บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของ บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) และบริ ษัท
ย่อยซึง่ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง
จากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) (ซึ่งเรี ยกรวมกันว่า “กลุม่ บริ ษัท”
หรื อ “บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย”) ตามมูลค่าทางบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม
2557 มีรายละเอียดดังนี ้
อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์อปุ กรณ์รวม
มูลค่าทังสิ
้ ้น 43.70 ล้ านบาท 91.51 และ 96.76 ล้ านบาทตามลาดับ ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
รายการ

อายุการให้
ประโยชน์
(ปี )

ส่วนปรับปุรงอาคารเช่า
เครื่ องใช้ สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและติดตัง้
ยานพาหนะ
งานระหว่างติดตัง้
รวม

10
3 และ 5
3, 5 และ 10
4 และ 5
ไม่มี
-

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
(บาท)
18,141,831
10,497,472
5,993,321
9,064,247
43,696,871

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
(บาท)
37,860,165
18,015,488
21,410,009
13,961,450
263,557
91,510,669

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557
(บาท)
38,675,774
19,281,329
20,633,103
17,248,935
925,000
96,764,141

สัญญาเช่ า
รายการ

คู่สัญญา

สัญญาเช่ าของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1. สัญญาเช่าพื ้นที่ อาคารสานักงาน
สานักงานจัดการ
โครงการจัตรุ ัสจามจุรีปี 2555
ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
(พื ้นที่เช่า 320 ตรม. ค่าเช่า
มหาวิทยาลัย
193,395.20บาทต่อเดือน) ซึง่ จะปรับ
เพิ่มค่าเช่าทุกๆ 3 ปี โดยค่าเช่าจะ
เพิ่มขึ ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้ อยละ15
สัญญาเช่ าของบริษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
1. สัญญาเช่าพื ้นที่ อาคารสานักงาน
สานักงานจัดการ
โครงการจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 17
ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
(พื ้นที่เช่า 1,727 ตรม. ค่าเช่า
มหาวิทยาลัย
1,043,729.72 บาทต่อเดือน) ซึง่ จะ
ปรับเพิ่มค่าเช่าทุกๆ 3 ปี โดยค่าเช่าจะ

มูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

ระยะเวลาการเช่า 9 ปี /
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่
30 เมษายน 2565

-

ไม่มี

ระยะเวลาการเช่า 9 ปี /
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่
30 เมษายน 2565

-

ไม่มี

ระยะเวลาการเช่ า/ปี ที่
สิน้ สุดสัญญา

ส่วนที่ 2-5 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

รายการ

คู่สัญญา

มูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

ระยะเวลาการเช่า 9ปี /
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน
2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2565

-

ไม่มี

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี /
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม
2555 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2558

-

ไม่มี

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 4
เดือน / ตังแต่
้ วนั ที่ 1
สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2559

-

ไม่มี

ระยะเวลาการเช่า 2 ปี /
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2557

-

ไม่มี

ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
31 ธันวาคม 2559

-

ไม่มี

ระยะเวลาการเช่ า/ปี ที่
สิน้ สุดสัญญา

เพิ่มขึ ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้ อยละ15
2. สัญญาเช่าพื ้นที่ อาคารสานักงาน
สานักงานจัดการ
โครงการจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 20
ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
(พื ้นที่เช่า 400 ตรม. ค่าเช่า 270,920 มหาวิทยาลัย
บาทต่อเดือน) ซึง่ จะปรับเพิ่มค่าเช่า
ทุก 3 ปี โดยค่าเช่าจะเพิ่มขึ ้นทุก 3 ปี
ในอัตราร้ อยละ15
3. สัญญาเช่า อาคารพาณิชย์ โครงการ นางเบ็ญจภา ศรไทยเทวา
สุโขทัย 99 อเวนิว (สาขาเมืองทอง
ธานี)
(พื ้นที่เช่า 179.62 ตรม. ค่าเช่า
55,000 บาทต่อเดือน) ซึง่ จะปรับเพิ่ม
ค่าเช่าเมื่อต่ออายุสญ
ั ญาใหม่ ในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม
4. สัญญาเช่าห้ องชุด สานักงานวอลล์ บริ ษัท แอ็ลไลแอนซ์
สตรี ททาวเวอร์ ออฟฟิ ศ คอนโดมิเนียม จากัด
(สาขาสุรวงศ์)
(พื ้นที่เช่า 510.03 ตรม. ค่าเช่า
76,504.5 บาทต่อเดือน)
5. สัญญาเช่าพื ้นที่ อาคารสโมสรสนาม บริ ษัท ซัมมิท วินด์มิลล์
กอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ กอล์ฟคลับ จากัด
(สาขา ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ)
(พื ้นที่เช่า 40 ตรม. ค่าเช่า 35,000
บาทต่อเดือน)
6. สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จังหวัด
นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์
นครสวรรค์ (สาขานครสวรรค์ ค่าเช่า เมธา
พื ้นที่ 18,000 บาท/เดือน)
สัญญาเช่ าของบริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
1. สัญญาเช่าพื ้นที่และสาธารณูปโภค สานักงานจัดการ
(พื ้นที่ทงหมด
ั้
540 ตรม.) อัตราค่าเช่า ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
พื ้นที่และค่าบริ การส่วนกลาง จานวน มหาวิทยาลัย
326,354 บาทต่อเดือนซึง่ จะปรับเพิ่ม
ค่าเช่าทุก 3 ปี โดยค่าเช่าจะเพิ่มขึ ้นทุก
3 ปี ในอัตราร้ อยละ15
สัญญาเช่ าของบริษัท ไอร่ า แอดไวซอรี่ จากัด

ระยะเวลาการเช่า 9 ปี /
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่
30 เมษายน 2565

ส่วนที่ 2-5 หน้ าที่ 2

-

ไม่มี

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

รายการ

คู่สัญญา

1. สัญญาเช่าพื ้นที่และสาธารณูปโภค
(พื ้นที่เช่า 220 ตรม. ค่าเช่า
132,959.20 บาทต่อเดือน) ซึง่ จะปรับ
เพิ่มค่าเช่าทุก 3 ปี โดยค่าเช่าจะ
เพิ่มขึ ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้ อยละ15
2. สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
(ค่าเช่า 4,000 บาท ต่อเดือน)

สานักงานจัดการ
ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการเช่ า/ปี ที่
สิน้ สุดสัญญา
ระยะเวลาการเช่า 9 ปี /
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่
30 เมษายน 2565

บริ ษัท ฟูจิซีรอกว์ ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด

ระยะเวลาการเช่า 48
เดือน / ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
สัญญาเช่ าของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
ค่าเช่าที่ทาการ 12,438.11 ดอลล่าร์
HSBC Institutional Trust ระยะเวลาการเช่า 36
สิงคโปร์ ตอ่ เดือน
Services (Singapore) เดือน / ตังแต่
้ วนั ที่ 1
Limited as Trustee of เมษายน2556 ถึงวันที่ 31
Suntec Real Estate
มีนาคม 2559
Investment Trust

มูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้ านบาท)
-

ภาระผูกพัน
ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาต

หน่ วยงานที่เป็ นผู้อนุญาต

ผู้รับอนุญาต

เงื่อนไข

ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สานักงานคณะกรรมการ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า
ไม่มี
หลักทรัพย์
กากับหลักทรัพย์และตลาด
จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
ใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย)
ไม่มี
ใบอนุญาตที่สาคัญบริษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด
ใบอนุญาตในการเป็ นที่ปรึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
ทางการเงิน / ที่ปรึกษาสาขาการเงิน กากับหลักทรัพย์และตลาด
และสาขาเบ็ดเตล็ด ด้ านวางแผน
หลักทรัพย์ /
ธุรกิจ
กระทรวงการคลัง

บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่
จากัด

ส่วนที่ 2-5 หน้ าที่ 3

ได้ รับความเห็นชอบในการ
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม
2252 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม
2557 / เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2556ถึง 25
สิงหาคม 2558

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ใบอนุญาต

หน่ วยงานที่เป็ นผู้อนุญาต

ผู้รับอนุญาต

เงื่อนไข

ใบอนุญาต AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
ไม่มี

ยอดลูกหนีส้ ิทธิเรียกร้ องในการรับชาระหนี ้
เนื่องจากลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ องของบริ ษัทไอร่ า แฟคตอริ่ งจากัด (มหาชน) เป็ นสินทรัพย์ที่มีสดั ส่วนสูง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้รวมทังสิ
้ ้น 2,914 ล้ านบาท 3,155
ล้ านบาท และ 2,041 ล้ านบาท จากธุรกิจแฟคตอริ่ ง ตามลาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2556 ลูกค้ ารายใหญ่ 10 อันดับแรกตามยอดหนี ้คงค้ างมีจานวน 1,086.41 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
34.43
ณ 31 มีนาคม 2557 ลูกค้ ารายใหญ่ 10 อันดับแรกตามยอดหนี ้คงค้ างมีจานวน 790.22 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 38.71
โดยสัดส่วนลูกค้ ารายใหญ่ 10 อันดับแรกตามยอดหนี ้คงค้ าง ในระหว่างปี 2554 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557
มีดงั นี ้
หน่วย: ล้ านบาท
2554
2555
2556
ไตรมาส 1 ปี 2557
ลูกค้ า
ยอดหนีค้ ง
ยอดหนีค้ ง
ยอดหนีค้ ง
ยอดหนีค้ ง
ร้ อยละ
ค้ าง
ร้ อยละ
ค้ าง
ร้ อยละ
ค้ าง
ร้ อยละ
ค้ าง
10 อันดับแรก
598.39
32.29
942.44
32.34 1,086.41
34.43 790.22
38.71
ส่วนที่เหลือ

1,254.55

67.71

1,972.01

67.66

2,068.64

65.57

1,251.02

61.29

ณ สิ ้นงวด

1,852.94

100.00

2,914.45

100.00

3,155.05

100.00

2,041.24

100.00

จานวนราย

356

410

387

257

ณ 31มีนาคม 2557 AF มีอายุหนี ้ค้ างชาระลูกหนี ้สิทธิเรี ยกร้ องในการรับชาระหนี ใ้ นระหว่างปี 2554 2555 2556
และ 31 มีนาคม 2557 ดังนี ้
หน่วย: ล้ านบาท
อายุหนีค้ ้ างชาระ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้ างชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวมลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง

2554
2555
2556
ไตรมาส 1 ปี 2557
ยอดหนี ้
ยอดหนี ้
ยอดหนี ้
ยอดหนี ้
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
คงค้ าง
คงค้ าง
คงค้ าง
คงค้ าง
1,709.28
92.25 2,818.08
96.69 3,016.12
95.60 1,863.84 91.31%
91.84
3.11
48.71
1,852.94

4.95
31.83
0.17
1.44
2.63
63.10
100.00 2,914.45

ส่วนที่ 2-5 หน้ าที่ 4

1.09
62.54
0.05
25.27
2.17
51.11
100.00 3,155.05

1.98
81.43
3.99%
0.80
26.82
1.31%
1.62
69.16
3.39%
100.00 2,041.26 100.00%

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 มี
มูลค่าทังสิ
้ ้น 134.90 ล้ านบาท
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 31 มีนาคม 2557 สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีมลู ค่า
ทังสิ
้ ้น 97.40 103.38 และ 104.63 ล้ านบาท ตามลาดับ ประกอบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่า
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้

รายการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตราสาร
อนุพนั ธ์
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตราสารหนี ้
ไทย
รวม

3, 5 และ 10 ปี

มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(บาท)
7,023,460

มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
(บาท)
13,002,992

ไม่มี

51,543,177

51,543,177

51,543,177

ไม่มี

22,630,137

22,630,137

22,630,137

ไม่มี

15,000,000

15,000,000

15,000,000

ไม่มี

1,200,000

1,200,000

1,200,000

-

97,396,774

103,376,306

104,631,496

อายุการให้
ประโยชน์
(ปี )

มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 (บาท)
14,258,182

เครื่องหมายการค้ า
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ได้ รับอนุญาตจากสานักเครื่ องหมายการค้ า กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 สาหรับบริ การ การจัดการธุรกิจ การบริ หารธุรกิจ และการเงิน จดทะเบียน ณ วันที่ 14 กันยายน 2550
 สาหรั บ บริ ก าร นายหน้ า หลัก ทรั พ ย์ บริ ก ารด้ า นกองทุน รวม บริ ก ารด้ า นการลงทุน เสนอราคาในตลาด
หลักทรัพย์ ให้ คาปรึกษาด้ านการเงินการคลัง จดทะเบียน ณ วันที่ 3 เมษายน 2551
 สาหรับบริ การ การจัดฝึ กอบรมสาหรับบริ การ นายหน้ าค้ าหุ้นและพันธบัตร จดทะเบียน ณ วันที่ 14 กันยายน
2550
 สาหรั บบริ ก าร ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การธุ ร กิ จ ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ ก รธุ รกิ จ ให้
คาปรึกษาด้ านการจัดการบุคลากร ให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ จดทะเบียน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551
โดยเครื่ องหมายบริ การมีอายุ 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ ทกุ ๆ 10 ปี

ส่วนที่ 2-5 หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
สรุ ปสัญญาซือ้ ขายหุ้น AF ที่เกี่ยวกับการให้ ความสนับสนุนธุรกิจ
สรุปสัญญาซื ้อขายหุ้น AF ที่เกี่ยวกับการให้ ความสนับสนุนธุรกิจระหว่างบริ ษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“DM”)
(ชื่อเดิมของ AF) กับกลุม่ ของผู้ถิอหุ้นเดิมที่ขายหุ้นให้ กบั AC มีดงั นี ้
วันที่ลงนามในสัญญา: 25 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคู่สัญญา
ผู้ซอื ้ : AC
ผู้ขาย: คุณปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ลงนามเป็ นตัวแทนกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมนามสกุลจิราธิวฒ
ั น์ ที่ขายหุ้น DM จานวน 10.67
ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 53.36 ของจานวนหุ้นจดทะเบียนเดิม
1. ผู้ขายจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ด้ วยเจตนาสุจริ ตเพื่อให้ ธุรกรรมทางธุรกิจระหว่าง DM และกลุม่ คง
อยูไ่ ด้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ ณ วันที่ลงนาม MOU เป็ นระยะเวลา 3 ปี จากวันที่ของสัญญาซื ้อ
ขาย (25 กุมภาพันธ์ 2554)
2. ผู้ขายจะไม่ (ไม่ว่าตนเองหรื อร่ วมกับบุคคล สานักงาน หรื อบริ ษัทใดๆ) ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมมี
ผลประโยชน์ในการควบคุม หรื อประกอบกิจการแฟคตอริ่ งอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ DM เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี จากวันที่ของสัญญาซือ้ ขาย ยกเว้ นกรณี ผู้ขายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทแฟคตอริ่ งที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้ อยละ 10 หรื อน้ อยกว่าของจานวนหุ้นทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทที่
ลงทุน
3. นับจากวันที่ของสัญญาซือ้ ขายเป็ นระยะเวลา 1 ปี หากไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ล่วงหน้ าจาก AC ไม่วา่ กระทาในนามของผู้ขายเอง หรื อกระทาในนามบุคคล สานักงาน หรื อ บริ ษัทใดๆ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ผู้ขายจะไม่ติดต่อ ชักชวน เชื ้อเชิญ หรื อจ้ างงาน ลูกจ้ าง ทีมงาน ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลใดๆ ที่ทางานกับ DM ให้ ทางานกับผู้ขายหรื อบุคคลอื่นใดอันเป็ นการแข่งขันกับ DM และไม่
ติดต่อ เชือ้ เชิ ญ หรื อลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลงใดๆ กับลูกค้ าหรื อผู้ขายสินค้ าของ DM ที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั อันเป็ นการแข่งขันกับ DM
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