บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
3. การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะของบริการ
3.1.1 บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงไม่มีการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ เอง โดยรายได้ หลักของบริ ษัทฯ จะมาจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริ ษัทอื่น ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการ
ลงทุนทางตรงจานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 74.02 และ AIRA International
Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90 และมีการลงทุนทางอ้ อมในบริ ษัทย่อย
จานวน 1 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) ซึง่ เป็ นการลงทุนผ่าน AS ในสัดส่วนร้ อยละ 100
นโยบาย และขอบเขตการลงทุน
นโยบายการลงทุนจะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯ จะลงทุนในกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จ
ทางด้ านการเงินเป็ นหลักทังในกิ
้ จการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน และไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงินบริ ษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสีย่ ง
ภายใต้ ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่ต้องมีสดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจานวนเงินลงทุนทังหมด
้
กิจการที่บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนจะต้ องมีผลการดาเนินงานที่ไม่มีผลขาดทุนต่อเนื่องสามปี ไม่เป็ นธุรกิจที่เริ่ มต้ นใหม่
และการลงทุนในกิจการ บริ ษัทฯ ต้ องลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนในกิจการนันๆ
้ และ/หรื อ สามารถ
สนับสนุนธุรกิจในกลุ่มให้ ขยายตัว อีกทังต้
้ องเป็ นธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมาย หรื อทาลายสิ่งแวดล้ อมโดยการลงทุนจะเป็ นการ
ลงทุนระยะยาว ให้ ผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลและกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ เหมาะสม
การแก้ ไข หรื อเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุนจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
นโยบายควบคุมดูแลการลงทุน
ผังโครงสร้ างการปฏิบตั ิงานการลงทุน จะอยูภ่ ายใต้ ผงั โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ฯ โดยการลงทุนในกิจการใดๆ การ
ติดตามผลการลงทุน รวมถึงการเพิ่มวงเงิ น การลดวงเงิ น การยกเลิก และการจาหน่ายเงิ นลงทุน ต้ องผ่านขัน้ ตอนการ
คัดเลือก และวิเคราะห์โดยฝ่ ายการลงทุน และนาเสนอพิจารณาต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะกรรมการลงทุน
ตามลาดับ โดยคณะกรรมการลงทุนจะไม่มีอานาจในการอนุมตั ิการลงทุน เมื่อคณะกรรมการลงทุนได้ เห็นชอบในหลั กการ
ลงทุนจะนาเสนอต่อไปให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนต่อไป
นโยบายการควบคุม และกากับกิจการที่บริษัทฯ เข้ าไปลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้ มีมติดงั นี ้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการควบคุม และกลไกกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนเพื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินการของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็ นกลไกที่นาไปสู่การมีระบบบริ หารจัดการที่โปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกาหนดทิศทางการบริ หารงานในกิจการที่บริ ษัท ฯ เข้ าไปลงทุนนันได้
้ อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่า
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เป็ นหน่วยงานหนึง่ ของบริ ษัทฯ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังสามารถติดตามการบริ หารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริ ษัทฯ ได้
ทังนี
้ ้การมีมาตรการในการกากับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่า และความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของ
บริ ษัทฯ โดยธุรกิจที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนนันจะด
้
าเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ซึ่งบริ ษัท ฯ ได้ แบ่งนโยบายการควบคุม
กิจการที่เข้ าไปลงทุนออกเป็ น 2 ด้ าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการควบคุมด้ านการบริ หารของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
1) บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริ ษัท ฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย และ
บริ ษัทร่วมในเรื่ องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญ และ/หรื อวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจาปี
การเลือกตังกรรมการ
้
และการกาหนดค่าตอบแทน การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี การจัดสรรเงินกาไร การอนุมตั ิเรื่ องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าในวาระการ
ประชุม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม อีกทังเพื
้ ่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ฯ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
2) เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมได้
เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมทังทางตรง
้
และทางอ้ อม รวมทัง้ มีมาตรการในการติ ดตามการบริ หารงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ ว ม เพื่อดูแลรั กษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ โดยให้ กรณีดงั ต่อไปนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
(1) เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(ก) การแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมอย่าง
น้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม โดยให้ กรรมการ และ
ผู้บริ หารที่บริ ษัท ฯ เสนอชื่อ หรื อแต่งตังมี
้ ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทัว่ ไป และ
การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมได้ ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริ หาร
ของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ
บริ ษัทร่วม เว้ นแต่เรื่ องที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 2)
ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อผู้บริ หารตามวรรคข้ างต้ นที่ได้ รับการเสนอชื่อนัน้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ บทบาท
หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนไม่มี ลัก ษณะขาดความน่า ไว้ ว างใจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่
น่าไว้ วางใจของกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท
(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษัทย่อย
(ค) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย
รายการตังแต่
้ ข้อ (ง) ถึงข้ อ (ฏ) นี ้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้ าทารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ก่อนที่จะมีการ

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 2

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย กรรมการและผู้บริ หารซึ่งบริ ษัท ฯ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ก่อน
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของ
บริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน มา
บังคับใช้ โดยอนุโลม แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่ง
รายการดังต่อไปนี ้ คือ
(ง) กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มา หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของ
รายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ด้ วย
(จ) การโอน หรื อสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องที่มีตอ่ ผู้ที่ก่อความเสียหาย
แก่บริ ษัทย่อย
(ฉ) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ช) การซื ้อ หรื อการรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทย่อย
(ซ) การเข้ า ท า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ย่อ ยทัง้ หมด หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อย หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น
(ฌ) การเช่า หรื อให้ เช่าซื ้อกิจการหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อยทังหมด
้
หรื อส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ญ) การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สนิ เชื่อ การค ้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทย่อยให้
ต้ องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้น หรื อการให้ ค วามช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย
(ฎ) การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่
เลิก นัน้ เปรี ย บเที ย บกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อ
คานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท ฯ แล้ ว
อยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริ ษั ทย่อ ยอย่างมีนัย สาคัญ ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ เมื่ อคานวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใ ช่
รายการธุรกิ จกปกติของบริ ษัทย่อยเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มา หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน มาบังคับใช้ โดย

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 3

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
อนุโลม ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ เ มื่ อ ค านวณขนาดของรายการที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเข้ า ท ารายการ
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(2) เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริ ษัท
ย่อยเข้ าทารายการ
(ก) กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่
เกี่ยวกับการได้ มา หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของ
รายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้ วย
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อย และการจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุ
้
นจด
ทะเบียนซึง่ ไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10
ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อยนัน้ หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ ว
ของบริ ษัทย่อยนัน้
(ค) การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
ในบริ ษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อย หรื อ
เป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอด
ใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อยในการเข้ าทารายการอื่น
ใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย
(ง) การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่
เลิก นัน้ เปรี ย บเที ย บกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อ
คานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท ฯ แล้ ว
อยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริ ษั ทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ เมื่ อค านวณขนาดรายการอื่น ใดที่ไม่ใ ช่
รายการธุ ร กิ จ ปกติ ของบริ ษัท ย่อยเปรี ยบเทีย บกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยนาหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อ ง การได้ มาหรื อ จาหน่า ยไปซึ่ง ทรั พย์ สิน มาบังคับใช้ โดย
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3)

4)

5)

6)

อนุโลม ทัง้ นี ้ ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ เ มื่ อ ค านวณขนาดของรายการที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเข้ า ท ารายการ
เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
กรรมการของบริ ษัท ฯ จะติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามแผนงาน และ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ตอ่ บริ ษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม อย่างครบถ้ วน และถูกต้ อง
กรรมการของบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ บริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อยรวมทังควรให้
้
บริ ษัทย่อยจัดให้ มีระบบงานที่ชดั เจนเพื่อ
แสดงได้ วา่ บริ ษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่มีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้
อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือและมีช่องทางให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ สามารถได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท
ย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับกรรมการ และ
ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย และการทารายการที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทย่อยได้ อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี ้ต้ องจัด
ให้ บริ ษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริ ษัทย่อย โดยให้ ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยตรง และให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน
ดังกล่าวให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้
อย่างสม่าเสมอ
กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยต้ องเปิ ดเผย และนาส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหลีกเลีย่ งการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
ย่อยหรื อ บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ทราบ
ภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทฯ กาหนดเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรื ออนุมตั ิใดๆ ซึง่ การพิจารณานัน้
จะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีสว่ นร่ วม
อนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงทางตรง
ั้
และทางอ้ อมนันด้
้ วย อนึ่งการ
กระทาดังต่อไปนี ้ซึ่งเป็ นผลให้ กรรมการผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทย่อยได้ รับประโยชน์ทาง
การเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึ ได้ ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหายให้ สนั นิษฐาน
ว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้ งกับประโยชน์ของบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อย กับกรรมการผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องโดยมิได้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยที่ลว่ งรู้มาเว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
(ค) การใช้ ทรัพย์ สิน หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริ ษัท ฯ
กระทา และเป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ หรื อหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
บริ ษัทย่อยต้ องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้ าร่ วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริ ษัท ฯ ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน บริ ษัท ฯ มีสิทธิเรี ยกให้

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 5

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

7)
8)
9)

10)

บริ ษัทย่อยเข้ าชี ้แจงหรื อนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ทันที
บริ ษัทย่อยต้ องนาส่งข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องด้ วยการดาเนินงานให้ กบั บริ ษัท ฯ เมื่อได้ รับการร้ องขอตามความ
เหมาะสม
กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ตรวจพบประเด็ น ที่ มี นัย สาคัญ ใดๆ อาจแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ย่อ ยชี แ้ จง และ/หรื อ น าส่ง เอกสารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของบริ ษัทฯ ได้
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ฯ และของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม
ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่วมเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง และผู้อื่น ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี) ตามแต่ขนาด
รายการที่คานวณได้ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการทีเกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของ
สานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดมาใช้ โดยอนุโลม
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่ สญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ของบริ ษัทฯ หรื อ เป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิไว้ แล้ ว

2. นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
1. บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้ อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมให้ กบั
บริ ษัทฯ พร้ อมยินยอมให้ บริ ษัท ฯ ใช้ ข้อมูลดังกล่าวนัน้ เพื่อประกอบการจัดทางบการเงิ นรวม หรื อรายงานผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ประจาไตรมาสหรื อประจาปี นันแล้
้ วแต่กรณี
2. บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่จดั ทางบประมาณผลการดาเนินงาน และสรุปเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานจริ งเป็ นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริ ษัท ฯ
3. บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท ฯ เมื่อตรวจพบ หรื อ
ได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทฯ ให้ ดาเนินการตรวจสอบ และรายงาน
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3.1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ธุรกิจหลักทรัพย์ของ AS มี 9 ประเภท ได้ แก่ ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการค้ าหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็ นที่
ปรึ กษาการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตัวแทนซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ า การให้ บริ การยืม และ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ การจัดการเงินร่วมลงทุนและการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขาย โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจที่
สาคัญดังนี ้
(1) ธุรกิจนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage)
AS เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 48 ให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ โดยมีสว่ นแบ่งตลาดในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปี 2554 2555 และ 2556 และในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2557
ดังนี ้
ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
มูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (หน่ วย:ล้ านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ (Total Market)
 ประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ (Total Proprietary
Trading)
 รวมทั ง้ ตลาดโดยไม่ ร วมประเภทการลงทุ น เพื่ อ บั ญ ชี บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ (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 จะไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ และไม่ได้ ทาการปรับปรุ งรายการ
ผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่
ซื ้อขาย)
**ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS
(AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

มูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (หน่ วย:ล้ านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ (Total Market)
 ประเภทการลงทุ น เพื่ อ บัญ ชี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
(Total Proprietary Trading)
 รวมทัง้ ตลาดโดยไม่ร วมประเภทการลงทุนเพื่ 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
**ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS
(AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)
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ตารางรายได้ จากดอกเบีย้ จากเงินให้ ก้ ยู มื เพื่อซือ้ หลักทรัพย์
ดอกเบี ้ยจากเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์(บาท)
รายได้ รวม (บาท)
สัดส่ วนของเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ ต่อรายได้ รวม
(ร้ อยละ)

ปี 2554
15,480,372

ปี 2555
16,045,022

ปี 2556
50,073,131

246,606,794

307,267,780

564,155,259

6.28

5.22

8.88

ไตรมาส 1 ปี 2556
ดอกเบี ้ยจากเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ (บาท)
รายได้ รวม (บาท)
สัดส่ วนของเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ ต่อรายได้ รวม (ร้ อยละ)

12,539,000

ไตรมาส 1 ปี 2557
8,729,467

178,909,000

73.127,240

7.01

11.96

AS ให้ บริ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์แก่ลกู ค้ าทัว่ ไปทังรายย่
้
อย และลูกค้ าสถาบัน ลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล
และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และต่างชาติ มีบญ
ั ชีลกู ค้ า ณ สิ ้นปี 2555 จานวน 9,971 บัญชี สิ ้นปี 2556 จานวน 17,266
บัญชี และ ณ 31 มีนาคม 2557 จานวน 19,778 บัญชี
ลักษณะลูกค้ าของ AS แยกตามประเภทลูกค้ า
เมื่อพิจารณาจากประเภทของลูกค้ า จะพบว่าลูกค้ าส่วนใหญ่ของ AS เป็ นลูกค้ ารายย่อย โดยในปี 2555 AS มีบญ
ั ชี
ลูกค้ ารายย่อยจานวน 9,636 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 105,456 ล้ านบาท ลูกค้ าสถาบันจานวน 335 บัญชี
มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 4,737 ล้ านบาท
ในปี 2556 AS มีบญ
ั ชีลกู ค้ ารายย่อยจานวน 16,648 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 251,416 ล้ านบาท
ลูกค้ าสถาบันจานวน 612 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 7,500 ล้ านบาท
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้ าในปี 2555
จานวนบัญชี
(1) ลูกค้ ารายย่อย
- ลูกค้ าภายในประเทศ
- ลูกค้ าต่างประเทศ
(2) ลูกค้ าสถาบันในประเทศ
(3) ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ
รวม
(4) prop trade
รวมทัง้ สิน้

9,636
9,559
77
331
4
9,971
3
9,974

ปี 2555
มูลค่ าการซือ้ ขาย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
105,456
47.86
105,205
47.75
251
0.11
4,721
2.14
16
0.0073
110,193*
50.01
110,135
49.99
220,328
100.00

หมายเหตุ: * ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS ได้ ทาการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มี
การเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)
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ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้ าในงวดปี 2556
จานวนบัญชี
(1) ลูกค้ ารายย่อย
- ลูกค้ าภายในประเทศ
- ลูกค้ าต่างประเทศ
(2) ลูกค้ าสถาบันในประเทศ
(3) ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ
รวม
(4) prop trade
รวมทัง้ สิน้

16,648
16,547
101
610
2
17,260
6
17,266

ปี 2556
มูลค่ าการซือ้ ขาย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
251,416
67.54
250,896
67.40
520
0.14
7,488
2.01
12
0.00
258,916*
69.56
113,309
30.44
372,225
100.00

หมายเหตุ: * ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS ได้ ทาการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มี
การเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ในไตรมาส 1 ปี 2556 AS มีบญ
ั ชีลกู ค้ ารายย่อยจานวน 11,768 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 82,446
ล้ านบาท ลูกค้ าสถาบันจานวน 388 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 1,937 ล้ านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2557 AS มีบญ
ั ชีลกู ค้ ารายย่อยจานวน 19,177 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 30,561
ล้ านบาท ลูกค้ าสถาบันจานวน 601 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 32 ล้ านบาท
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้ าในไตรมาส 1 ปี 2556
ไตรมาส 1 ปี 2556
จานวนบัญชี
(1) ลูกค้ ารายย่อย
- ลูกค้ าภายในประเทศ
- ลูกค้ าต่างประเทศ
(2) ลูกค้ าสถาบันในประเทศ
(3) ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ
รวม
(4) prop trade
รวมทัง้ สิน้

11,768
11,681
87
387
1
12,156
30
12,186

มูลค่ าการซือ้ ขาย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
82,446.02
72.63
82,239.13
72.44
206.88
0.18
1,934.45
1.70
2.14
0.00
84,382.61
74.33
29,139.78
26.67
113,522.39
100.00

หมายเหตุ: * ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS เป็ นรายการ Prop trade โดย รวมการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ า
ที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 9

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้ าในไตรมาส 1 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557
มูลค่ าการซือ้ ขาย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
30,561
51.24
30,491
51.12
70
0.12
29
0.05
3
0.01
30,593
51.29
29,054*
48.71
59,647
100.00

จานวนบัญชี
(1) ลูกค้ ารายย่อย
- ลูกค้ าภายในประเทศ
- ลูกค้ าต่างประเทศ
(2) ลูกค้ าสถาบันในประเทศ
(3) ลูกค้ าสถาบันต่างประเทศ
รวม
(4) prop trade
รวมทัง้ สิน้

19,177
19,050
127
599
2
19,778
73
19,851

หมายเหตุ: * ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS เป็ นรายการ Prop trade โดย รวมการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ า
ที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มีการเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ลักษณะลูกค้ าแยกตามประเภทบัญชี
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทของบัญชี จะพบว่าลูกค้ าส่วนใหญ่ของ AS ส่วนใหญ่
เป็ นลูกค้ าบัญชีเงินสด รองลงมาเป็ นบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ และบัญชี Cash Balance ตามลาดับ โดยในปี 2555
AS มีลกู ค้ าบัญชี เงินสดจานวน 7,515 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 82,223 ล้ านบาท ลูกค้ าบัญชี Cash
Balance จานวน 2,312 บัญชี มีมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ จานวน 5,297 ล้ านบาท และลูกค้ าบัญชี ก้ ูยืมเงิ นเพื่อซือ้
หลักทรัพย์จานวน 144 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 22,674 ล้ านบาท
ในปี 2556 AS มีลกู ค้ าบัญชีเงินสดจานวน 11,978 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 178,692 ล้ านบาท
ลูกค้ าบัญชี Cash Balance จานวน 5,044 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 32,211 ล้ านบาท และลูกค้ าบัญชี
กู้ยืมเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์จานวน 244 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 48,012 ล้ านบาท
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทบัญชีในปี 2555
จานวนบัญชี
(1) บัญชีเงินสด (Cash Account)
(2) บัญชี Cash Balance
(3) บัญชีเงินกู้ยืม (Credit Balance)
รวม (1) + (2) + (3) *

7,515
2,312
144
9,971

ปี 2555
มูลค่ าการซือ้ ขาย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
82,223
74.62
5,297
4.81
22,674
20.58
110,193**
100.00

หมายเหตุ: * จานวนบัญชี 9,971 แบ่งเป็ นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 ปี จานวน 3,384 บัญชี และไม่เคลื่อนไหว
จานวน 6,587 บัญชี
** ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS ได้ ทาการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มี
การเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 10

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทบัญชีในปี 2556
จานวนบัญชี
(1) บัญชีเงินสด (Cash Account)
(2) บัญชี Cash Balance
(3) บัญชีเงินกู้ยืม (Credit Balance)
รวม (1) + (2) + (3) *

11,978
5,044
244
17,266

ปี 2556
มูลค่ าการซือ้ ขาย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
178,692
69.02
32,211
12.44
48,012
18.54
258,916**
100.00

หมายเหตุ: * จานวนบัญ ชี 17,266 แบ่ง เป็ นบัญ ชี ที่ มี การเคลื่ อนไหวอย่า งน้ อย 1 ครั ง้ ในรอบ 1 ปี จ านวน 7,281 บัญ ชี และไม่
เคลื่อนไหวจานวน 9,985 บัญชี
** ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS ได้ ทาการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มี
การเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ในไตรมาส 1 ปี 2556 AS มีลกู ค้ าบัญชีเงินสดจานวน 8,809 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 57,192
ล้ านบาท ลูกค้ าบัญชี Cash Balance จานวน 3,167 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 9,859 ล้ านบาท และลูกค้ า
บัญชีก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์จานวน 180 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 17,331 ล้ านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2557 AS มีลกู ค้ าบัญชีเงินสดจานวน 13,747 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 19,889
ล้ านบาท ลูกค้ าบัญชี Cash Balance จานวน 5,766 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 5,010 ล้ านบาท และลูกค้ า
บัญชีก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์จานวน 265 บัญชี มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 5,694 ล้ านบาท
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทบัญชีในไตรมาส 1 ปี 2556

(1) บัญชีเงินสด (Cash Account)
(2) บัญชี Cash Balance
(3) บัญชีเงินกู้ยืม (Credit Balance)
รวม (1) + (2) + (3) *

ไตรมาส 1 ปี 2556
มูลค่ าการซือ้ ขาย
จานวนบัญชี
ล้ านบาท
ร้ อยละ
8,809
57,192
67.78
3,167
9,859
11.68
180
17,331
20.54
12,156
84,382.61
100.00

หมายเหตุ: * จานวนบัญชี 12,156 แบ่งเป็ นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 ไตรมาส จานวน 3,724 บัญชี และไม่
เคลื่อนไหวจานวน 8,432 บัญชี
** ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS ได้ ทาการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มี
การเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 11

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทบัญชีในไตรมาส 1 ปี 2557

(1) บัญชีเงินสด (Cash Account)
(2) บัญชี Cash Balance
(3) บัญชีเงินกู้ยืม (Credit Balance)
รวม (1) + (2) + (3) *

ไตรมาส 1 ปี 2557
มูลค่ าการซือ้ ขาย
จานวนบัญชี
ล้ านบาท
ร้ อยละ
13,747
19,889
65.01
5,766
5,010
16.38
265
5,694
18.61
19,778
30,593**
100.00

หมายเหตุ: * จานวนบัญชี 19,778 แบ่งเป็ นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 ไตรมาส จานวน 3,376 บัญชี และไม่
เคลื่อนไหวจานวน 16,402 บัญชี
** ข้ อมูลมูลค่าการซื ้อขายของ AS ได้ ทาการปรับปรุงรายการผิดพลาดจากการซื ้อขายของลูกค้ าที่โอนเข้ าพอร์ ต AS (AS มี
การเปิ ดบัญชีเพื่อรองรับรายการที่ผิดพลาดเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อขาย)

ทังนี
้ ้ AS ได้ กาหนดนโยบายในการรับลูกค้ า และอนุมตั ิวงเงินให้ ลกู ค้ า นโยบายการให้ สินเชื่อเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ใน
ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) และนโยบายการรับหลักประกันบัญชีเงินกู้ยืม (Initial Margin) ดังนี ้
นโยบายในการรับลูกค้ า และอนุมัติวงเงินให้ ลูกค้ า
AS มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้ าที่มีคุณภาพ ทังลู
้ กค้ ารายย่อย และลูกค้ าสถาบันทังใน
้ และต่างประเทศ โดย
ดาเนินการพิสจู น์ความมีตวั ตนของลูกค้ าตามเกณฑ์ Know Your Customer และ Customer Due Diligence (KYC/CDD)
จากความมัน่ คงของหน้ าที่การงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการชาระเงิน ตามเอกสารรายละเอียดระเบียบของ
บริ ษัท ที่สาคัญ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้ าน รวมทังลงนามรั
้
บรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูล โดยเจ้ าหน้ าที่การตลาดจะต้ องอธิ บายให้ ลูกค้ าเข้ า ใจเกี่ ยวกับเอกสาร หลักเกณฑ์ ความเสี่ยง และ
ข้ อบังคับต่างๆ และเมื่อพิจารณาเห็นสมควรอนุมตั ิวงเงินซือ้ ขายได้ จะนาเสนอความเห็นต่อผู้บงั คับบัญชา และจัดส่งให้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการเพื่อตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสารการเปิ ดบัญชี และให้ ความเห็นต่อวงเงินที่ขออนุมตั ิ และให้
ผู้มีอานาจลงนาม นอกจากนี ้ AS มีนโยบายในการพิจารณาทบทวนวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าเป็ น
ประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้ า และประวัติการชาระราคา และส่งมอบ
หลักทรัพย์ และปั จจัยอื่นใดที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของลูกค้ า
นโยบายการให้ สินเชื่อเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
AS ได้ กาหนดนโยบาย ขันตอนการด
้
าเนินการ และอานาจอนุมตั ิให้ รัดกุม โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1) ยอดเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์แก่ลกู ค้ าทุกรายรวมกัน ภายหลังหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในแต่ละวันจะต้ องไม่
เกิน 5 เท่า ของเงินกองทุนของ AS และ/หรื อยอดหนี ้คงค้ างของลูกค้ ารายใดรายหนึง่ จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
เงินกองทุนของ AS เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เป็ นผลมาจากการเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยจากการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์
หรื อ การที่เงินกองทุนของ AS ลดลง ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต
2) AS ไม่มีนโยบายให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง่ ในลักษณะกระจุกตัว โดยกาหนดห้ ามลู กค้ ากู้ยืม
เงินเพื่อซื ้อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์นนั ้
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3) ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้ ารายใดลดลงจนต่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดารงไว้ AS จะมีหนังสือเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อมีจดหมายแจ้ งให้ ลกู ค้ ารายดังกล่าวเพิ่มหลักประกัน จนทาให้ ทรัพย์สนิ ของลูกค้ ามีมลู ค่าไม่ต่า
กว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดารงไว้ และหากลูกค้ าไม่ดาเนินการนาหลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 5 วันทาการ
นับจากวันที่ AS เรี ยก AS จะบังคับชาระหนี ้จากทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกัน
4) ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของลูกค้ ารายใดลดลงจนเท่ากับ หรื อต่ากว่ามูลค่าหลักประกันขันต
้ ่า AS จะดาเนินการบังคับ
ชาระหนี ้จากทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันในวันทาการถัดจากวันที่ทรัพย์สินของลูกค้ าเท่ากับ หรื อต่ากว่ามูลค่า
หลักประกันขันต
้ ่า
นโยบายการรับหลักประกันบัญชีเงินกู้ยมื (Initial Margin)
ในการเปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์บญ
ั ชีมาร์ จิ ้น AS กาหนดให้ ลกู ค้ าต้ องนาเงินสด หรื อหลักทรัพย์จดทะเบียนมา
วางไว้ ในบัญชีมาร์ จิ ้นเพื่อเป็ นหลักประกันก่อนการซื ้อขายหลักทรัพย์ครัง้ แรกในจานวนไม่ต่ากว่าอัตรามาร์ จิ ้นเริ่ มต้ นตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด (ปั จจุบนั กาหนดที่อตั ราร้ อยละ 50) ทังนี
้ ้ AS จะนับรวมมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ รับจากลูกค้ าเพื่อ
เป็ นประกันในการชาระหนี ้ในบัญชี Credit Balance เพื่อประโยชน์ในการคานวณอานาจซื ้อของลูกค้ าเฉพาะทรัพย์สินนัน้
เป็ นทรัพย์สนิ ประเภทเงินสด หรื อหลักทรัพย์จดทะเบียน
นโยบายการลงทุน (Proprietary Trading)
AS มี นโยบายการลงทุน ในหลัก ทรั พย์ ที่ มีสภาพคล่อ งสูง มี ปัจ จัยพื น้ ฐาน มี ฐ านะการเงิ น ดี และมี แ นวโน้ มการ
เจริ ญเติบโตที่ดี ในราคาที่ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และมีการกระจายความเสี่ยงรวมทังการ
้
ป้องกันการกระจุกตัวของการลงทุน สาหรับนโยบายการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการ AS จะเป็ นผู้อนุมตั ิวงเงิน
ลงทุน รวมทัง้ อนุมัติ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการบริ หารความเสี่ยงเกี่ ยวกับการลงทุน นอกจากนัน้ AS ยัง ได้ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้ เป็ นไปตามระเบียบ และขันตอนปฏิ
้
บตั ิที่ได้ รับอนุมตั ิ และควบคุม
กากับดูแลความเสี่ยงในการลงทุนให้ เหมาะสม โดยมีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 หรื อหลักทรั พย์ ที่
คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ หลักทรัพย์สว่ นใหญ่ที่ลงทุนจะเป็ นหลักทรัพย์ในหมวดธนาคาร และพลังงาน
หลักการในการควบคุมธุรกิจ Proprietary Trading คือ มีการควบคุมวงเงินในการซื ้อขาย ซึ่งอนุมัติวงเงินโดย
คณะกรรมการบริ ษัท มีคณะอนุกรรมการการลงทุนเป็ นผู้ควบคุม Trader ของ AS ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะเป็ นผู้
กาหนดอุตสาหกรรมในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม จากนัน้ Trader จะเป็ นผู้ตดั สินใจในการเลือกลงทุน
หุ้นรายตัวในรายอุตสาหกรรมตามที่ คณะอนุกรรมการการลงทุน ได้ กาหนดไว้ ทัง้ นีเ้ มื่อคาสัง่ ซือ้ ขายเกิ ดขึ ้นก็ จะมีระบบ
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายการดังกล่าวว่าสอดคล้ องตามนโยบาย หรื อไม่ และจะมีฝ่าย Compliance ของ AS เป็ นผู้
ตรวจสอบการซื ้อขาย นอกจากนี ้การสรรหาคณะอนุกรรมการการลงทุนจะคัดเลือกจากพนักงานในสายงาน Back-Office
เพื่อไม่ให้ เกิดการรั่วไหลของข้ อมูลความลับลูกค้ า (Information Leak) และเป็ นไปตามหลักการ Chinese Wall
กรณีที่ผ้ ปู ฏิบตั ิไม่ดาเนินการตามกรอบนโยบายที่กาหนด จะมีคณะอนุกรรมการการลงทุนเป็ นผู้ควบคุมดูแลพร้ อมกับ
ต้ องขออนุมตั ิการทารายการดังกล่าวให้ เป็ นตามหลักนโยบายที่ได้ กาหนดไว้
(2)

ธุรกิจการค้ าหลักทรัพย์ (Securities Trading)
AS ให้ บริ การซื ้อขายตราสารหนี ้เป็ นส่วนใหญ่แก่นกั ลงทุนทังประเภทสถาบั
้
น และนักลงทุนประเภทบุคคลเพื่อเป็ น
การเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ กบั นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่าเสมอโดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในตราสาร
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หนี ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายใต้ ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดยการเลือกลงทุนผ่านตราสารหนี ้ประเภทต่างๆ อาทิตราสาร
หนี ้ภาครัฐ (Government Debt Securities) พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned
Enterprise Bond) พันธบัตรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) และหุ้นกู้ของบริ ษัทเอกชน (Corporate Bonds)
(3)

ธุรกิจการเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory)
AS ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนตังแต่
้ ตุลาคม 2551 โดยให้ บริ การด้ านที่ปรึ กษาการลงทุนควบคู่กบั การ
ให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยจะทาหน้ าที่ในการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ กบั ลูกค้ า
และสามารถให้ คาแนะนาผ่านสื่อต่างๆได้ ในฐานะที่ปรึ กษาการลงทุน ปั จจุบนั AS ยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้
คาปรึกษาการลงทุนแต่อย่างใด
(4)

ธุรกิจวาณิชธนกิจ
การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS
การประกอบธุรกิ จวาณิชธนกิจของ AS เน้ นการให้ บริ การด้ านการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน โดย AS ได้ รับใบอนุญาตในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และใบอนุญาตการเป็ นที่
ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549การประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจของ AS มีรายละเอียดดังนี ้
 การระดมทุนผ่านตลาดทุน
AS มีเจ้ าหน้ าที่วาณิชธนกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนาน และหลากหลายในการจัดโครงสร้ างของ
บริ ษัทลูกค้ าให้ เหมาะสมกับการระดมทุนผ่านตลาดทุน มีเครื อข่ายอันแข็งแกร่งในการกระจายหุ้นไปสูน่ กั ลงทุนประเภทต่างๆ
และมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวิจยั ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่หลากหลายในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งจะทาให้
บริ ษัทลูกค้ าสามารถระดมทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ การในการระดมทุนผ่านตลาดทุน ได้ แก่การเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไปภายหลังจากเข้ าตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
(Secondary Public Offering) การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การให้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม (Right Offering) และการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP)
 การระดมทุนผ่านตลาดเงิน
AS มีเจ้ าหน้ าที่วาณิชธนกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ กลยุทธ์ วิธีการ และ
การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการระดมทุนของลูกค้ าที่จะช่วยให้ บริ ษัทลูกค้ าสามารถบริ หารต้ นทุนทาง
การเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพบริ การการระดมทุนผ่านตลาดทุน ได้ แก่ การบริ หารโครงสร้ างหนี ้สิน และทุนของบริ ษัทลูกค้ า
การกู้เงินจากสถาบันการเงิน การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี ้ การทาซิเคียวริ ไทเซชัน่ โดยมีทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน
การให้ คาปรึกษาด้ านการจัดทาอันดับเครดิต
 ที่ปรึกษาการเงิน
บริ การที่ปรึกษาการเงินในการควบรวมกิจการ ได้ แก่ การเข้ าซื อ้ บริ ษัท การซื ้อสินทรัพย์ การขายบริ ษัทหรื อสินทรัพย์
การควบรวมกิจการ การแยกกลุม่ ธุรกิจ การจัดโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจ และการหาพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษัทอื่น เพื่อเสริ มศักยภาพการทาธุรกิจให้ แข็งแกร่งขึ ้นเป็ นต้ น
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ผลงานการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของฝ่ ายวาณิชธนกิจของ AS ในระหว่ างปี 2553-2556 และไตรมาส 1 ปี 2557
ปี
บริษัทลูกค้ า
2557 บริ ษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2556
2556
2556
2556
2555
2555
2555
2555
2554
2554
2554
2554
2554
2553
2553
2553

บริ ษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์
เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์
เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท อกริ เพียว โฮลดิ ้งส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ริ ช เอเชีย สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้ นท์
บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์
Amazon Cells Co., Ltd
บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
BL Tech Company Limited
บมจ. ถิรไทย จากัด
บริ ษัท เอส เค เค ฟู้ด จากัด
บริ ษัท มหาชัย ฟู้ด โปรเซสซึง่ จากัด

ลักษณะธุรกิจ / หมวด
ทาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ประเภทของการให้ บริการ
ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์

บริ การ/ขนส่งและโลจิสติกส์

ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์

บริ การ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์

บริ การ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์

บริ การ/สื่อและสิ่งพิมพ์

ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์

ธุรกิจการเกษตร

ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์

อาหารและเครื่ องดื่ม

ที่ปรึกษาทางการเงิน

เหล็ก
เหล็ก
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษัทต่างประเทศผลิตแบตเตอรี
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษ
บริ ษัทต่างประเทศผลิตเครื่ องมือแพทย์
ธุรกิจขนาดกลาง
อาหารและเครื่ องดื่ม
อาหารและเครื่ องดื่ม

ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์
ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 15

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ผลงานการเป็ นผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ ของฝ่ ายวาณิชธนกิจของ AS ในระหว่ างปี 2553-2556 และไตรมาส 1 ปี
2557
ปี

บริษัทลูกค้ า

2556

บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)
บมจ. ยูนิเวอร์ แซล แอด ซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์
เคมิคลั ส์
บมจ.พลังงานบริ สทุ ธิ์

2556
2556
2556
2555
2553

ลักษณะธุรกิจ /
หมวด

ประเภทของการเป็ นผู้จัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

บริ การ/การแพทย์

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

ธุรกิจขนาดกลาง

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

ธุรกิจขนาดกลาง

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

ธุรกิจขนาดกลาง
ขนส่งและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน่
บมจ. ยูนิเวอร์ แซล แอด ซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์
ธุรกิจขนาดกลาง
เคมิคลั ส์

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

การประกอบธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจของ AD
AD ประกอบธุรกิจด้ านที่ปรึ กษาธุรกิจ โดยจะรับงานของภาครัฐเป็ นหลักและรวมภาคเอกชนรวมทังงานสั
้
มมนาได้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาประเภท A หมายเลข 822 ที่ปรึ กษาสาขาการเงิน และเบ็ดเตล็ด ด้ านการวางแผน
ธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และที่ปรึ กษาการเงินที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และที่ปรึ กษารับอนุญาตด้ านปรับโครงสร้ างหนี ้ภายใต้ โครงการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (คปน.) โดยมีการกาหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจที่ปรึ กษาธุรกิจ และวาณิชธนกิจระหว่างบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 มุ่งเน้ นการให้ บริ การเฉพาะด้ านที่ปรึ กษาธุรกิจ มุ่งเน้ นแนวทางการให้ คาปรึ กษาในภาคปฏิบตั ิ โดยการจัดส่ง
เจ้ าหน้ าที่เข้ าช่วยเหลือแนะนาแก่ลกู ค้ าในการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ ชิด ให้ บริ การจัดการสัมมนาภายในองค์กร
ให้ แก่ลกู ค้ าภาครัฐ และภาคเอกชน
 มุง่ เน้ นการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาในการวางแผนภาษี ธุรกิจ และที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ เป็ นต้ น
 มุง่ เน้ นการให้ บริ การจัดหาแหล่งเงินทุนในต่างประเทศให้ แก่ลกู ค้ าทังในรู
้ ปแบบการร่ วมทุน และการกู้ยืมเงินตรา
ต่างประเทศจากสถาบันการเงินต่างๆ ทัว่ โลก และการใช้ นวัตกรรมทางการเงินระดับสูง ได้ แก่ การประเมินมูลค่า
กิจการ การให้ คาปรึกษาแก่ธุรกิจร่วมทุนที่มีปัญหาด้ านระบบบัญชี ระบบการเงิน หรื อระบบการบริ การ เป็ นต้ น
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ผลงานการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจของ AD ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของ AS ในระหว่ างปี 2553-2556 และไตรมาส
1 ปี 2557
ปี
2557

บริษัทลูกค้ า
Y S Pund Company Limited

2557

Jutha Maritime PLC.

2556

บมจ.เซอร์ คทิ อีเล็คโทรนิคส์ อินดัส
ตรี ส์

2556

บมจ.ทีวี ไดเร็ ค

2556
2556
2556
2556
2555
2555
2555
2555

บจก.แอลพีแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ซงิ่ ดี
เวลลอปเม้ นท์
Nihon Cellonpack Co Ltd
Sango Co Ltd (YSPund)
บจก.แกรนด์มาคอมมิวนิเคชัน่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศกึ ษา
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
บมจ. อิออนธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์)

2555

บมจ. ดี.ซี.ที. อินดัสตรี ส์

2555

บจก. เร้ นท์-อะ-วี
บจก. สหโรงแรมไทยและการ
ท่องเที่ยว

2555

ลักษณะธุรกิจ / หมวด
ประเภทของการให้ บริการ
ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ที่ปรึกษาเพื่อการประเมินมูลค่าธุรกิจ
ที่ปรึกษาการให้ สิทธิการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดินเรื อ
เดิม
ผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
ที่ปรึกษาเพิ่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้วา่ จ้ าง
ประเภทแผงวงจรไฟฟ้า
จาหน่ายสินค้ าและบริ การ
ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่าธุรกิจใน
ผ่านช่องทางการตลาด
กลุ่มเป้าหมาย
หลายช่องทาง
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
คอนโดมิเนียม
สิ่งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ปรึกษาด้ านการประเมินมูลค่าหุ้น
ผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ที่ปรึกษาด้ านการประเมินมูลค่าหุ้น
ตัวแทนรับช่วงงาน
ที่ปรึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน
ธนาคาร
ให้ บริ การฝึ กอบรมภายในองค์กร
ธนาคาร
ให้ บริ การฝึ กอบรมภายในองค์กร
มูลนิธิ

ให้ บริ การฝึ กอบรม

เงินทุนและหลักทรัพย์
ของใช้ ในครัวเรื อนและ
สานักงาน
ให้ เช่าเครื่ องจักรกลหนัก
พาณิชย์และบริ การ

2555

บจก. ลอแยลคอนแท็คท์

2554
2554

บมจ. อีเทอร์ นิตี ้แกรนด์โลจิสติคส์
บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย

2554

บมจ.ซัมมิทออโตบอดี ้อินดัสตรี

2553
2553

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้นาเข้ า และเป็ นตัวแทน
จาหน่ายโลหะต่างๆ
ขนส่งและโลจิสติกส์
การแพทย์
ผู้ผลิตชิ ้นส่วนประกอบ
รถยนต์
ธนาคาร
ธนาคาร

2553

บมจ. อีเทอร์ นิตี ้แกรนด์โลจิสติคส์

ขนส่งและโลจิสติกส์

2553

Allen & Overy (Thailand)

ที่ปรึกษากฎหมาย
ส่วนที่ 2-3 หน้ า 17

ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นในการเพิ่มทุน
บริ ษัทย่อย
ที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อศึกษาด้ านการตลาดและ
ความเป็ นไปได้ ของการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายกิจการ
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางเบื ้องต้ นของรู ปแบบและ
ประเภทการลงทุนธุรกิจใหม่
ที่ปรึกษาด้ านการซื ้อขายกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายกิจการ
ที่ปรึกษาการเงินเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
ที่ปรึกษาทางการเงินด้ านพัฒนาและปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
ให้ บริ การฝึ กอบรมภายในองค์กร
ให้ บริ การฝึ กอบรมภายในองค์กร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อสอบทานสถานะทาง
การเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินด้ านการประเมินมูลค่าหุ้น

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ปี

บริษัทลูกค้ า

ลักษณะธุรกิจ / หมวด

2553
2553
2553

Co.,Ltd.
บจก. สยามยูเนี่ยนโฟรเซ็นฟู้ดส์
บมจ. อัง่ เปาแอสเสท
บจก.ไฮ - เทคแอพพาเรล

อาหารและเครื่ องดื่ม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่งออกเสื ้อผ้ า

2553

บจก.สานักกฎหมายธรรมนิติ

ที่ปรึกษากฎหมาย

2553

บจก.โคราชธานี

ธุรกิจการลงทุน

2553

บจก.บลิ ้งค์ ดีไซน์ กรุ๊ ป

บริ การออกแบบ

2553

บจก.ธรรมธานี

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2553

บจก. กรี นวิงมาร์ เก็ตติ ้ง

ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์
และรถจักรยานยนตร์

2553

บมจ. ไทยไวร์ โพรดัคท์

เหล็ก

ประเภทของการให้ บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อหาผู้ร่วมทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
ที่ปรึกษาด้ านการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทา“ประมาณการทาง
การเงิน”
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทแม่
ที่ปรึกษาทางการเงินด้ านการประเมินมูลค่าหุ้น
ที่ปรึกษาให้ บริ การเป็ นผู้กากับดูแลเงินสด (Cash
Monitoring)
ที่ปรึกษาให้ บริ การเป็ นผู้กากับดูแลเงินสด (Cash
Monitoring)
ที่ปรึกษาให้ บริ การเป็ นผู้กากับดูแลเงินสด (Cash
Monitoring)

(5)

การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
AS ได้ รั บใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ การจัดการกองทุน ส่ว นบุค คล และเริ่ มประกอบธุร กิ จ เมื่อ มิถุนายน 2552
ให้ บริ การจัดการลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนทังบุ
้ คคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบคุ คล การจัดการกองทุนส่วนบุคคล จะครอบคลุมถึง
การลงทุนในหลักทรั พย์ ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน และหน่วยลงทุนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ โดย
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้ าตามความต้ องการของลูกค้ า โดย AS จะมีการจัดทารายงานสรุ ป และ
ประเมินผลให้ แก่ลกู ค้ าอย่างสม่าเสมอ ขนาดมูลค่าสินทรัพย์ในการจัดการของลูกค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวน
สินทรัพย์สทุ ธิ 500 ล้ านบาท และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนสินทรัพย์สทุ ธิ 767 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 มีจานวนสินทรัพย์สทุ ธิ 837 ล้ านบาท
(6)

ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาล่ วงหน้ า
AS ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็ นตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และเริ่ มดาเนินธุรกิจในเดือน
มีนาคม 2552 มีสว่ นแบ่งตลาดมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ในปี 2554 2555 และ 2556 และในไตรมาส 1 ปี 2556 และ
2557 ดังนี ้
ตารางแสดงส่ วนแบ่ งตลาดปริมาณการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ปริมาณการซือ้ ขาย (สัญญา)
ตลาดอนุพนั ธ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัท (ร้ อยละ)
ที่มา: บริษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

10,027,116

10,457,928

16,664,126

64,920

103,346

219,397

0.65

0.99

1.32

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ปริมาณการซือ้ ขาย (สัญญา)

ไตรมาส 1 ปี 2556

ตลาดอนุพนั ธ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัท (ร้ อยละ)

ไตรมาส 1 ปี 2557

4,781,341

3,497,752

44,073

67,148

0.92

1.92

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

(7)

การให้ บริการยืม และให้ ยมื หลักทรัพย์
AS ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยืม และให้ ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principle) ในเดือนตุลาคม 2551 โดย ณ สิ ้นปี
2555 2556 และ ณ 31 มีนาคม 2557 ยังไม่มีธุรกรรมการยืม และให้ ยืมหลักทรัพย์
(8)

การจัดการเงินร่ วมลงทุน
AS ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการเงินร่วมลงทุน แต่ยงั ไม่มีการประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าว

(9)

การเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent)
AS ได้ เปิ ดให้ บริ การซื ้อ-ขาย และแนะนาการลงทุนในหน่วยลงทุนของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ ที่
บริ ษัทเป็ นตัวแทนขาย ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในการลงทุนของลูกค้ า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความพร้ อม
ในการให้ บริ การบริ หารเงินลงทุนของลูกค้ า โดยเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ทั ง้ หมด 28 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) เช่น บลจ.กรุ งไทย บลจ.วรรณ บลจ.กรุ งศรี บลจ.ธนชาต บลจ.อเบอร์ ดีน และบลจ.แลนด์แอนเฮ้ าส์
เป็ นต้ น
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
3.1.3 บริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
AF ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ ง หรื อการโอนและรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องภายในประเทศ (Domestic Factoring) AF เป็ นผู้
ให้ บริ การเงินทุนหมุนเวียนระยะสันโดยการรั
้
บซื ้อลดลูกหนี ้การค้ า จากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงิน กลุม่ ลูกค้ าหลัก
ของ AF เป็ นกลุม่ ลูกค้ าในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็ น
ธุรกิจที่อยูใ่ นช่วงเจริ ญเติบโต หรื อช่วงการขยายตัวของกิจการ ช่วยให้ ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีความแข็งแรงในการดาเนินธุรกิจ
ได้ อ ย่า งต่อ เนื่ องเพิ่ม มากขึน้ อีก (ซึ่ง ต่อไปนี จ้ ะเรี ย กว่า “ลูกค้ า ”) ทัง้ นี ้ AF มีระบบการบริ หารจัด การสิน เชื่ อ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดอาจเกิดขึ ้นได้ เช่น การพิจารณาสัดส่วนลูกค้ าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการ
บริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม ลูกค้ าของ AF เป็ นกิจการที่อยูใ่ นภาคธุรกิจที่มีการขยายตัวดี มีศกั ยภาพสูง โดยเฉพาะปั จจุบนั
AF พิจารณาลูกค้ าเป้าหมายสาคัญในภาคอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนรถยนต์ เนื่องจากเป็ นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สาคัญ
ของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็ นอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็ นภาคธุรกิจที่มีผ้ เู กี่ยวข้ องใน
อุตสาหกรรมจานวนมาก ประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ทาให้ สามารถบริ หารความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ คาด
ว่าจะเป็ นโอกาสในการเพิ่มปริ มาณธุรกรรมของ AF ได้ เป็ นอย่างดี
โดยปกติลกู ค้ าจะให้ เครดิตในการชาระเงินแก่ลกู หนี ้ เมื่อลูกค้ าต้ องการเงินสดก่อนถึงงวดการชาระเงินของลูกหนี ้เพื่อ
นาไปใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนหรื อซื ้อวัตถุดิบเพิ่ม ลูกค้ าสามารถนาเอกสารการค้ าที่ลกู หนี อ้ อกให้ แก่ลกู ค้ าได้ แก่ ใบส่งสินค้ า
ใบสัง่ ซื ้อสินค้ า ใบรับวางบิล ใบเปรี ยบเทียบยอด มาขายลดพร้ อมกับโอนสิทธิการรับเงินให้ แก่ AF ในลักษณะที่เรี ยกว่า With
Recourse (AF มีสิทธิไล่เบี ้ยจากลูกค้ าได้ ในกรณีที่เกิดหนี ้สูญ หรื อบริ ษัทลูกหนี ้ไม่ชาระเงินตามกาหนดเวลา) โดย AF จะ
จ่ายเงินสดให้ แก่ลกู ค้ าล่วงหน้ าก่อนประมาณร้ อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้ า และเมื่อถึงกาหนดชาระเงินซึ่งปกติ
จะมีระยะเวลาตังแต่
้ 20 ถึง 90 วัน AF จะเป็ นผู้ดาเนินการในการเรี ยกเก็บค่าสินค้ าหรื อบริ การจากลูกหนี ้ตามจานวนเงินที่
ปรากฏในเอกสารการค้ า และดาเนินการคืนเงินในจานวนเท่ากับส่วนต่างของยอดรับซื ้อกับยอดเงินตามเอกสารการค้ า
สาหรับในส่วนของการคืนเงินลูกค้ าในส่วนที่เหลือ (ร้ อยละ 20 ของยอดเงินตามเอกสารการค้ า) นัน้ บริ ษัทจะคืนให้ แก่
ลูกค้ าเมื่อได้ รับชาระหนี ้จากลูกหนี ้ครบถ้ วน รวมถึงตัดชาระยอดหนี ้การรับซื ้อ (ร้ อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้ า )
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะคืนส่วนดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ า
แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการให้ บริการของ AF
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประเภทของการแจ้ งโอนสิทธิการรับเงิน
AF แบ่งประเภทของการแจ้ งโอนสิทธิการรับเงิน ออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
ประเภท

ลักษณะของการแจ้ งโอนสิทธิการรับเงิน

ความเสี่ยง

ประเภทที่ 1

การแจ้ ง โอนสิ ทธิ ที่ ลูกหนี ต้ อบรั บการแจ้ งโอนสิ ทธิ และ AF
สามารถตรวจสอบมูล หนี ก้ ่ อ นการรั บ ซื อ้ ได้ โ ดยการช าระหนี ้
การค้ า ลูกหนี จ้ ะโอนเงินเข้ าบัญ ชี เงินฝาก หรื อ สั่งจ่ายเช็คใน
นาม AF

มีความเสี่ยงต่าที่สุด เนื่องจาก AF สามารถ
ตรวจสอบมูลหนี ก้ ่อ นการรั บซือ้ ได้ และลูกหนี ้
ชาระเงินค่าสินค้ าให้ แก่ AF โดยตรง ความ
เสี่ยงจึงขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการชาระหนี ้
ของลูกหนี ้เป็ นสาคัญ

ประเภทที่ 2

แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 2.1 หมายถึง การแจ้ งโอนสิทธิที่ ลูกหนี ต้ อบรับการ
แจ้ งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบมูลหนีก้ ่อนการรับซื ้อได้
โดยการชาระหนี ้การค้ า ลูกหนี ้จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก หรื อ
สัง่ จ่ายเช็คในนาม AF
ประเภทที่ 2.2 หมายถึง การแจ้ งโอนสิทธิที่ลูกหนี ต้ อบรับการ
แจ้ งโอนสิทธิ แต่ไม่สามารถตรวจสอบมูลหนีก้ ่อนการรับซื ้อได้
โดยการชาระหนี ้การค้ า ลูกหนี ้จะสัง่ จ่ายเช็คในนาม “ลูกค้ าเพื่อ
AF”
ประเภทที่ 2.3 หมายถึง การรับ ซือ้ เอกสารการค้ าของลูกค้ า
พร้ อมเช็คลงวันที่ล่วงหน้ าของลูกหนี ้ (เช็คขีดคร่ อมทัว่ ไป&CO)
และลูก ค้ า สลัก หลัง เช็ ค เพื่ อ ช าระหนี ใ้ ห้ แ ก่ AF และไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งโอนสิทธิให้ ลกู หนี ้รับทราบ

มี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบมูลหนี ้ก่อนการรับซื ้อได้ แต่มีการสุ่ม
สอบถามมูลหนีจ้ ากลูกหนีท้ างโทรศัพท์ และมี
ความเสี่ยงด้ านความสามารถในการชาระหนี ้
เช่นเดียวกับการแจ้ งโอนสิทธิประเภทที่ 1

ประเภทที่ 3

การแจ้ งโอนสิทธิที่ลูกหนี ้ตอบรับการแจ้ งโอนสิทธิ โดย AF ต้ อง
จัด ส่ งส าเนาเอกสารการค้ าประกอบการแจ้ ง โอนสิท ธิ แต่ไ ม่
สามารถตรวจสอบมูล หนี แ้ ละเอกสารได้ และการช าระหนี ้
การค้ าลูกหนี ้จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในนาม AF

มี ความเสี่ ยง เนื่ อ งจากไม่สามารถตรวจสอบ
มูลหนี ้และเอกสารก่อนการรับซื ้อได้ แม้ ลูกหนี ้
จะตอบรั บ การโอนสิ ท ธิ ก็ ต าม และช าระค่ า
สินค้ าให้ แก่ AF โดยตรง
การโอนสิทธิประเภทที่ 3 ปั จจุบนั ไม่มีการจัด
กลุ่มดังกล่าวแล้ ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีปฏิบตั ใิ นการแจ้ งโอนสิทธิการรับเงิน

ประเภทที่ 4

การแจ้ งโอนสิทธิโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรั บไปยัง
ลูกหนี ้ โดยการชาระหนีก้ ารค้ าลูกหนี ้จะจ่ายในนามลูกค้ า มีอยู่
2 ประเภทคือ
ประเภทที่ 4.1ในกรณีที่ลูกหนี ้ชาระหนี ้โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากลูกค้ า AF จะให้ ลูกค้ าเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
หรื อบัญชีออมทรั พย์ เพื่อใช้ รับเฉพาะเงินโอนจากลูกหนี ้เท่านัน้
โดยมอบอานาจให้ AF เป็ นผู้ลงนามเบิกเงินในบัญชี
ประเภทที่ 4.2ในกรณี ที่ ล ูก หนี ช้ าระหนี โ้ ดยการสั่งจ่ายเช็คใน
นามลูกค้ า AF จะให้ ลกู ค้ าทาหนังสือมอบอานาจให้ AF เป็ นผู้ไป

มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี ้ไม่ได้ ตอบรั บการ
แจ้ งโอนสิทธิการรั บเงินและทางด้ านความถูก
ต้ อง ครบถ้ วนของเอกสาร ซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบมูลหนี ้ก่อนการรับซื ้อได้ และมีความ
เสี่ ย งทางด้ า นการช าระเงิ น ซึ่ง การช าระหนี ้
การค้ า ลูกหนี จ้ ะจ่ายเช็ค หรื อโอนเงินในนาม
ลูกค้ า ทังนี
้ ้การแจ้ งโอนสิทธิประเภทที่ 4 ก็เป็ น
วิธีปฏิบตั ิโดยส่วนใหญ่เช่นเดียวกับแฟคตอริ่ ง
อื่นที่ไม่ได้ รับความร่ วมมื อ ในการตอบรั บการ
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประเภท

ลักษณะของการแจ้ งโอนสิทธิการรับเงิน

ความเสี่ยง

รั บ เช็ ค (ถ้ ามี ) หรื อ น าเอกสารที่ ลู ก หนี ก้ าหนด โดย AF เป็ น โอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี ้การค้ า
ผู้ดาเนินการรั บเช็ค เมื่ อถึงกาหนดวันรั บช าระ และนาเช็ คเข้ า
บัญชีธนาคารของ AF เพื่อเรี ยกชาระเงินตามเช็คต่อไป
ประเภทที่ 5

การไม่แจ้ งโอนสิทธิ โดยการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรื อ
การแจ้ งอื่นใดไปยังลูกหนี ้ให้ รับทราบ ซึง่ มี 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 5.1 ดาเนินการเช่นเดียวกับประเภทที่ 4.1
ประเภทที่ 5.2 ดาเนินการเช่นเดียวกับประเภทที่ 4.2
ประเภทที่ 5.3 เป็ นการรั บซื อ้ เอกสารของลูก ค้ า พร้ อมเช็ค ลง
วันที่ล่วงหน้ าของลูกหนี ้

มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี ้ไม่ได้ ตอบรั บการ
แจ้ งโอนสิทธิการรั บเงินและทางด้ านความถูก
ต้ อง ครบถ้ วนของเอกสาร ซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบมูลหนี ก้ ่ อ นการรั บ ซือ้ ได้ ทัง้ นี ้ การ
แจ้ งโอนสิทธิ ประเภทที่ 5 ก็เป็ นวิธีปฏิบตั ิโดย
ส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับแฟคตอริ่ งอื่นที่ไม่ได้ รั บ
ความร่ วมมือในการตอบรับการโอนสิทธิการรับ
เงิ น จากลู ก หนี ก้ ารค้ า ทัง้ นี ล้ ู ก ค้ า และ/หรื อ
ลูกหนีม้ ีความประสงค์ที่จะไม่ให้ มีการแจ้ งโอน
สิ ท ธิ ก ารรั บ เงิ น และ AF ยอมรั บ ในเงื่ อ นไข
ดังกล่าว

สรุ ปยอดลูกหนีแ้ ยกตามประเภทการโอนสิทธิ (หน่ วย: ล้ านบาท)
ประเภทการ
โอนสิทธิ

2554

ร้ อยละ

2555

ร้ อยละ

2556

ร้ อยละ

ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
รวมลูกหนี ้

1,222.94
91.73
489.75
48.51
1,852.93

66.00
4.95
0.00
26.43
2.62
100.00

1,496.67
225.09
891.04
301.64
2,914.44

51.35
7.72
0.00
30.57
10.35
100.00

1,653.60
154.09
1,073.95
273.41
3,155.05

52.41
4.88
0.00
34.04
8.67
100.00

31
มีนาคม
2557
730.57
96.98
927.85
285.86
2,041.26

ร้ อยละ
35.79
4.75
45.45
14.00
100.00

สรุ ปยอดลูกหนี ้ 10 รายแรกแยกตามประเภทธุรกิจ(หน่ วย: ล้ านบาท)
ประเภทธุรกิจ

2554

2555

2556

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ธุรกิจบริ การ
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนรถยนต์และ
ชิ ้นส่วนโลหะ
กลุ่ม Summit
กลุ่มธุรกิจค้ าปลีก
อุปโภคบริ โภค

-*
33.71

53.22
-*

-*
-*

31 มีนาคม
2557
-

-*

337.99

306.85

330.32

64.66
1,239.05
-*

93.61
1,335.04
-*

70.21
1,682.40
-*

71.02
667.49
-
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ประเภทธุรกิจ
สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
อุปกรณ์สื่อสาร
รวมลูกหนี ้ 10 รายแรก

2554

2555

2556

-*
-*
1,337.42

51.10
-*
1,870.96

-*
-*
2,059.46

31 มีนาคม
2557
1,068.83

หมายเหตุ: * ในปี นันๆ
้ ลูกหนี ้อาจจะไม่ได้ อยูใ่ นยอดหนี ้ใน 10 รายแรก

สรุ ปยอดลูกค้ า 10 รายแรกแยกตามประเภทธุรกิจ (หน่ วย: ล้ านบาท)
ประเภทธุรกิจ

2554

2555

2556

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
อาหารและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจบริ การ
กระดาษและสิ่งพิมพ์
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนรถยนต์และ
ชิ ้นส่วนโลหะ
อุปกรณ์สื่อสาร
อุปโภคบริ โภค
Top 10

218.69
176.45

206.24
133.30

-*
120.71

-*
97.80

88.89
82.57
209.09
-*
132.56

31 มีนาคม
2557
126.17
35.95
129.91

42.34

402.66

482.97

498.19

40.19
-*
598.38

-*
102.44
942.44

-*
90.33
1,086.41

790.22

หมายเหตุ: * ในปี นันๆ
้ ลูกค้ าอาจจะไม่ได้ อยูใ่ นยอดหนี ้ใน 10 รายแรก

กลุม่ ลูกหนี ้ 10 รายแรกจะกระจุกตัวในกลุม่ ธุรกิจค้ าปลีกเป็ นหลัก โดยในปี 2555 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 45.81 ของ
ยอดลูกหนี ้คงค้ าง และในปี 2556 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 53.32 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ
32.70 รองลงมาได้ แก่กลุ่มลูกหนี ้อุปกรณ์ ชิน้ ส่วนรถยนต์ และชิน้ ส่วนโลหะ และกลุ่ม Summit (กลุม่ ธุรกิจผู้ผลิตอุปกรณ์
ชิ ้นส่วนรถยนต์) โดยในปี 2555 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 14.81 ของยอดลูกหนี ้คงค้ าง และในปี 2556 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ
11.95 ของยอดลูกหนี ้คงค้ าง และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ19.66 แสดงให้ เห็นว่าฐานลูกหนี ้กระจุก
ตัวในกลุม่ ธุรกิจทังสองดั
้
งกล่าวเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นไปตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ กลุม่ ธุรกิจทังสองมี
้
แนวโน้ มการ
เติบโตในอนาคตที่ดี และเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึง่ AF มีความเข้ าใจธุรกิจดังกล่าวเป็ นอย่างดี
กลุ่มลูกค้ า 10 รายแรก มีการกระจายของ Port ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นประเภทสินค้ าที่ มี
ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านธุรกิ จค้ าปลีกเป็ นสาคัญ ได้ แก่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่ องนุ่งห่ม และสินค้ าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ
นอกจากนีจ้ ะมีลกู ค้ าที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนรถยนต์และชิน้ ส่วนโลหะ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่เป็ น First Tier หรื อ
Second Tier ของลูกหนี ้ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนรถยนต์ และชิ ้นส่วนโลหะ เช่นเดียวกัน
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สาหรับเกณฑ์ การจัดชัน้ สินทรัพย์ มีดังนี ้
ระดับชัน้ สินทรั พย์
สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
สินทรัพย์ที่ควรเอาใจใส่เป็ นพิเศษ

สินทรัพย์จดั ชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน

สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ

สินทรัพย์จดั ชันสู
้ ญ

คุณภาพของสินทรัพย์
ลูกค้ าที่ค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน
ให้ พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง่
1. ลูกค้ าที่ค้างชาระเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
2. ลูกค้ าประวิงการชาระหนี ้หรื อกระทาการใดๆ เพื่อมิให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับชาระหนี ้
3. ลูก ค้ า หรื อ เจ้ าหนี ไ้ ด้ ยื่น ขอฟื ้นฟูกิ จการต่อ ศาลล้ มละลายกลาง และลูกค้ า ยัง ท า
การค้ าปกติ ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการจัดเก็บหนี ้
ให้ พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง่
1. ลูกค้ าที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
2. ลูก ค้ า ที่ ถูก เจ้ า หนี อ้ ื่ น ฟ้ องด าเนิ น คดี ซึ่ง ท าให้ มีผ ลกระทบต่อ ฐานะกิ จการอย่ า งมี
นัยสาคัญ
3. ติดต่อลูกค้ าไม่ได้ หรื อไม่สามารถสืบหาตัวลูกค้ าได้ หรื อลูกค้ าไปเสียจากภูมิลาเนาที่
ปรากฏตามสัญญา โดยไม่แจ้ งให้ AF ทราบ แต่มีโอกาสได้ รับชาระคืน
ให้ พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง่
1. ลูกค้ าที่ค้างชาระเกินกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
2. ลูก ค้ า หรื อ เจ้ าหนี อ้ ื่ น ได้ ยื่น ขอฟื ้น ฟูกิ จการต่อ ศาลล้ ม ละลายกลาง และลูก ค้ า ไม่
สามารถทาการค้ าได้ ตามปกติ หรื อคาดหมายว่า ลูกค้ าจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้
3. ลูกค้ าที่ถกู เจ้ าหนี ้อื่นฟ้องคดีล้มละลายและมีคาสัง่ ศาลให้ พิทกั ษ์ทรัพย์ลกู ค้ า
4. ลูกค้ าที่ AF กาลังดาเนินคดีแพ่ง โดยเริ่ มจัดชันตั
้ งแต่
้ วนั ที่อนุมตั ใิ ห้ ดาเนินคดี
5. มีเหตุประการอื่นที่แสดงว่าสิทธิเรี ยกร้ องนันคาดว่
้
าจะเรี ยกคืนไม่ได้
6. ลูกค้ าได้ ทาหนังสือรับสภาพหนี ้ และ/หรื อสัญญาประนีประนอมในชันศาลกั
้
บ AF
ให้ พิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง่
1. หนี ท้ ี่ข าดอายุความ หรื อ หมดสิทธิ เรี ยกร้ องให้ ชาระหนี ้ หรื อ ไม่มีหลักฐานจะฟ้อง
ลูกค้ าได้ หรื อไม่ สมควรฟ้อง เช่น ยอดหนี ้ไม่ค้ มุ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี เป็ นต้ น
2. หนี ้ไม่สามารถสืบหาตัวลูกค้ า และทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อผู้ค ้าประกัน
3. ลูกค้ าถึงแก่ความตาย เป็ นคนสาบสูญ หรื อมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และไม่มี
ทรัพย์สินใดๆ จะชาระหนี ้ได้
4. ลูกค้ าเลิกกิจการ และมีหนีข้ องเจ้ าหนีร้ ายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรั พย์สินทังหมดของ
้
ลูกค้ าอยู่ในลาดับก่อนเป็ นจานวนมากกว่าสินทรัพย์ของลูกค้ า
5. ได้ ฟ้องลูกค้ าในคดีล้มละลายหรื อได้ ยื่นคาขอรับชาระหนี ้ในคดีที่ลูกค้ าถูกเจ้ าหนี ้ราย
อื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนนๆ
ั ้ ได้ มีการประนอมหนี ก้ บั ลูกค้ าโดยศาลมีคาสัง่
เห็นชอบด้ วยการประนอมหนี น้ ัน้ หรื อ ลูกค้ าถูกศาลพิจารณาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
และได้ มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกค้ าครัง้ แรกแล้ ว
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สาหรับเกณฑ์ การตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญมีดังนี ้
1. การตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อรายลูกค้ า (Specific Provision) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตังค่
้ าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญ ดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
ให้ ตงส
ั ้ ารอง
0%
สินทรัพย์ที่ควรเอาใจใส่เป็ นพิเศษ
ให้ ตงส
ั ้ ารอง
0%
สินทรัพย์จดั ชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน
ให้ ตงส
ั ้ ารอง
20%
สินทรัพย์จดั ชันสงสั
้ ยจะสูญ
ให้ ตงส
ั ้ ารอง
100%
สินทรัพย์จดั สูญ
ให้ ตงส
ั ้ ารอง
100%
2. การตังส
้ ารองทัว่ ไป (General Provision): นอกเหนือจากการตังส
้ ารองต่อรายลูกค้ า (Specific Provision) AF
มีนโยบายให้ มีการตังส
้ ารองทัว่ ไป ทังนี
้ ้เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดหมายจากวัฏจั กรเศรษฐกิจ และ
จากปั จจัยอื่นๆ
3. อัตราการตังส
้ ารองต่อรายลูกค้ า (Specific Provision) รวมกับอัตราการตังส
้ ารองทัว่ ไป (General Provision)
ต้ องไม่น้อยกว่า 2.5% ของยอดลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง และลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
4. ในกรณีเกิดปั ญหาหนี ้ค้ างชาระและจัดอยู่ในเกณฑ์การตังส
้ ารองต่อรายลูกค้ า (Specific Provision) AF ต้ อง
ดาเนินการตังส
้ ารองต่อรายลูกค้ าตามเกณฑ์ข้อ 1
5. AF จะดาเนินการทยอยตังส
้ ารองทัว่ ไป (General Provision) เป็ นรายไตรมาส ในอัตราร้ อยละ 0.1 โดยเริ่ มมีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้เมื่อรวมกับข้ อ 4 ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 3
6. กรณีที่ AF ได้ ดาเนินการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อรายลูกค้ า (Specific Provision) ตามเกณฑ์ข้อ 1
แล้ ว และต่อมาได้ มีการรับชาระหนี ้คืนจากลูกค้ า AF สามารถโอนกลับการตังส
้ ารองต่อรายลูกค้ า (Specific Provision) ได้
ทังนี
้ ้ยอดตังส
้ ารองต้ องไม่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดในข้ อ 3
7. AF สามารถดาเนินการปรับเพิ่ม/ลด อัตราการตังส
้ ารองตามข้ อ 3 ตามความเหมาะสมได้ เพื่อให้ สามารถรองรับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยคานึงถึงความต่อเนื่องในการดาเนิ นธุรกิจและการใช้ เงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
สาหรับหลักเกณฑ์ ในการปรับปรุ งโครงสร้ างหนีม้ ีดังนี ้
AF มีนโยบายดาเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้กับลูกค้ าที่ประสบปั ญหาจากการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง และไม่สามารถ
เรี ยกเก็บหนี ้ได้ หรื อลูกค้ าที่ใช้ บริ การด้ านการเงินอื่นๆ และประสบปั ญหาจากการดาเนินงาน และไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตาม
กาหนด เพื่อให้ AF และลูกค้ าได้ รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
อนึ่ง ในบางกรณีที่ลกู ค้ ามีปัญหาหนี ้ค้ างชาระ ซึ่ง AF ได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นชั่วคราว และไม่สง่ ผล
กระทบต่อการจัดเก็บหนี ้ หรื อความสามารถในการชาระหนี ้ และได้ ประเมินแล้ วว่า AF มีโอกาสได้ รับชาระคืนหนี ้อย่าง
ครบถ้ วน AF อาจพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระหนี ้ โดยการดาเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ทังนี
้ ้
หากลูกค้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ รับการผ่อนปรนได้ AF อาจพิจารณาดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
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หลักเกณฑ์ ในการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
ลูกค้ าสาหรับการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ หมายถึง ลูกค้ าที่ได้ โอนสิทธิเรี ยกร้ องจากลูกหนี ้การค้ าและไม่สามารถจัดเก็บ
หนี ้ได้ หรื อลูกค้ าที่ใช้ บริ การด้ านการเงินอื่นๆ ที่ค้างเงินต้ นและเหลือดอกเบี ้ยตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไป โดย AF ได้ ตกลงร่ วมกันกับ
ลูกค้ าที่จะดาเนินการปรับโครงสร้ างหนี ้ พร้ อมกับจัดทาสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ ทังนี
้ ้ AF อาจใช้ วิธีการดังต่อไปนี ้
1. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชาระหนี ้ ขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ หรื อให้ ระยะเวลาปลอดหนี ้ การลดอัตรา
ดอกเบี ้ย การตังพั
้ กดอกเบี ้ยเดิม และ/หรื อดอกเบี ้ยใหม่ การยกหนี ้ดอกเบี ้ยให้ บางส่วนหรื อทังหมด
้
การยกหนี ้
เงินต้ นให้ บางส่วน
2. การแปลงหนี ้เป็ นทุน
3. การโอนสินทรัพย์ จานอง จานา หรื อทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ าหรื อผู้ค ้าประกัน หรื อของบุคคลอื่นที่ให้ ความ
ยินยอมชาระหนี ้
4. แนวทางหรื อมาตรการอื่น ๆ ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
อานาจอนุมัติแนวทางการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
เป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิสนิ เชื่อของ AF
การจัดชัน้ หนี ้ และกันเงินสารองสาหรับลูกค้ าที่ดาเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
การจัดชันหนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามนโยบายการจัดชันหนี
้ ้ และการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
1. ในกรณีที่ลกู ค้ าสามารถดาเนินการตามแนวทางการปรั บโครงสร้ างหนี ้ ได้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้ จดั ชัน้
หนี เ้ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ค วรเอาใจใส่ เ ป็ นพิ เ ศษ หรื อ จะคงไว้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ จั ด ชั น้ ตามเดิ ม ก็ ไ ด้ โดยให้ คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
2. ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุ งโครงสร้ างหนีไ้ ด้ สามารถดาเนินการปรั บปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้ได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้
วิธีการปฏิบัติทางบัญชีและการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
การปฏิบตั ิการบัญชีและการเปิ ดเผยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ประเภทการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียม / อัตรารับซือ้ เอกสาร
AF แบ่งประเภทของการเก็บค่าธรรมเนียม ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
อัตราค่ าธรรมเนียม /
อัตรารับซือ้ เอกสาร
(ขัน้ ต่า)

ประเภท
1. ค่าธรรมเนียมการเปิ ดวงเงิน: ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บเมื่อมีการเปิ ดวงเงินครั ง้ แรก และจะ
เรี ยกเก็ บ เพิ่ ม เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม วงเงิ น ในภายหลั ง (เฉพาะวงเงิ น ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ) ซึ่ ง จะคิ ด
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราร้ อยละของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ

ครัง้ แรกขันต
้ ่า 5,000 บาท
เพิ่มวงเงินขันต
้ ่า 2,500 บาท

2. ค่าธรรมเนียมในการรับซื ้อ: ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากการรับซื ้อเอกสารทางการค้ าในแต่
ละครัง้ โดยจะพิจารณาจากปริ มาณและมูลค่าเอกสารที่รับซื ้อรวมถึงความยากง่ายในการ

ขันต
้ ่า 300 บาท /
งวดการชาระเงิน / รายหนี ้
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อัตราค่ าธรรมเนียม /
อัตรารับซือ้ เอกสาร
(ขัน้ ต่า)

ประเภท
บริ หาร และจัดเก็บหนี ้ ซึง่ จะคิดค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าเอกสารที่รับซื ้อใน
แต่ละครัง้ / งวดการชาระเงิน / รายลูกหนี ้
3. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนลูกค้ า : ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ ในกรณี ที่ลูกค้ าไม่ได้ นา
เอกสารทางการค้ ามาขายโอนสิทธิและ AF เป็ นผู้ดาเนินการจัดเก็บเงินตามเอกสารทางการ
ค้ าดังกล่าวแทนลูกค้ า ซึง่ AF จะต้ องโอนเงินดังกล่าวคืนให้ แก่ลูกค้ าทังจ
้ านวน ให้ พิจารณา
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินที่ได้ รับโอนจากลูกหนี ้ดังนี ้
3.1 กรณี ลูกค้ ามีการแจ้ งโอนสิทธิลูกหนีม้ ากกว่า 1 ราย และลูกค้ ามีการขายเอกสารโอน
สิทธิจากลูกหนี ้รายใดรายหนึง่

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

3.2 กรณีลกู ค้ ามีการแจ้ งโอนสิทธิลกู หนี ้มากกว่า 1 ราย หรื อรายเดียว แต่ลูกค้ าไม่มีการขาย
โอนสิทธิจากลูกหนี ้

300 บาท / ครัง้

4. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนเงินค ้าประกัน: ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ ในกรณีที่ลูกค้ าไถ่ถอนเงิน
ค ้าประกันคืนบางส่วน หรื อทังจ
้ านวนก่อนครบกาหนด
5.อัตรารับซื ้อเอกสาร

ขันต
้ ่า 1,500 บาท / ครัง้
80%

ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิวงเงินสินเชื่อตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ทังอั
้ ตราดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียม จะเป็ นไปตามอานาจ
อนุมตั ิสนิ เชื่อ ทังนี
้ ้เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ และสภาวะการแข่งขัน การยกเว้ นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
โดยในปี 2555 มีการอนุมตั ิยกเว้ นค่าธรรมเนียมไป 16 รายการรวมเป็ นจานวนเงิน 8,300 บาท และในปี 2556 มีการอนุมตั ิ
33 รายการ รวมเป็ นจานวนเงิน 59,291 บาท แต่ต้องรายงานการอนุมตั ิตามลาดับชัน้ ให้ แก่คณะกรรมการสินเชื่อรับทราบ
ต่อไป
ขอบเขตอานาจอนุมัติสินเชื่อ
วงเงินลูกหนีต้ ่ อราย (บาท)

วงเงินลูกค้ าต่ อราย
(บาท)

แจ้ งโอนสิทธิประเภทที่ 1-2

แจ้ งโอนสิทธิประเภทที่ 3-5

คณะกรรมการบริษัท

ไม่จากัดจานวน

ไม่จากัดจานวน

ไม่จากัดจานวน

คณะกรรมการบริหาร

100,000,000

100,000,000

50,000,000

คณะกรรมการสินเชื่อ

25,000,000

25,000,000

15,000,000

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

5,000,000

5,000,000

3,000,000

กรรมการผู้จัดการ

3,000,000

3,000,000

2,000,000

วงเงินตามอานาจอนุมตั ิดงั กล่าวเป็ นวงเงินเฉพาะลูกค้ าหรื อลูกหนี ้รายใดรายหนึ่ง แต่ถ้าลูกค้ าหรื อลูกหนี ้รายใดราย
หนึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับลูกค้ าหรื อลูกหนี ้รายอื่นด้ วยกรณีต่อไปนี ้ให้ ถือเป็ นวงเงินกลุม่ เดียวกันต้ องพิจารณาวงเงินรวมตาม
อานาจอนุมตั ิสนิ เชื่อ
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ก. กรณี ลู ก ค้ าหรื อลู ก หนี ร้ ายนั น้ เกี่ ย วข้ องกั บ ลู ก ค้ าหรื อ ลู ก หนี ร้ ายอื่ น ในลัก ษณะตามมาตรา 50 ของ
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ให้ นบั รวมเป็ นวงเงินกลุม่ เดียวกัน
ข. กรณีลกู ค้ าหรื อลูกหนี ้รายนันเกี
้ ่ยวข้ องกับลูกค้ าหรื อลูกหนี ้อื่น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน ในลักษณะตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ให้ นบั รวมเป็ น
วงเงินกลุม่ เดียวกัน
ค. กรณีลกู ค้ ารายนันมี
้ ผ้ คู ้าประกันเป็ นคนเดียวกับลูกค้ ารายอื่นให้ นบั รวมวงเงิ นของลูกค้ ารายอื่น และวงเงินของผู้
ค ้าประกัน (ถ้ ามี) เป็ นวงเงินกลุม่ เดียวกัน
ง. การพิจารณาอนุมตั ิวงเงินลูกหนี ้ต่อรายลูกค้ า และ/หรื อ เพิ่มวงเงินลูกหนี ้ต่อรายลูกค้ า โดยที่ลกู หนี ้ดังกล่าวมี
วงเงินที่ได้ รับอนุมัติหลักอยู่แล้ ว และการดาเนินการดังกล่าวเมื่อวงเงินที่ขออนุมตั ิใหม่ และ/หรื อ ขออนุมัติ
เพิ่มเติมนัน้ รวมกับ ภาระหนี ้ปั จจุบนั ของลูกหนี ้แล้ วไม่เกินวงเงินหลักที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ แล้ ว จัดเป็ นอานาจอนุมตั ิ
ของกรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้ยอดหนี ้รวมของลูกค้ าทุกรายที่ใช้ กบั ลูกหนี ้รายนี ้ต้ องไม่เกินวงเงินหลักของลูกหนี ้ที่
ได้ รับอนุมตั ิไว้
การเกินวงเงินสินเชื่อในกรณีมีความจาเป็ นเร่งด่วน: ให้ คณะกรรมการสินเชื่อ และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การมีอานาจใน
การอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ต้ องขอสัตยาบันคณะกรรมการที่มีอานาจในการอนุมตั ิสนิ เชื่อทราบภายใน 7 วันทาการหรื อในการประชุมครัง้
ต่อไป (แล้ วแต่กรณีใดจะถึงก่อน) โดยการเสนอตามอานาจอนุมตั ิวงเงินและอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อให้ มี
ขอบเขตดังกล่าว
วงเงินลูกค้ า / ลูกหนี ้
วงเงินลูกค้ า / ลูกหนี ้
แจ้ งโอนสิทธิประเภทที่ 1-2
แจ้ งโอนสิทธิประเภทที่3-5
ไม่เกิน 30% ของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ ไม่เกิน 10% ของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
คณะกรรมการสินเชื่อ
แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ไม่เกิน 10% ของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ ไม่เกิน 10% ของวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
กรรมการผู้จัดการ
แต่ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 3 ล้ านบาท
นโยบายการให้ สินเชื่อ
AF มีนโยบายการให้ สนิ เชื่อโดยเน้ นคุณภาพของลูกค้ าและลูกหนี ้เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ AF ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
การให้ ก้ ยู ืมเงิน ดังนี ้
การกาหนดวงเงินสินเชื่อ
AF มีการพิจารณากาหนดวงเงินสินเชื่อใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
 วงเงินลูกค้ า (Client Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสุดที่กาหนดให้ ผ้ กู ้ แู ต่ละรายสามารถกู้ยืมได้ และเมื่อภาระ
หนี ้ลดลงแล้ ว ผู้ก้ ูสามารถกลับมาใช้ ใหม่ได้ ทังนี
้ ้ในการกาหนดวงเงินดังกล่าว AF จะพิจารณาจากยอดขายของ
ลูกค้ า ระยะเวลา เครดิตการค้ า คุณภาพของผลการติดต่อระหว่างลูกค้ า และลูกหนี ้ เอกสารที่รับซื ้อ ฐานะกิจการ
ของลูกค้ า และความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกค้ า และลูกหนี ้ ทังนี
้ ้ AF ได้ ใช้ ระบบ Credit Scoring โดยให้
น ้าหนักตามคุณภาพของ ลูกค้ าและลูกหนี ้ เช่น นโยบายการโอนสิทธิ์ การตรวจสอบเอกสาร เงื่อนไขการจัดซื ้อ
สินค้ า กาไรสุทธิ เฉลี่ย 3 ปี ภาระหนี ้ D/E เป็ นต้ น เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินเพื่อให้ การบริ หาร
ความเสี่ย ง และการอ านวยสินเชื่ อ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ AF มีน โยบายในการก าหนด Single
Lending Limit และ Single Lending Group สาหรับลูกค้ า และได้ นาไปปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการ
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บริ หารความเสี่ยง และการกระจายฐานลูกค้ าที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้ างเงินทุนของ AF ทังนี
้ ้ AF จะ
พิจารณาความเสี่ยงแล้ วแต่กรณี โดยให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ พิจารณา
 วงเงินลูกหนี ้ (Customer Credit Line) หมายถึง วงเงินสูงสุดของลูกหนี ้ แต่ละรายที่ผ้ กู ้ รู ายเดียว หรื อหลายราย
สามารถนาสิทธิในการรับชาระเงินค่าสินค้ า และบริ การมาขายลดได้ ทังนี
้ ้ในการพิจารณาวงเงินของลูกหนี ้ AF จะ
วิเคราะห์จากฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของลูกหนี ้รวมทังประวั
้
ติการชาระหนี ้ และเนื่องจากกลุม่ ลูกหนี ้
ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่วงเงินลูกหนี ้ต่อราย และต่อกลุ่มในปั จจุบนั ยังอยู่ในระดับที่ไม่สงู
มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับฐานะกิจการของลูกหนี ้แต่ละราย ประกอบกับ AF ไม่ได้ มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่
เน้ นลูกหนี ้รายใดรายหนึ่งเป็ นสาคัญ ดังนันการก
้
าหนดวงเงินลูกหนี ้ต่อรายและต่อกลุ่ม จึงกาหนดเพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งเท่านัน้ โดย AF ไม่มีนโยบายในการกาหนด Single Lending Limit และ Single
Lending Group สาหรับลูกหนี ้
การกาหนดเงื่อนไขหลักประกัน
หลักประกันของ AF กาหนดให้ มี บุคคล หรื อนิติบุคคลหรื อเงิ นประกันวงเงิ นสินเชื่อ เป็ นหลักประกัน ทัง้ นีก้ าร
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อ และหลักประกันสินเชื่อให้ กรรมการผู้จดั การมีอานาจอนุมตั ิได้ ทังนี
้ ้ต้ องไม่มีผลทาให้
AF มีความเสีย่ งเพิ่มขึ ้น
นโยบายการควบคุม และติดตามลูกค้ า
AF มีระบบการควบคุม และติดตามลูกค้ าอย่างใกล้ ชิดทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การตรวจสอบเอกสารที่รับซื ้อ การอนุมตั ิ
วงเงิน การแจ้ งโอนสิทธิ และการรับชาระหนี ้จากลูกหนี ้ รวมทังการติ
้
ดตามรายงานหนี ้คงค้ างเกินกาหนดชาระทุกวัน ในกรณี
ที่ลกู ค้ าผิดนัดชาระหนี ้ ซึง่ จะทาให้ ทราบถึงปั ญหา และสามารถติดตามได้ อย่างรวดเร็ ว
ขัน้ ตอนในการติดตามทวงหนี ้
(1) ฝ่ ายสินเชื่อ และการตลาด จะเป็ นผู้ติดตามลูกค้ าที่มีปัญหา และจัดทาบันทึกการติดตามหนี ้ที่มีปัญหาไว้ ทกุ ครัง้
และต่อเนื่องกันทุกขันตอนที
้
่มีการทวงถาม หรื อเจรจา โดยจัดทาบันทึกผลของการติดตามเพื่อเป็ นประวัติในการ
ติดตามครัง้ ต่อๆ ไป พร้ อมจัดเก็บบันทึกการติดตามหนี ้ที่มีปัญหาไว้ ในแฟ้ มสินเชื่อรายตัว
(2) ต้ องทารายงานผลการติดตามหนี ้ของลูกค้ าทุกรายในแต่ละสายงานสินเชื่ อทุกสิ ้นเดือนเพื่อรายงานเสนอให้
กรรมการผู้จดั การทราบ
(3) เจ้ าหน้ าที่สนิ เชื่อจะต้ องดาเนินการติดตามทวงถามลูกค้ าที่มีปัญหาดังนี ้
(3.1) ในกรณีคาดว่าจะได้ รับชาระหนี ้ หรื อมีแนวทางในการชาระหนี ้ที่คาดว่าจะได้ รับชาระหนี ้คืน ให้ พนักงาน
สินเชื่อติดตามผลการชาระหนี ้อย่างใกล้ ชิดให้ เป็ นไปตามแนวทางการชาระหนี ้ที่ได้ กาหนดไว้
(3.2) ในกรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ หรื อติดต่อได้ หรื อไม่มีแนวทางในการชาระหนี ้ หรื อคาดว่าจะไม่ได้ รับ
ชาระหนี ้ ให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
ก. ภายใน 1 เดือน นับแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ หรื อไม่มีแนวทางในการชาระหนี ้ หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รับชาระหนี ้ ให้ ออกหนังสือทวงถาม (ฉบับที่ 1) โดยให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบอานาจจาก AF ลงนาม เพื่อจัดส่ง
ให้ ลกู ค้ า และ/หรื อผู้ค ้าประกัน
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ข. ภายใน 2เดือน นับแต่ไม่สามารถติดต่อได้ รับลูกค้ าได้ หรื อไม่มีแนวทางในการชาระหนี ้ หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้ รับชาระหนี ้ ให้ ออกหนังสือทวงถาม (ฉบับที่ 2) โดยผู้ที่ได้ รับมอบอานาจจาก AF หรื อทนายความ
ที่ได้ รับมอบหมายลงนาม เพื่อจัดส่งให้ ลกู ค้ า และ/หรื อผู้ค ้าประกัน กรณีผ้ จู านอง หรื อผู้จานาเป็ นคน
ละคนกับลูกค้ า และ/หรื อผู้ค ้าประกัน ให้ เพิ่มคูฉ่ บับหนังสือทวงถาม เพื่อส่งให้ ผ้ จู านอง หรื อผู้จานาด้ วย
ค. เมื่อครบกาหนดการทวงถามตามข้ อ ข. แล้ วไม่ได้ ผล ให้ เจ้ าหน้ าที่สนิ เชื่อ เสนอขออนุมตั ิดาเนินคดีจาก
ผู้มีอานาจอนุมตั ิสนิ เชื่อของลูกค้ ารายนันๆ
้ และส่งเรื่ องให้ กลุม่ นิติกรดาเนินการต่อไป
(3.3) ถ้ าหากต้ องมีการแจ้ งความดาเนินคดีอาญา หรื อดาเนินคดีอาญากับลูกค้ าเองเพื่อรักษาอายุความใน
คดีอาญาให้ เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อดาเนินการขออนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การทันที และส่งเรื่ องให้ กลุ่มนิติกร
ดาเนินการต่อไป
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แนวโน้ มการบริหารจัดการบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีแผนในการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลตอบแทนในการลงทุนดังนี ้
บริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
1. ธุรกิจหลักทรัพย์ AS ดาเนินการเพิ่มขยายฐานทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้ า และปริ มาณธุรกรรม
ของ AS โดยการอบรมสัมมนาให้ ความรู้แก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจ และพัฒนารายงานวิจยั ด้ านตลาดทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ และสร้ างฐานความรู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทาให้ เกิดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
รวมถึงการขยายสาขาในทาเลที่ตงั ้ ตามกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายจัดการฝึ กอบรมร่ วมกับ มหาวิท ยาลัยเพื่อสร้ าง
บุคลากรที่รองรับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเพียงพอ
2. ธุรกิจแฟคตอริ่ ง AF มีแผนในการขยายฐานลูกค้ าให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจต่างๆ
อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงการบริ หารความเสี่ยงให้ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพลูกหนี ้ และควบคุม
ต้ นทุนการเงิน โดยการบริ หารการเงินที่มีประสิทธิ ภาพรวมถึงจัดหาโปรแกรมระบบบริ หารงานแฟคตอริ่ งเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกรรมการดาเนินการ และควบคุมความเสีย่ งให้ มีประสิทธิภาพ
3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ AD มีนโยบายการอบรม และพัฒนาความรู้ แก่พนักงาน ทางด้ านที่ปรึ กษา
ทางการเงิน มาตรฐานบัญชี และกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อมัน่ ใจได้ ว่าสามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้ างความพอใจให้ กบั ลูกค้ า
4. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินต่างประเทศ AI ได้ ดาเนินการลงทุนในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในสาธารณรัฐสิงคโปร์
เพื่อขยายการให้ บริ การที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรทังใน
้ และต่างประเทศ โดยเน้ นการให้ บริ การที่ปรึกษา
ด้ านการซื ้อขายกิจการ (Merger & Acquisition) เป็ นผลิตภัณฑ์หลัก ดยการรับส่งต่อลูกค้ าจากธุรกิจที่ปรึ กษา
การเงินในประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจต่างประเทศ ช่วยเหลือในการให้ ข้อมูล และแนะนาแหล่งสนับสนุนทาง
การเงิน และธุรกรรมระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ จะสามารถขยาย
ฐานลูกค้ าในภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจทางด้ านการเงิน อื่นๆ เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อสามารถรองรับการ
ให้ บริ การทางการเงินอย่างครบวงจร
บริ ษัทฯ มีโครงการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการเติบโต และเกื ้อหนุนต่อธุรกิจที่มี
อยู่ และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง โดยจะเน้ นการขยายการลงทุนไปในธุรกิจทางการเงินไม่น้อยกว่าร้ อยละ
75 ของเงินลงทุนรวม เพื่อให้ ครอบคลุมบริ การทางการเงินอย่างครบวงจร นอกจากนี ้ยังดาเนินการกระจายความเสี่ยงการ
ลงทุนไปยังกลุม่ ธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจการเงินในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้ อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ซึ่งกิจการ
ที่จะลงทุนต้ องให้ ผลตอบแทนที่ดี และสามารถสนับสนุนธุรกิจในกลุม่ ให้ ขยายตัวในอนาคต เพื่อสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แก่บริ ษัทฯ และสร้ างผลตอบแทนที่มนั่ คงแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 31

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
3.2

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
สาหรับการแข่งขันในปั จจุบนั ของธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่นในขณะนี ้ ไม่มีความรุ นแรง เพราะสภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั ทาให้ ธุรกิจส่วนใหญ่มีความต้ องการผู้ร่วมลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
แผนการเงินอย่างยัง่ ยืนจากความต้ องการสภาพคล่องทางการเงิน การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อหาต้ นทุนที่ต่ากว่า เกิดการ
พัฒนาการในการวางแผนนโยบายทางการเงินที่ชดั เจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว จึงเป็ นการสร้ าง
โอกาสอีกประการหนึง่ ทาให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่ น (Holding Company) เป็ นอย่างมาก การเข้ า
ร่ วมในการลงทุนของ AC มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทาให้ เกิดการกระจายความเสี่ยงที่มีความสมดุล และเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี
3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขันของธุรกิจหลักทรัพย์
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจหลักทรัพย์จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพิ่มอย่างมีนยั จาก 31,084 ล้ านบาทต่อวัน ในปี 2555 เป็ น 48,070 ล้ าน
บาทต่อวัน ในปี 2556 และมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ mai เพิ่มขึ ้นจาก 1,220 ล้ านบาทต่อวันในปี 2555
เป็ น 2,259 ล้ านบาทต่อวันในปี 2556 เนื่องจากปั จจัยเชิงบวกต่างๆ ในปี 2555 ที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เช่น
อัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จของไทยอยู่ใ นระดับ สูง ร้ อยละ 6.5 ผลประกอบการของตลาดหลัก ทรั พ ย์ สูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.5 เป็ น 725,765 ล้ านบาท มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการลด
ภาษี นิติบคุ คลจากร้ อยละ 30 เหลือร้ อยละ 23 ในปี 2555 และร้ อยละ 20 ในปี 2556 มาตรการประกันราคาข้ าว มาตรการ
รถยนต์คนั แรก และมาตรการเพิ่มค่าแรงงานขันต
้ ่า และที่สาคัญประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ เป็ นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคอาเซียนที่จะเปิ ดประชาคมอาเซียนในปี 2558 และนักลงทุนต่างชาติมีความสนใจที่จะลงทุนในภูมิภาคเอเชียและ
ประเทศไทย ส่งผลให้ ดชั นีหลักทรัพย์ SET และ mai เพิ่มขึ ้นจาก 1,025 และ 264 ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 1,392 และ 416 ณ สิ ้น
ปี 2555 และปรั บตัวลดลงอยู่ที่ 1,299 และ 357 ณ สิ ้นปี 2556 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ปี 2557 ดัชนี
หลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย โดย SET อยูท่ ี่ 1,376 และ mai อยูท่ ี่ 395
ตารางสรุ ปภาวะตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
- SET
- MAI
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (ล้ านบาท)
- SET
- MAI
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
- SET
- MAI
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้ านบาท)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ไตรมาส 1 ปี
2557

1,033
273

1,025
264

1,392
416

1,299
357

1,376
395

8,334,684
55,128

8,407,696
77,310

11,831,448
133,017

11,496,765
177,365

12,205,948
177,963

6,937,890
96,058

7,040,458
151,023

7,615,638
298,929

11,777,210
553,459

1,853,523
56,925
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
- SET
- MAI
อัตราเงินปั นผลตอบแทน (%)
- SET
- MAI
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (เท่า)
- SET
- MAI
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น (เท่า)
- SET
- MAI
จานวนบริ ษัทจดทะเบียน
- SET
- MAI
จานวนบริ ษัทจดทะเบียนใหม่
- SET
- MAI
มูลค่ าตลาดของบริษัทจดทะเบียนใหม่ รวม
(ณ ราคา IPO)

28,669
397

28,854
619

31,084
1,220

48,070
2,259

ไตรมาส 1 ปี
2557
29,896
918

2.92
3.11

3.72
2.97

2.98
1.58

3.24
1.46

3.26
1.93

15.35
18.39

12.07
16.36

18.25
22.80

14.60
28.32

15.56
37.38

2.04
2.08

1.87
2.46

2.41
3.24

2.02
2.69

2.02
2.76

473
66

471
73

477
81

489
95

491
96

4
7

5
7

8
10

13
15

2
2

52,461

26,702

68,205

193,968

20,515

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ SETSMART

ณ สิ ้นปี 2556 มีบริ ษัทที่ได้ รับใบอนุญาตการเป็ นตัวแทนนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์จานวน 40 บริ ษัท (รวมบริ ษัท
เงินทุนหลักทรัพย์) และบริ ษัทที่เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker) และเปิ ดดาเนินการจานวน 33 บริ ษัท
โดยในปี 2555 มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทสมาชิ ก 5 อันดับแรก คิดเป็ นร้ อยละ 34.92 ของมูลค่าการซื ้อขาย
หลักทรัพย์รวม ซึ่ง AS มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 110,296 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 0.80 ของ
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม และส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นอันดับที่ 27
โดยในปี 2556 มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทสมาชิก 5 อันดับแรก คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 ของมูลค่าการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์รวม ซึง่ AS มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 259,022 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 1.20 ของ
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม และส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นอันดับที่ 28
โดยในไตรมาส 1 ปี 2556 มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทสมาชิก 5 อันดับแรก คิดเป็ นร้ อยละ 31.62 ของ
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม ซึง่ AS มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 84,435 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ
1.18 ของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม และส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นอันดับที่ 25
โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทสมาชิก 5 อันดับแรก คิดเป็ นร้ อยละ 33.65 ของ
มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม ซึง่ AS มีมลู ค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 30,606 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ
0.91 ของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์รวม และส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นอันดับที่ 28
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ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2555
อันดับ

บริษัท

1.
2.
3.
4.
5.

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
รวม 5 อันดับแรก
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด
บริ ษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เค ที บี (ประเทศไทย) จากัด
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

25
26
27
28
29

มูลค่ าการซือ้ ขาย
(ล้ านบาท)
1,632,804
852,096
817,356
761,872
744,573
4,808,702
159,255

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
95,284
95,243
13,772,092

0.80
0.69
0.69
100.00

ที่มา: SETSMART

ตารางแสดงมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทสมาชิกในปี 2556
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
26
27
28
29
30

บริษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม 5 อันดับแรก
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จากัด
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

ที่มา: SETSMART
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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

ส่ วนแบ่ งตลาด
(ร้ อยละ)
11.54
6.02
5.88
5.17
4.97
34.00
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
24.
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
25.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด
26.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
27.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
28.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจ พี มอ ร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
รวมมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทงั ้ หมด

มูลค่ าการซือ้ ขาย
(ล้ านบาท)
934,491
449,259
428,580
409,956
332,158
2,554,444
104,561
96,471
84,435
79,090
72,877
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
ที่มา: SETSMART
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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

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2557
สาหรับปี 2557 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในช่วงต้ นปี 2557 ตลาดหุ้นยังคงชะลอตัวต่อจากปี 2556 ภายหลังจากที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่ มส่งสัญญาณที่จะลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative Easing: QE) อย่างไรก็ตามในปี
2556 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ก็สามารถทาสถิติสงู สุดในรอบ 20 ปี ที่ 1,643.43 จุด โดย
ปี 2556 มีมลู ค่าซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 48,070 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึ่งมีมลู ค่าซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 31,084
ล้ านบาท
โดยในปี 2557 มีปัจจัยลบที่มีผลสาคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ แก่ การเมืองภายในประเทศที่ยงั ไม่มีความแน่นอน
ความกังวลเกี่ยวกับการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ อย่างไรก็ตามสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ ทาการสารวจการ
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ ้นปี 2557 โดยนักวิเคราะห์มี
การคาดการณ์วา่ ดัชนี ณ สิ ้นปี 2557 จะอยูท่ ี่เฉลีย่ 1534 จุด โดยมีปัจจัยบวกที่จะเข้ ามาส่งเสริ มธุรกิจหลักทรัพย์เช่น การฟื น้
ตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนในปี 2557
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SETSMART, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, และ efinancethai

แนวโน้ มการแข่ งขัน
แนวโน้ มการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ที่รุนแรงเพิ่มขึ ้น เนื่องจากผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ค่านายหน้ าเต็มรู ปแบบ
ตังแต่
้ มกราคม 2555 AS ได้ ดาเนินกลยุทธ์ เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า โดยใช้ นโยบายในการเพิ่มคุณค่าของการ
ลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้ าใหม่ โดยการจัดสัมมนาให้ ความรู้ ในด้ านการลงทุน โดยไม่คิด
มูลค่าให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างสม่าเสมอ อีกทังพั
้ ฒนาบุคคลากรด้ านค้ าหลักทรัพย์ เจ้ าหน้ าที่การตลาดให้ มีความรู้ ความสามารถ
ให้ บริ การที่สร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ า
AS ได้ เปิ ดให้ การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิของธุรกิจหลักทรัพย์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นต้ น
AS ได้ เปิ ดสาขาในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็ นห้ องปฏิบตั ิงานด้ านค้ าหลักทรัพย์ ภายใต้ โครงการศูนย์การเรี ยนรู้ ร่ วมกับ
มหาวิ ท ยาลัยศรี ป ทุม (SICA) เพื่อ เป็ นการเพิ่ มศัก ยภาพระยะยาวของ AS รวมถึ ง ส่ง เสริ มให้ ความรู้ แก่ นักศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยเป็ นการสร้ างนักศึกษารุ่นใหม่ให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการลงทุนในภาคปฏิบตั ิ และสามารถพัฒนาตนเองเป็ น
ผู้ลงทุนอย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงเป็ นการสนับสนุนการขยายฐานลูกค้ าโดยรวมของระบบตลาดทุนในปั จจุบนั ถึง อนาคต
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
AS มีนโยบายเน้ นการแข่งขันกับประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนของลูกค้ ามากกว่าการแข่งขัน
กับบริ ษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน เพราะโอกาสเติบโตของธุรกิจนี ้ในตลาดทุนไทยยังมีโอกาสอีกมากมาย ถ้ าผู้ลงทุนได้ รับการ
ดูแลเงินออมหรื อเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AS ได้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น
1) เพิ่มศักยภาพ และสร้ างคนรุ่นใหม่
2) ขยายฐานผู้ลงทุนโดยให้ ความรู้ และจัดสัมมนา
3) ออกสือ่ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ Magazine ต่างๆ
4) สร้ างเครื อข่ายการลงทุนแบบมีคุณภาพโดยจัดทีมงานเฝ้ าติดตามแนะนา และแก้ ไขภาวะการลงทุนของลูกค้ า
อย่างใกล้ ชิด ส่งสัญญาณเตือนความเสีย่ งแก่ลกู ค้ าอย่างชัดเจน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขันของธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
ปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญของธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษานัน้ เกิดจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี
2558 นักธุรกิจต่างๆ จากทัว่ โลกหันมาให้ ความสนใจ และมีแนวโน้ มจะเข้ ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเป็ นจานวนมาก เพื่อมอง
หาตลาด และโอกาสใหม่ๆ ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการในประเทศโดยเฉพาะขนาดกลาง และย่อม (SMEs) ต้ องเตรี ยมความพร้ อม
และเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเก่า และขยายฐานลูกค้ าใหม่ โดยบริ ษัทย่อยหรื อ AI และ
AD ที่อยู่ภายใต้ AS ทาหน้ าที่ให้ บริ การปรึ กษาด้ านการลงทุนแบบครบวงจร ทังการเป็
้
นที่ปรึ กษาธุรกิจ การจัดหาผู้ร่วมทุน
หรื อพันธมิตรทางการค้ า การควบรวมกิจการ และการประเมินมูลค่าของกิจการ ที่สาคัญเน้ นการซื ้อ หรื อขายกิจการทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ (Cross Border Merger & Acquisition) โดยมีผลงานที่ประสบความสาเร็ จ ดังนี ้
 ที่ปรึกษาทางการเงินให้ แก่บริ ษัท Eternity Grand Logistics Plc. ซึ่งเป็ นบริ ษัทบริ หารจัดการ โลจิสติกส์ของไทย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยขายหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 77.8 ให้ แก่บริ ษัท Hitachi Transport
System ซึง่ เป็ นบริ ษัทชันน
้ าในธุรกิจบริ การโลจิสติกส์ของประเทศญี่ปนุ่ ในเดือนเมษายน 2554
 ที่ปรึ กษาทางการเงินให้ แก่บริ ษัท TKK Logistics Company Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทให้ บริ การโลจิสติกส์ของไทย
โดยขายหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.9 ให้ แก่บริ ษัท Kintetsu World Express ซึง่ เป็ นชันน
้ าในธุรกิจจัดการการขนส่ง
ของประเทศญี่ปนุ่ ในเดือนธันวาคม 2551
 ที่ปรึ กษาทางการเงินในการขายสินทรัพย์ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท Refrigo Equipment ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ตัวแทนจาหน่าย และนาเข้ าอุปกรณ์ เครื่ อ งปรั บอากาศ และเครื่ องทาความเย็นในไทย ให้ แก่บริ ษัท Carrier
(Thailand) Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทาความร้ อน และตู้เย็น จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ในเดือนธันวาคม 2550
แนวโน้ มในการแข่ งขัน
AS และบริ ษัทย่อยมีความสามารถ และประสบการณ์อย่างยาวนานในการประกอบธุรกิจที่ปรึ กษาธุรกิจอย่างครบ
วงจร โดยจะมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจที่ปรึกษาในด้ านของการซื ้อขายกิจการ การระดมทุน ของภาคเอกชนทังในประเทศ
้
และ
ต่างประเทศ รวมทังการท
้
างานให้ กบั หน่วยงานราชการ และลูกค้ าที่ใช้ บริ การมาอย่างต่อเนื่องทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
เนื่องจาก AS ได้ รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนี ้อย่างครบถ้ วน
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุรกิจที่ปรึกษาทางการลงทุนมีการแข่งขันสูง ต้ องมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ครอบคลุมใน
บริ การต่างๆ และต้ องมีเครื อข่ายลูกค้ าที่ใช้ บริ การของ AS ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2555 มีบริ ษัทต่างๆ
ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจการเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินเป็ นจานวนมาก
AS จึงคงมุ่งเน้ นคุณภาพของงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน เครื อข่ายความสัมพันธ์ ความคิด
ริ เริ่ มในการนาเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทาให้ เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมาโดยตลอด

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 37

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขันธุรกิจแฟคตอริ่ง
ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
ภาพรวมของธุรกิจแฟคตอริ่ งในปี 2556 มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่ งปี หลังของปี
2556 จะหดตัวลง เนื่องจากการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนลดลง และผลกระทบจากนโยบายคืนภาษี รถยนต์คนั แรก
สาหรับแผนการดาเนินธุรกิจของ AF ในปี 2557 คาดว่าแนวโน้ มการขยายตัว ของธุรกิจแฟคตอริ่ งยังคงดีต่อไป และ
AF ยังมุ่งเน้ นการเติบโตในฐานลูกค้ ากลุ่มค้ าปลีก และยานยนต์ เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมในทังสองกลุ
้
่มเป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักที่มีความสาคัญของประเทศ และยังคงมีอตั ราการขยายตัวที่ดีโดยการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนจะปรับตัว
ดีขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการฟื น้ ตัวของภาคการผลิต และการส่งออกถึงแม้ ว่าจะได้ รับผลกระทบ
จากปั จจัยสถานการณ์ ความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ วิเคราะห์ไว้ ว่าการบริ โภค
ภาคเอกชนในปี 2557 จะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ ้น โดยในส่วนของอุตสาหกรรมหลักซึง่ ได้ แก่ ธุรกิจยานยนต์ ซึง่ เป็ นฐานลูกค้ าหลัก
ของ AF จะทยอยฟื น้ ตัวกลับมาเป็ นปกติในช่วงกลางปี 2557 โดยคาดการณ์วา่ จะผลิตได้ ถึง 2.6 ล้ านคัน นอกจากนี ้ธุรกิจค้ า
ปลีกซึง่ เป็ นฐานลูกค้ าใหญ่ของ AF มีการคาดการณ์วา่ จะมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 13 จากการขยายตัวของห้ างสรรพสินค้ า
ขนาดใหญ่
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และข้ อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับลงวันที่ 2-4 มกราคม 2557

แนวโน้ มการแข่ งขัน
ด้ านการแข่งขันของธุรกิจแฟคตอริ่ งคาดว่าจะมีการแข่งขันที่สงู ขึ ้น โดยเฉพาะจากลุม่ ธนาคาร หรื อบริ ษัทย่อยต่างๆ
ของกลุ่มธนาคารที่ให้ บริ การด้ านสินเชื่อประเภทนี ้ AF จึงได้ ใช้ นโยบายเชิงรุ กในการเพิ่มปริ มาณการรับซื ้อให้ มากขึ ้น และ
มุง่ เน้ นการเพิ่มฐานลูกค้ าให้ มีหลากหลายกลุม่ เพื่อบริ หารความเสีย่ งมิให้ ลกู ค้ ากระจุกตัวเฉพาะแต่กลุม่ ธุรกิจค้ าปลีกเท่านัน้
โดยจะเพิ่มการขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ มากขึ ้น เพื่อช่วยบริ หารความเสีย่ งในการรับซื ้อเอกสารการค้ า
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
AF เป็ นผู้รับซื ้อเอกสารทางการค้ า ซึ่งมีการแจ้ งโอนสิทธิและให้ ลกู หนี ้ตอบรับการแจ้ งโอนสิทธิ ดงั กล่าว โดย AF
สามารถตรวจสอบมูลหนี ้ได้ ก่อนการรับซื ้อ ทาให้ AF มีความได้ เปรี ยบรวมทังมี
้ ความเสีย่ งต่ากว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆ เนื่องจาก
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีความมัน่ คง สามารถสนับสนุนฐานธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และแหล่งเงินทุน
ได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับ AF มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายชัดเจน เน้ นกลุ่มลูกค้ าที่ มีความเสี่ยงต่าที่สามารถสอบทานความ
ถูกต้ อง ตลอดจนให้ ความสาคัญเป็ นลาดับแรกกับลูกหนี ้ที่มีความน่าเชื่อถือและโอนสิทธิการรับเงินให้ AF ได้ โดย ณ สิ ้นปี
2555 กว่าร้ อยละ 60 เป็ นลูกหนี ้ประเภทที่มีความเสี่ยงในการเรี ยกเก็บหนี ้ต่ามาก เนื่องจากเป็ นลูกหนี ้การแจ้ งโอนสิทธิ
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 และ ณ สิ ้นปี 2556 มีสดั ส่วนร้ อยละ 46
นอกจากนี ้ AF มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้ าทังที
้ ่เป็ น supplier ของกลุม่ ห้ างสรรพสินค้ าเดิม และกลุม่ ลูกค้ าซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตชิ น้ ส่วนยานยนต์ ซึ่งมีโอกาสในการขยายตัวสูงโดยใช้ บริ การแฟคตอริ่ งเป็ นเครื่ องมือทางการเงิ นในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้ มีโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทังกลุ
้ ม่ ผู้ถือหุ้น โดยการแนะนากลุม่ ผู้ประกอบการในหลายธุรกิจที่มี
ความต้ องการใช้ สนิ เชื่อแฟคตอริ่ ง นอกจากนัน้ AF ยังเน้ นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง โดย
การจัดทาเอกสารเผยแพร่บริ การแฟคตอริ่ งเนื่องจากยังมีผ้ ปู ระกอบการอีกจานวนมากที่ยงั ไม่ร้ ูจกั หรื อไม่เข้ าใจบริ การสินเชื่อ
แฟคตอริ่ ง รวมถึงการจัดให้ มีข้อมูลที่เพียงพอ เกี่ยวกับการบริ หารการจัดการของลูกค้ า ให้ คาปรึ กษา หรื อข้ อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า อาทิ การบริ หารสินค้ าคงคลังและวัตถุดิบ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การบริ หารลูกหนี ้ รวมถึงการดูแลและ
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อานวยความสะดวกในการขยายวงเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทาธุรกิจให้ แก่ลกู ค้ า รวมทัง้ AF ยังเน้ นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบงานเพื่อให้ สามารถขยายธุรกิจได้ โดยคานึงถึงต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานด้ วย
ทังนี
้ ้ จุดเด่นในการดาเนินธุรกิจของ AF มีดงั นี ้
1. AF ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ งในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ายสินค้ าให้ แก่ธุรกิจ
ค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และธุรกิจการผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ ซึง่ ทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ AF มีความเชี่ยวชาญ และ
เข้ าใจระบบการบริ หารงานเป็ นอย่างดี ซึง่ ช่วยให้ AF สามารถบริ หารความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. AF ได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AF ซึ่งมีฐานลูกค้ าที่เป็ นคู่ค้ากับ AF อยู่เป็ น
จานวนมาก
3. AF มีความเสีย่ งในการเรี ยกเก็บหนี ้ต่า เนื่องจากลูกหนี ้ของ AF มากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นลูกหนี ้ประเภทที่ตอบรับ
การแจ้ งโอนสิทธิ และ AF สามารถตรวจสอบมูลหนี ้ได้ ก่อนการรับซื ้อเอกสารทางการค้ า
4. AF ได้ จัดให้ มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการบริ หารการจัดการของลูกค้ า ให้ คาปรึ กษา หรื อข้ อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า
นโยบายด้ านราคา
รายได้ หลักของ AF ประกอบด้ วย รายได้ สว่ นลดรับจากการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง รายได้ ค่าธรรมเนียม และบริ การ
(ค่าธรรมเนียมในการเปิ ดวงเงินและรายได้ จากค่าธรรมเนียมรับซื ้อ) ทังนี
้ ้การกาหนดอัตราดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวข้ างต้ น AF จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ภาวะการแข่งขันในตลาด ฐานะทางการเงินของลูกค้ าและลูกหนี ้
รวมทังความเสี
้
ย่ งในการรับชาระหนี ้ รวมทังความยากง่
้
ายในการบริ หารจัดการเก็บหนี ้
การตลาด
ลูกค้ าสามารถติดต่อขอใช้ บริ การแฟคตอริ่ งของ AF ได้ หลายช่องทาง อาทิ ลูกค้ าติดต่อเข้ ามายัง AF โดยตรงตาม
คาแนะนา โดยการบอกต่อกันของกลุม่ ลูกค้ าเดิมของ AF จากความร่ วมมือของสมาคมธุรกิจต่างๆ จากคาแนะนาของ
หน่วยงานราชการ และกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AF แนะนา หรื อจากการที่เจ้ าหน้ าที่ของ AF ไปเสนอบริ การแก่ลกู ค้ าโดยตรง
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
AF มีนโยบายการให้ สนิ เชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และธุรกิจบริ การที่มีแนวโน้ มธุรกิจดี มีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโต และมีการขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยลูกค้ ากว่าร้ อยละ 56 จะเป็ นผู้จดั จาหน่ายสินค้ าของกลุม่ ค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส่วนที่เหลือจะเป็ นลูกค้ าที่
จัดจาหน่ายสินค้ าให้ แก่กลุม่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจข้ ามชาติ และหน่วยงานราชการ ทังนี
้ ้ลูกค้ าแฟคตอริ่ งของ AF โดย
ส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้จัดจาหน่ายสินค้ า ประเภท ชิ น้ ส่วนยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า สิ่งทอ และเครื่ องนุ่งห่ม และอาหารและ
เครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
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3.3 การจัดหาแหล่ งเงินทุน
3.3.1 แหล่ งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
แหล่งเงินทุนของ AC ในปั จจุบนั มาจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นส่วนใหญ่ และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
และผู้ลงทุนที่สนใจ ซึง่ มีความสัมพันธ์ตอ่ บริ ษัทฯ ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนาน โดย AC มีนโยบายให้ บริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท
มีศกั ยภาพด้ วยตนเองในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นอิสระ ในขณะเดียวกัน AC พร้ อมที่จะให้
การสนับสนุน และส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัทย่อย ด้ วยการแนะนา การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน
การเงินต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการระดมทุนจากตลาดทุนในอนาคตของบริ ษัทย่อยในกลุม่
สาหรั บการจัดหาแหล่งเงินทุนของ AC ในอนาคต บริ ษัท ฯ มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงิ นทุนให้ สอดคล้ องกับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์การใช้ เงิน โดยคานึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงความจาเป็ น และความเหมาะสมในการระดมทุนจากตลาดทุน
3.3.2 การดารงเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ สภาพคล่ องสุทธิ
ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (สานักงาน กลต.) ได้ กาหนดให้ การ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้ องดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ ้นวันทาการใดๆ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี ้สินทัว่ ไป
นัน้ ณ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 31 มีนาคม 2557 AS มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้ อย
ละ 78.8 68.3 และ 71.36 ตามลาดับซึง่ เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราขันต
้ ่าตามเกณฑ์ แสดงให้ เห็นว่า AS มีสภาพคล่องเพียงพอ
ในการด าเนิน ธุ ร กิ จ และยัง คงมี ค วามสามารถในการขยายกิ จการตามแผนงานที่ ก าหนดนอกจากนี ้ ASจะต้ อ งด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่อง ณ สิ ้นวัน ไม่น้อยกว่า 25 ล้ านบาทและดารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าร้ อยละ
7 ของหนี ้สินทัว่ ไปโดยมีวิธีการคานวณดังนี ้ สินทรัพย์สภาพคล่องหักด้ วยค่าความเสี่ยง หักด้ วยหนี ้สินรวม และหารด้ วย
หนี ้สินทัว่ ไป

ส่วนที่ 2-3 หน้ า 40

