้
านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท ซึง่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้ มีอนุมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี ้
 จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 124,669,240 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญ (Warrant) โดยจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน (Employee Stock Option Program:
ESOP) จานวน 124,669,240 หน่วย มีอายุ 4 ปี ที่ราคาเสนอขาย 0 บาท อัตราการใช้ สทิ ธิ 1:1 และมีราคาใช้ สทิ ธิ
0.25 บาท (การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรองรับการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ดังกล่าว คิด
เป็ นร้ อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556)
 ในส่วนหุ้นสามัญออกใหม่ จานวน 758,600,400 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (IPO) โดย
แบ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวน 124,668,200 หุ้น
ส่วนที่ 2-2 หน้ า 1

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เดือน ปี

เหตุการณ์
จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ วจานวน 100,000 บาท
21 มกราคม 2553 แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท พร้ อมกับการเข้ าลงทุนในหุ้น
สามัญของ AS จานวนร้ อยละ 99.99 โดยการแลกหุ้น (Share Swap)
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 623,346,070 บาท พร้ อมกับการเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของ AS จานวนร้ อยละ
24 มิถุนายน 2553
100 โดยการแลกหุ้น (Share Swap) และมีอานาจควบคุมใน AS ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2553
เพิ่มทุน จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วจาก 623.35 ล้ านบาท เป็ น 779.18 ล้ านบาทแบ่งออกเป็ นหุ้น
26 มกราคม 2554
สามัญจานวน 77.9 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อขยายการลงทุน
เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ใน
สัดส่วนร้ อยละ 57.35 จากกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์โดยมีบริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“SUMMIT”) เข้ าทาคา
25 กุมภาพันธ์ 2554 เสนอซื ้อร่ วมกัน ในสัดส่วนร้ อยละ 22.72 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด
(มหาชน) ในวันที่ 9 กันยายน 2554 และต่อมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็ น
ร้ อยละ 74.02 โดยซื ้อหุ้นจาก SUMMIT
9 กันยายน 2554 บริ ษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
ลงทุนจัดตังบริ
้ ษัทที่ปรึ กษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.
Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90 เปิ ดดาเนินการแล้ วตังแต่
้ มกราคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึ กษา
2 มกราคม 2556
การเงินด้ านการซื ้อขายกิจการระหว่างประเทศเป็ นหลัก และบริ การที่ปรึ กษาธุรกิจและการเงินระหว่าง
ประเทศ
13 กุมภาพันธ์ 2556 ปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย JRK เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 44.67

11 มีนาคม 2556

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2556 มีมติอนุมตั กิ ารนาหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท เป็ นหุ้น ละ 0.25 บาท ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี จ านวนหุ้น สามัญ จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จากเดิ ม
77,918,259 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 3,116,730,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้น ละ 0.25 บาท นอกจากนี บ้ ริ ษั ทฯ ยัง มี ม ติเ พิ่ม ทุน จดทะเบี ยนจาก 779,182,590 บาท เป็ น
1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 883,269,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญจดทะเบียนทังหมดจ
้
านวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท ซึง่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้ มีอนุมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี ้
 จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 124,669,240 หุ้น เพื่อรองรั บการแปลงสภาพของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ (Warrant) โดยจัด สรรให้ แ ก่ กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนัก งาน
(Employee Stock Option Program: ESOP) จานวน 124,669,240 หน่วย มีอายุ 4 ปี ที่ราคาเสนอ
ขาย 0 บาท อัตราการใช้ สิทธิ 1:1 และมีราคาใช้ สิทธิ 0.25 บาท (การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรองรับการ
แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2556)
 ในส่วนหุ้นสามัญออกใหม่จานวน 758,600,400 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
(IPO) โดยแบ่งเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น และการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม ตามสัดส่ วนจ านวน 124,668,200 หุ้น โดยมี ร าคาจัด

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 2

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เดือน ปี

3 มิถุนายน 2556

เหตุการณ์
จาหน่ายเดียวกัน
บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 124.67
ล้ านหน่วย มูลค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมูลค่า) โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน
124.67 ล้ านหุ้น ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญหุ้นละ 0.25 บาท และอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1:1 (1 ใบสาคัญ
แสดงสิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 4 ปี นับจากวันออกเสนอขาย

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 3

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยทังหมด
้
4
บริ ษัท แบ่งเป็ นการถือหุ้นทางตรงจานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ AS ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 AF ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 74.02 และ AI ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90 และมีการลงทุนทางอ้ อมในบริ ษัทย่อยจานวน 1
บริ ษัท ได้ แก่ AD ซึง่ เป็ นการลงทุนผ่าน AS ในสัดส่วนร้ อยละ 100
โครงสร้ างของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(“AC”)
99.99%

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด
(มหาชน) (“AS”)

74.02%

บริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด
(มหาชน) (“AF”)

90.00%

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

100.00%

บริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
(“AD”)
หมายเหตุ: *นาย Tai Chong Yih ซึง่ เป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การของ AS ถือหุ้นใน AI สัดส่วนร้ อยละ 10

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
1) บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”) (เดิมชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ พรู เด้ 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
โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553 และมีอานาจควบคุมใน AS
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นมา
AS ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยหมายเลข 48 โดยได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 8 ประเภท ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ธุรกิจยืมและให้ ยืม
หลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) และ การจัดการเงินร่ วมลงทุน นอกจากนี ้บริ ษัทยังเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั AS มีที่ตงส
ั ้ านักงาน 6 แห่ง ได้ แก่ สานัก งานใหญ่ (อาคารจัตุรัส
จามจุรี) สาขาสุรวงศ์ สาขาซัมมิทวินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ สาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม สาขาเมืองทองธานี และสาขานครสวรรค์
1.1) บริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด
บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) (เดิมชื่ อบริ ษัทธรรมนิติและทรู ธ จากัด ) จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อ วันที่ 23
มีนาคม 2541 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท โดยในเดือนมีนาคม 2550 AS ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นใน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
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
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 องกับ ธุ รกิ จ การเงิ น ครอบคลุมทุกภาคธุ รกิ จ ทัง้ ภาครั ฐ และเอกชน สถาบัน การเงิ น บริ ษั ทจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ธุรกิจ SMEs และบุคคลธรรมดาโดยทัว่ ไป
AD ได้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาประเภท A หมายเลข 822 ที่ปรึ กษาสาขาการเงินและเบ็ดเตล็ด ด้ าน
การวางแผนธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และที่ปรึ กษาการเงินที่ได้ รับ ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึ กษารับอนุญาตด้ านปรับโครงสร้ างหนี ้ภายใต้ โครงการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (คปน.)
2)

บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอร่า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) (เดิมชื่อบริ ษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)) จดทะเบียนจัดตัง้
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 20 ล้ านบาทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษัทฯ และ SUMMIT ได้
ร่วมกันทาคาเสนอซื ้อร้ อยละ 57.35 และ 22.72 ตามลาดับ และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ มีการปรับโครงสร้ างผู้ถือ
หุ้น ทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 74.02
AF ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ งภายในประเทศเป็ นหลัก (Domestic Factoring) เป็ นผู้ให้ บริ การเงินทุนหมุนเวียนระยะ
สัน้ โดยการรับซื ้อลดลูกหนี ้การค้ าจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงิน กลุ่มลูกค้ าหลัก ได้ แก่ กลุ่มค้ าปลีกสมัยใหม่
และกลุม่ ชิ ้นส่วนรถยนต์
ปั จจุบนั AF เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai มีทุนจดทะเบียนเรี 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 กษาทางการเงินการควบรวม และการซื ้อขายกิจการทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
(CrossBorder Merger & Acquisition) และการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ปั จจุบนั AI มีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว 500,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์
เนื่องจากบริ ษัทฯ ในฐานะบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดาเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยตรง รายได้ สว่ นใหญ่ของบริ ษัทฯ จึงมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ได้ แก่ AS ซึ่งเป็ นบริ ษัท
แกน และกลุม่ ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ ประกอบด้ วย AS AF AD และ AI ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจการเงิน

ส่วนที่ 2-2 หน้ า 5

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2.3 โครงสร้ างรายได้
2.3.1 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ตัง้ แต่ ปี 2554-2556
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(2) ดอกเบี ้ยรับจากการรับโอนสิทธิ
เรี 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

ร้ อยละ

ปี 2555
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ

192.95

50.16%

214.18

44.23%

471.11

59.68%

108.41

28.18%

139.64

28.84%

171.45

21.72%

41.97 10.91%
0.00* 0.00%*
24.55
6.38%
15.48
4.02%
1.31
0.34%
384.67 100.00%

37.08
7.66%
42.44
8.76%
33.74
6.97%
16.05
3.31%
1.09
0.23%
484.22 100.00%

49.22
6.24%
0.00** 0.00%**
46.50
5.89%
50.07
6.34%
1.07
0.14%
789.43 100.00%

หมายเหตุ: บริษัทฯ ถือหุ้น AF ในสัดส่วนร้ อยละ 57.35 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AF เป็ นร้ อยละ 74.02 ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
* สาหรับงวดปี 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 4.20 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในงบ
การเงินรวม
**สาหรับงวดปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 9.62 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในงบ
การเงินรวม

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557
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

ไตรมาส 1 ปี 2556
ล้ านบาท
151.45
12.89
5.48
6.91
12.54
39.46
0.03
228.75

ไตรมาส 1 ปี 2557

ร้ อยละ
66.21%
5.64%
2.39%
3.02%
5.48%
17.25%
0.01%
100.00%

ล้ านบาท
61.68
35.84
8.36
0.00*
13.38
8.73
0.07
128.05

ร้ อยละ
48.17%
27.99%
6.53%
0.00%*
10.45%
6.82%
0.05%
100.00%

หมายเหตุ: บริษัทฯ ถือหุ้น AF ในสัดส่วนร้ อยละ 57.35 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AF เป็ นร้ อยละ 74.02 ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
* สาหรับงวดสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากเงินลงทุน 10.77 ล้ านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของ
ค่าใช้ จา่ ยในงบการเงินรวม
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2.3.2 โครงสร้ างรายได้ ของ AS และ AD ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของ AS ตัง้ แต่ ปี 2554-2556
โครงสร้ างรายได้ ของ
AS และบริษัทย่ อย (AD)
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(2) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
(3) กาไรจากเงินลงทุน
(4) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
(5) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
(6) รายได้ อื่น
รายได้ รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
193.40 78.42% 214.18 69.70% 471.27 83.54%
21.41
8.68%
7.18
2.34%
15.81
2.80%
(4.20) (1.70%)
42.44
13.81%
(9.62) (1.71%)
19.04
7.72%
27.08
8.81%
35.91
6.37%
15.48
6.28%
16.05
5.22%
50.07
8.88%
1.47
0.60%
0.35
0.12%
0.71
0.13%
246.61 100.00% 307.27 100.00% 564.15 100.00%

โครงสร้ างรายได้ ของ AS และ AD ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของ AS ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557
โครงสร้ างรายได้ ของ
AS และบริษัทย่ อย (AD)
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(2) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
(3) กาไรจากเงินลงทุน
(4) ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
(5) ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
(6) รายได้ อื่น
รายได้ รวม

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
151.61
4.88
5.51
4.34
12.54
0.03
178.91

2.3.3 โครงสร้ างรายได้ ของ AF ตัง้ แต่ ปี 2554-2556
ปี 2554
โครงสร้ างรายได้ ของ AF

รายได้ ดอกเบี ้ยจากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ อื่น
รวม

2556
ร้ อยละ
84.74%
2.73%
3.08%
2.43%
7.01%
0.02%
100.00%

ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
61.68
2.17
(10.75)
11.26
8.73
0.05
73.13

2557
ร้ อยละ
84.34%
2.96%
-14.71%
15.40%
11.94%
0.07%
100.00%

ปี 2556

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท 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 างรายได้ ของ AF
รายได้ ดอกเบี ้ยจากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ อื่น
รวม

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
39.46
8.01
2.30
49.77
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2556
ร้ อยละ
79.29%
16.09%
4.62%
100.00%

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
35.84
6.19
1.91
43.94

2557
ร้ อยละ
81.57%
14.09%
4.34%
100.00%

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2.3.4 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท AI
AI เริ่ มประกอบธุรกิจเมื่อมีนาคม 2556 และยังไม่มีรายได้ โดยในงบการเงินมีเฉพาะค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ
การบริ หารจัดการ จานวน 382,112 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์
2.4

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการที่จะเป็ นบริ ษัทลงทุน (Holding Company) เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ลู งทุน โดยมี
กลุม่ เป้าหมายการลงทุนเป็ นกลุม่ สถาบันการเงิน (Financial Sector) ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 และกลุม่ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non-financial Sector) ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็ นการเตรี ยมพร้ อมในการขยายตัว เพื่อตอบรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน (AEC)
ในปี 2558 ทังนี
้ ้กลุม่ ที่มีการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่กลุม่ การอุปโภคและบริ โภคเนื่องจากจานวนประชากรในภูมิภาคนี ้
มีประมาณ 600 ล้ านคน ซึง่ จะสามารถเชื่อมต่อเข้ าด้ วยกันด้ วยระบบกฎหมาย ภาษี อากร การขนส่ง และการค้ าระหว่างกัน
ดังนันธุ
้ รกิจที่บริ ษัท ฯ สนใจเข้ าลงทุนได้ แก่ ธุรกิจเช่า (Leasing) ธุรกิจเช่าซื ้อ (Hire Purchase) สินเชื่อเพื่อการบริ โภค
(Consumer Finance) และธุรกิจประกัน (Insurance) เป็ นต้ น ซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าว มีความสาคัญต่อการเติบโต
ของภาคธุรกิจในอนาคต
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