บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
11. รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดรายการระหว่ างกันสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เนื่องจากบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) และบริ ษัทย่อยซึง่ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์
ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) บริ ษัท ไอร่า 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 ษัท
ย่อย”) ได้ มีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ทาให้ หลังการปรับโครงสร้ างการถือหุ้น บริ ษัท เจ
อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด (“JRK”) ถือหุ้นในบริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ถึงร้ อยละ 44.67 ทาให้ บคุ คลดังต่อไปนี ้
เป็ นบุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง กับ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยตามนิ ย าม “บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ” ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์
1. คุณสรรเสริ ญ จุฬางกูร และ
2. คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร
ซึง่ ถือหุ้นคนละร้ อยละ 20
3. คุณอภิชาต จุฬางกูร
4. คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร
5. คุณณัฐพล จุฬางกูร
6. คุณกรกฤช จุฬางกูร
7. คุณวุฒิภมู ิ จุฬางกูร และ
8. คุณอัครพงศ์ จุฬางกูร
ซึง่ ถือหุ้นคนละร้ อยละ 10
รวมถึงบุคคลที่เป็ นคูส่ มรส และ บุตรของบุคคลดังกล่าวด้ วย
นอกจากนี ้ยังรวมถึงบริ ษัทที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าวเป็ น กรรมการหรื อผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมด้ วย

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
บริษัทย่ อย
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) ("AS")
บริษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) ("AF")

บริษัท ไอร่ า แอดไวซอรี่ จากัด ("AD")
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท ซัมมิท วินด์ มิลล์ กอล์ ฟ คลับ จากัด

บริษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชั่น จากัด

ความสัมพันธ์
AS เป็ นบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่ วมกัน ได้ แก่ ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช คุณนพพร พิชา คุณจิราพร เชมนะสิริ
รศ.อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ และคุณวิสตู ร กาญจนปั ญญาพงศ์
ณ 31 ธันวาคม 2555 AF เป็ นบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 57.35 และมีกรรมการร่ วมกัน ได้ แก่ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 AC ถือหุ้นใน AF ร้ อยละ 74.02 และมีกรรมการร่ วมกัน ได้ แก่ คุณนลินี งามเศรษฐมาศ และคุณวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
นอกจากนี ้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ มีการถือหุ้นใน AF ร้ อยละ 2.92 ผ่านทางบริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
AD เป็ นบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน AS ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ บริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 5,999,992 หุ้นจากหุ้นจดทะเบียน 6,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.99
และมีบริ ษัท ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ผู้ถือหุ้นร่ วมกันกับ JRK ซึง่ ได้ แก่ ตระกูลจุฬางกูร ประกอบด้ วย คุณสรรเสริ ญ จุฬางกูร คุณหทัยรัตน์ จุฬาง
กูร คุณอภิชาต จุฬางกูร คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร คุณณัฐพล จุฬางกูร คุณกรกฤช จุฬางกูร คุณวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร และคุณอัครพงศ์ จุฬางกูร
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันกับ JRK ได้ แก่ คุณสรรเสริ ญ คุณหทัยรัตน์ คุณอภิชาต คุณทวีฉตั ร คุณ ณัฐพล คุณกรกฤช คุณวุฒิภูมิ คุณอัครพงศ์ จุฬางกูร และ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันกับ AC ได้ แก่คณ
ุ โกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทฯ อันได้ แก่
ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
คุณหทัยรั ตน์ จุฬางกูร

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร

คุณณัฐพล จุฬางกูร

คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ

ความสัมพันธ์
ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บุตรของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ได้ แก่ คุณอภิชาติ จุฬางกูรถือหุ้นร้ อยละ 9.79 ใน ACและคุณทวี
ฉัตร จุฬางกูร เป็ นที่ปรึกษาของ AC
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 20 รวมกับการถือหุ้นของคุณสรรเสริ ญ จุฬางกูร ซึง่ เป็ นสามี รวมเป็ น
การถือหุ้นร้ อยละ 40 ในบริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด (ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 44.67 ใน AC) นอกจากนันบุ
้ ตรของคุณหทัยรัตน์ ได้ แก่คณ
ุ ทวีฉัตร
จุฬางกูร และคุณวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร ยังเป็ นที่ปรึกษาและกรรมการของ AC ตามลาดับ
ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร เป็ นที่ปรึ กษาของ AC และคุณอภิชาติ จุฬางกูร ซึง่ พี่ของคุณทวีฉัตร จุฬาง
กูร ถือหุ้นร้ อยละ 9.79 ใน AC
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 10 และเป็ นบุตรชายของคุณสรรเสริ ญและคุณหทัยรัตน์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด (ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 44.67 ในAC) และเป็ นที่ปรึ กษาของ AC นอกจากนี ้คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึง่ เป็ นน้ องของ
คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร เป็ นกรรมการของ AC
ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คุณอภิชาติ จุฬางกูร และคุณทวีฉตั ร จุฬางกูร ซึง่ พี่ของคุณณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้นร้ อยละ 9.79
ในAC และเป็ นที่ปรึกษาของ AC ตามลาดับ
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คุณณัฐพล จุฬางกูร เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 10 และเป็ นบุตรชายของคุณสรรเสริ ญและคุณหทัยรัตน์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด (ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 44.67 ใน AC) นอกจากนัน้ คุณทวีฉัตร จุฬางกูร และคุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึง่ น้ องของคุณ
ณัฐพล จุฬางกูร เป็ นที่ปรึ กษาและกรรมการ ของ AC
ณ วันที่ทารายการและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ถือหุ้นร้ อยละ 2.89 ใน AC และบริ ษัทซัมมิต ฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) ซึง่
คุณโกมล เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 97.03 ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน AC ร้ อยละ 6.55 ด้ วย นอกจากนี ้คุณอภิชาติ จุฬางกูร (หลานของคุณโกมล จึง
รุ่ งเรื องกิจ) ซึง่ เป็ นบุตรของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ถือหุ้นร้ อยละ 9.79 ใน AC และคุณทวีฉัตร จุฬางกูร (หลานของคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ) ซึง่ เป็ น
บุตรของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็ นที่ปรึกษาของ AC

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทฯ อันได้ แก่
ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

คุณนลินี งามเศรษฐมาศ

หม่ อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ

คุณพิชัย พืชมงคล
คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
คุณปริญญา ไววัฒนา
คุณปรียาพันธ์ ปานะวิภาต

ความสัมพันธ์
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจถือหุ้นร้ อยละ 2.89 ใน AC และบริ ษัทซัมมิต ฟุตแวร์ จากัด (มหาชน) (ซึง่ คุณโกมล เป็ นผู้ถือ
หุ้นร้ อยละ 97.03) ได้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน AC ร้ อยละ 6.55 ด้ วย และคุณโกมลยังเป็ นน้ องของคุณสรรเสริ ญ ซึง่ ถือผู้ถือหุ้นร้ อยละ 20 เมื่อรวมกับ
คุณหทัยรัตน์ซงึ่ เป็ นภรรยาจึงถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 40 ในบริ ษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ ้งส์ จากัด นอกจากนัน้ คุณทวีฉัตร จุฬางกูร และคุณวุฒิภูมิ จุฬาง
กูร ซึง่ เป็ นหลานของคุณโกมล ยังเป็ นที่ปรึกษาและกรรมการ ของ AC ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน AS
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน AC เป็ นประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้มี
อานาจลงนามใน AS เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน AD และเป็ นประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน AS และมีสดั ส่วน
การถือหุ้นรวมกับบุตร ใน AC ร้ อยละ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร AS และมีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกับหม่อมหลวงณุษฐสุดา วิสุทธิ ซึง่ มีความสัมพันธ์
เป็ นบุตรร้ อยละ 6.09 ใน AC
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นกรรมการผู้อานาจลงนามใน AC และเป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารใน AS นอกจากนันหม่
้ อมหลวงณุษฐ
สุดา วิสทุ ธิซงึ่ เป็ นบุตรมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.11 ใน AC
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น กรรมการใน บริ ษัท ธรรมนิติ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.23 ใน AC
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ธรรมนิตไิ ม่ได้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน AC อย่างไรก็ตาม คุณพิชยั พืชมงคล มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.23 ใน AC
เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ AS
เป็ นกรรมการอิสระของ AC
เป็ นภรรยาของคุณนคร คลศรี ชยั ซึง่ เป็ นกรรมการผู้จดั การของ AS

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายการระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

รายการระหว่ าง AC และบริษัทย่ อย
รายการระหว่ าง AC ซื ้อเงินลงทุนในตราสารหนี ้ของ AS
AC และ AS

538.62

45.00

54.84

-

กาไรจากเงินลงทุน

-

-

0.02

-

60.00

-

-

-

AS จ่ายเงินปั นผลให้ AC

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 5

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

AC ลงทุนในพันธบัตรระยะสันและพั
้
นธบัตรรัฐบาล คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ผ่าน AS โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ การบริ หารสภาพ ดังกล่าวเป็ นรายการปกติ ซึง่ อยู่ในอานาจที่
คล่องในระยะสัน้
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารลงทุนบริ หารสภาพคล่อ ง
โดยอัตราดอกเบี ย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด
ซึง่ เป็ นการประมูลพันธบัตรรั ฐบาล ในแต่ละ
ครัง้
AC ลงทุนในพันธบัตรระยะสันและพั
้
นธบัตรรัฐบาล กาไรที่เกิดขึ ้นจากส่วนต่างตามปกคิที่คิดกับ
ผ่าน AS โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ การบริ หารสภาพ บุคคลโดยทัว่ ไป
คล่องในระยะสัน้
รายการในปี 2555 เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ถือหุ้นของบริ ษัท AS เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ดังกล่าวเป็ นรายการปกติ ซึ่งเป็ นไปตามมติ
โดยมีมติจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.042 บาท เป็ นเงิน ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ห รื อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
25.20 ล้ านบาท
คณะกรรมการของ AS
รายการในปี 2556 เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของ AS ปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
โดยมีมติจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2555

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

รายได้ ค่า นายหน้ าและค่า ธรรมเนี ย ม
และค่าบริ ก ารจ่ ายแก่ AS เนื่ อ งจาก
ผู้ จั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คลของ AS
บริ ห ารกองทุน ส่ว นบุคคล โดยซือ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ ก องทุน ส่ ว นบุ ค คลผ่ า น
ทาง AS
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็ นลูกหนี ้รายได้
ค่ า นายหน้ าและค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่ า บริ การจ่ า ยแก่ AS ซึ่ ง ยั ง ไม่ ค รบ
ก าหนดช าระ เกิ ด จากการที่ ผ้ ู จัด การ
กองทุนส่วนบุคคลของ AS ทาการซือ้
หลักทรัพย์ให้ กองทุนส่วนบุคคล
ค่าใช้ จ่ายอื่นจ่ายแก่ AS

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลเมื่ อ
วันที่ 15 มีนาคม 2556 มูลค่าทัง้ สิน้ 30 ล้ านบาท
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่อ
วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2556 มี ม ติ จ่ า ยเงิ น ปั นผล
ระหว่างกาล ปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทเป็ น
เงิน 30 ล้ านบาท
รายการดัง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการ คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
ดังกล่าวเป็ นรายการปกติของการประกอบ
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง อั ต ราค่ า นายหน้ าเป็ นไปตาม
ธุรกรรมการค้ าโดยทัว่ ไป

2.44

-

0.68

-

-

-

-

-

รายการดัง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการ คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
ดังกล่าวเป็ นรายการปกติของการประกอบ
ธุรกิจ ซึง่ อัตราค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียม
เป็ นตามธุรกรรมการค้ าโดยทัว่ ไป

0.03

-

0.009

-

เป็ นค่าโทรศัพท์ ซึ่ง ทาง AS เรี ย กเก็ บจาก AC คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
เนื่องจากใช้ คสู่ ายโทรศัพท์ของ AS ในอัตราปกติ
ดัง กล่ า วเป็ นการคิด ค่า ใช้ จ่ า ยตามการใช้

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

ค่านายหน้ าจ่าย

รายการระหว่ าง AF จ่ายเงินปั นผลให้ AC
AC และ AF

รายการระหว่า ง AC ให้ เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ AI ซึง่ เป็ นเงินให้
AC และ AI
กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีอตั ราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 4 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อทวงถาม

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

0.16

-

-

-

38.49

-

-

-

-

-

-

5.18

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 7

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
งานปกติ
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการปกติของการประกอบ
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง อั ต ราค่ า นายหน้ าเป็ นไปตาม
ธุรกรรมการค้ าโดยทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการปกติ ซึ่งเป็ นไปตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AF

รายการค่านายหน้ าจ่ายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์
ให้ แ ก่ AS อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป
รายการในปี 2555 เป็ นไปตามที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
ของบริ ษัท AF เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ซึง่ มีมติ
จ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นเงิน 23.19
ล้ านบาท
ในปี 2556 เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 หุ้นละ 1.00 บาทและ
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 3
พฤษภาคม 2556 หุ้นละ 0.30 บาท เป็ นเงิน 38.49
ล้ านบาท
เป็ นการกู้ยืมระหว่างกัน
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยต้ นทุนทาง
การเงินของ AC บวกค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ของ AC

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ AI

รายการระหว่ าง AC และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทในเครือ
รายการระหว่ าง AC ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินให้ แก่
AC และคุณ
คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
โกมล จึง
รุ่งเรืองกิจ

ดอกเบี ้ยจ่ายแก่คณ
ุ โกมล

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556
-

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557
0.027
ดอกเบี ้ยรับจากให้ ก้ ยู ืม

200.00

99.67

100.00

98.80

3.40

-

-

-

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 8

ในงวดปี 2556 AC กู้ยื มเงินจากคุณโกมล จึง
รุ่ งเรื อ งกิจ โดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน
ฉบับ ละ 100 ล้ า นบาท จานวน 2 ฉบับ (ออกตั๋ว
แลกเงินฉบับที่ 2 เพื่อต่ออายุตวั๋ แลกเงินฉบับที่ 1 ที่
ครบกาหนด) มูล ค่าทัง้ สิ น้ 200 ล้ านบาท เพื่ อ ใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนในการเพิ่มสัดส่วนการถื อ หุ้นใน
AF โดย ณ สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2556 มี มูลค่าคง
ค้ างตามบัญชี 99.67 ล้ านบาท
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11
ดอกเบี ้ยสาหรับตัว๋ แลกเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยต้ นทุนทาง
การเงินของ AC บวกค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ของ AC
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบี ้ยเป็ นไปตามภาวะตลาดโดยอ้ างอิง
จาก อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสาร
หนี ท้ ี่ มีร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน
โดยเทียบเคียงกับบริ ษัทที่ได้ รับอัตราเครดิต
เรตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบี ้ยเป็ นไปตามภาวะตลาดโดยอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

รายการระหว่ าง AS และบริษัทในเครือ
รายการระหว่ าง AS ซื ้อเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินประเภท
AS และ AF
เปลี่ ย นมื อ ได้ ข อง AF เพื่ อ การบริ ห าร
สภาพคล่องในระยะสัน้ และ AF มีมติ
กู้ยื ม เงิ น จาก AS เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในกิจการ ซึง่ AS ได้ ขายเงิน
ลงทุนทังหมดนี
้
้ให้ แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬาง
กูร

รายการระหว่ าง AS มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ AD
AS และ AD

AS ได้ รับดอกเบี ้ยรับจาก AD

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

2,204.83

619.67

-

-

7.00

7.00

-

7.00

0.17

-

0.09

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

AS ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การบริ หารสภาพคล่องในระยะสัน้
ในปี 2555 AS ลงทุนในตราสารหนีข้ อง AF โดยการซื ้อ
ตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับ ซึง่ มีมลู ค่าทังสิ
้ ้นประมาณ 800 ล้ าน
บาท (มูลค่าที่ ตราไว้ ฉบับละ 500 และ 300 ล้ านบาท
ตามล าดั บ ) และมี มู ล ค่ า คงค้ างตามบั ญ ชี ณ 31
ธันวาคม 2555 ทังสิ
้ ้น 796.53 ล้ านบาท
สาหรับในปี 2556 AS ลงทุนในตราสารหนีข้ อง AF โดย
การซื อ้ ตั๋ ว แลกเงิ น 8 ฉบั บ มู ล ค่ า ทั ง้ สิ น้ ประมาณ
2,204.83 ล้ านบาท และมีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี ณ 31
ธันวาคม 2556 ทังสิ
้ ้น 619.67
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11
เป็ นการกู้ยืมระหว่างกัน

ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 10

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความ
สมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี ้ยเป็ นไปตาม
ภาวะตลาด ซึ่ง AF กู้ยืมในอัตราดอกเบีย้
ประเภทเมื่ อ ทวงถาม ที่ ก้ ู ยื ม จากสถาบัน
การเงิน

คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบี ้ยเป็ นไปตามภาวะตลาด ซึง่ AS กู้ยืม
ในอัต ราดอกเบี ย้ ประเภทเมื่ อ ทวงถาม ที่
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดั ง กล่ า วความสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
ดอกเบี ้ยเป็ นไปตามภาวะตลาด ซึง่ AS กู้ยืม
ในอัต ราดอกเบี ย้ ประเภทเมื่ อ ทวงถาม ที่
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

รายการระหว่ าง AS และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทในเครือ
รายการระหว่ าง AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี ้ (ออก 4,290.56*
AS และคุณ
และเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ) ให้ คณ
ุ หทัย
หทัยรัตน์
รัตน์ จุฬางกูร
จุฬางกูร

596.88

595.01

596.93

หมายเหตุ: *มูลค่าตามบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีมลู ค่า 3,196.27 ล้ านบาท เนื่องจากในทางบัญชี ไม่ได้ รวม
รายการระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าวสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ไว้
*เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 AC ได้ มีมติคณะกรรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ให้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน
มูลค่า 120 ล้ านบาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 – 11 สิงหาคม 2557
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี และ AC ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 3/2557 มูลค่า 150 ล้ านบาท แก่
คุณหทัยรัตน์ โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2557 – 8 สิงหาคม 2557 อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 3.30 ต่อปี
ตามวงเงินกู้ยืมในมติคณะกรรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ดังกล่าว
ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 11

AS ขายเงิ น ลงทุน ในตราสารหนี ข้ อง AS โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อ เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุน
สภาพคล่องโดยรวมและเพื่อรองรับการชาระราคาการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ า
สาหรั บในปี 2556 AS ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินให้
คุณ หทัย รั ต น์ จุฬ างกูร 7 ฉบับ มูล ค่า ทัง้ สิ น้ ประมาณ
1,487.41 ล้ านบาท และมีมลู ค่าคงค้ างตามบัญชี ณ 30
กันยายน 2556 ทังสิ
้ ้น 297.32 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม AS ได้ ขายตัว๋ แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือ
ได้ ทงหมดของ
ั้
AF ให้ แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร ทาให้
ยอดตัว๋ แลกเงินซึง่ AS ขายให้ คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร มี
มูลค่ารวม 796.53 ล้ านบาท และมูลค่าคงค้ างตามบัญชี
รวม ณ 31 ธันวาคม 2555 ทังสิ
้ ้น 796.53 ล้ านบาท และ
มีมูลค่ารวม 3,273.93 ล้ านบาท และมูลค่าคงค้ างตาม
บัญชีรวม ณ 31ธันวาคม 2556 ทังสิ
้ ้น 596.88 ล้ านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2557 AS ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน

คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMAและเนื่องจาก AS ได้ มีการให้
กู้ยืมแก่ AF ด้ วยการซื ้อตัว๋ แลกเงินจาก AF
เช่นกัน การขายตัว๋ แลกเงิน ซึ่งมี ซื ้อจาก AF
จึงคิดค่าธรรมเนิยมการจัดการ (Arranger
fee) ใกล้ เคียงกับค่าธรรมเนียมในตลาดซื ้อ
ขายตราสารหนี ้โดยทัว่ ไป

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

กาไรจากการขายเงินลงทุน

AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแก่
คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

0.20

-

-

-

140.00

280.00

-

280.00

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 12

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ให้ คุณ หทัย รั ตน์ จุฬางกูร 3 ฉบับมูลค่า ทัง้ สิน้ 595.01
ล้ านบาท และมี มูลค่าคงค้ างตามบัญชี ณ 31 มี นาคม
2557 ทังสิ
้ ้น596.93 ล้ านบาท
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11
AS ได้ ขายตัว๋ แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ ทงหมดของ
ั้
กาไรที่เกิดขึน้ จากส่วนต่างของการขายตั๋ว
AF ให้ แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร
แลกเงินเป็ นกาไรส่วนต่างตามปกคิที่คิดกับ
บุคคลโดยทัว่ ไป
รายการในปี 2555 AS มียอดคงค้ างของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ คณะกรรมตรวจสอบมี ความเห็นว่ารายการ
ซึง่ ออกและเสนอขายแก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูรจานวน 2 ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ฉบับ เป็ นการกู้ยืมจากคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร 247 ล้ าน ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
บาท (ส่ วนของฉบับ ที่ 1/2553 จ านวน 107 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
และส่ ว นของฉบับ ที่ 1/2555 ที่ เ สนอขายในปี 2555 มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
จานวน 140 ล้ านบาท ตามลาดับ ) และมี มูลค่าคงค้ าง เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 ทังสิ
้ ้น 247 ล้ านบาท
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
สาหรับในปี 2556 AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ Thai BMA
แก่คณ
ุ หทัยรัตน์จานวน 1 ฉบับ (ฉบับที่ 1/2556 ทดแทน
ฉบับที่ 1/2553 ซึ่งครบกาหนดชาระ) ทาให้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 มี ยอดคงค้ างของหุ้น กู้ด้อ ยสิ ทธิ ที่อ อก
และเสนอขายแก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร จานวน 2 ฉบับ
ซึง่ เป็ นการกู้ยืมจากคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร 280 ล้ านบาท

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย / ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายหุ้น
กู้ด้อยสิทธิและตัว๋ แลกเงิน ซึง่ AS ค้ าง
จ่ายคุณหทัยรัตน์

32.71

4.70

8.49

4.62

รายการระหว่ าง AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแก่
AS และคุ ณ คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
โกมล
จึ ง
รุ่งเรืองกิจ

40.00

80.00

-

80.00

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 13

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

(ส่วนของฉบับที่ 1/2553 จานวน 107 ล้ านบาท และส่วน
ของฉบับที่ 1/2555 จานวน 140 ล้ านบาท ตามลาดับ)
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11
เป็ นรายการดอกเบี ้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตัว๋ แลกเงิน และ
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ รายการดังกล่าวเกิดจากการทา
ธุร กรรมในการดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่ อนไขทางการค้ า
โดยทัว่ ไป

รายการในปี 2555 AS มียอดคงค้ างของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ซึง่ ออกและเสนอขายแก่คุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ จานวน
2 ฉบับ เป็ นการกู้ยืมจากคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ 80 ล้ าน
บาท (ส่วนของฉบับที่ 1/2553 จานวน 40 ล้ านบาท และ
ส่ วนข อ ง ฉ บั บ ที่ 1/ 255 5 จ านวน 40 ล้ านบา ท
ตามล าดั บ ) และมี มู ล ค่ า คงค้ างตามบั ญ ชี ณ 31
ธันวาคม 2555 ทังสิ
้ ้น 80 ล้ านบาท
สาหรับในปี 2556 AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
แก่ คุ ณ โกมล จึ ง รุ่ ง เรื องกิ จ จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับ ที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรั พย์ และสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า

-

59.53

-

2.77

เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า

-

4.02

-

0.0002

เงินประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

-

20.62

-

22.07

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 14

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

1/2556 ทดแทนฉบับที่ 1/2553 ซึง่ ครบกาหนดชาระ) ทา
ให้ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 มียอดคงค้ างของหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที่ออกและเสนอขายแก่คุณคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
จานวน 2 ฉบับ เป็ นการกู้ยืมจากคุณโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
80 ล้ านบาท โดย (ส่วนของฉบับที่ 1/2553 จานวน 40
ล้ านบาท และส่วนของฉบับที่ 1/2555 จานวน 40 ล้ าน
บาท ตามลาดับ)
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11
รายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุร กรรมในการดาเนิ น คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็ นรายการขายหลักทรัพย์ซงึ่ ยัง คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ไม่ครบกาหนดในการจ่ายเงินให้ แก่ลูกค้ า อย่างไรก็ตาม ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
รายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุร กรรมในการดาเนิ น การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
เป็ นรายการที่ เ กิ ด จากการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ตังแต่
้ ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิด ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่อ นไข การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป
กาหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็ นอัตรา

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

4.47

1.34

1.08

รายไ ด้ ค่ า นายหน้ าใ นการ ซื อ้ ข าย
หลักทรัพย์

12.89

-

1.53

-

เป็ นค่า ธรรมเนี ยมนายหน้ าซือ้ ขายหลัก ทรั พย์ ผ่าน AS
สาหรั บปี 2556 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุร กรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่ อ นไขทาง
การค้ าโดยทัว่ ไป

-

260.75

-

35.09

รายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุร กรรมในการดาเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป

-

13.57

-

22.12

เงินวางประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าว คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ

เงินประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายสาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ที่ยงั ไม่ถึง
กาหนดชาระ

ที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคีย งกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราค่านายหน้ าที่เป็ นอัตราที่คิดกับ
ลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป

ดอกเบีย้ จ่า ย / ดอกเบีย้ ค้ างจ่ายคุณ
โกมล

รายการระหว่ าง ลูกหนี ธ้ ุร กิจหลักทรั พย์ และสัญ ญาซื อ้
AS และคุณทวี ขายล่วงหน้ า
ฉัตร จุฬางกูร

1.32

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 15

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

รายไ ด้ ค่ า นายหน้ าใ นการ ซื อ้ ข าย
หลักทรัพย์

17.29

-

3.57

-

ดอกเบี ย้ จ่ า ยเนื่ อ งจากเงิ น ฝากเป็ น
หลักประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

0.10

-

0.07

-

-

20.56

-

0.81

-

33.97

-

35.37

รายการระหว่ าง ลูกหนี ธ้ ุร กิจหลักทรั พย์ และสัญ ญาซื อ้
AS และคุณณัฐ ขายล่วงหน้ า
พล จุฬางกูร
เงินประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 16

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

เกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็ นอัตรา
ที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
เป็ นค่ า ธรรมเนี ย มในหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
สาหรั บปี 2556 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การทาธุร กรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่ อ นไขทาง การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
การค้ าโดยทัว่ ไป
กาหนดอัตราค่านายหน้ าที่เป็ นอัตราที่คิดกับ
ลูกค้ าทัว่ ไป
ดอกเบีย้ จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่อ นไข ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
รายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุร กรรมในการดาเนิ น คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
เงินวางประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าว คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
เกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
กาหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็ นอัตรา
ที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราค่านายหน้ าที่เป็ นอัตราที่คิดกับ
ลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป

รายไ ด้ ค่ า นายหน้ าใ นการ ซื อ้ ข าย
หลักทรัพย์

16.49

-

4.09

-

เป็ นค่ า ธรรมเนี ย มในหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS
สาหรั บปี 2556 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก
การทาธุร กรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่ อ นไขทาง
การค้ าโดยทัว่ ไป

ดอกเบี ย้ จ่ า ยเนื่ อ งจากเงิ น ฝากเป็ น
หลักประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

0.18

-

0.15

-

ดอกเบีย้ จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่อ นไข
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป

เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า

-

20.79

-

7.55

เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็ นรายการขายหลักทรัพย์ซงึ่ ยัง
ไม่ครบกาหนดในการจ่ายเงินให้ แก่ลูกค้ า อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุร กรรมในการดาเนิ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป

1.04

-

1.03

เงินวางประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าว คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
เกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ

รายการระหว่ าง AS และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครื อ
รายการระหว่ าง เงินประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์
AS และคุณ
นลินี งาม
เศรษฐมาศ

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 17

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

รายการระหว่ าง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
AS และหม่ อม
ราชวงศ์ เกษม
วิสุทธิ์ วิสุทธิ

ดอกเบี ย้ จ่ า ย / ดอกเบี ย้ ค้ า งจ่ า ยหุ้น กู้
ด้ อยสิทธิ

รายการระหว่ าง เงินประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์
AS และคุ ณ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

-

-

-

-

รายการในปี 2555 AS มียอดคงค้ างของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ซึง่ ออกและเสนอขายแก่หม่อมราชวงศ์เกษมวิสทุ ธิ์
วิสทุ ธิฉบับที่ 1/2553 จานวน 6 ล้ านบาท
รายละเอียดเป็ นไปตามสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11

0.09

-

-

-

ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายสาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ที่ยงั ไม่ถึง
กาหนดชาระ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ครบกาหนดชาระไปแล้ ว

-

-

-

-

เป็ นรายการที่ เ กิ ด จากการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS
ตังแต่
้ ก่อนปี 2553 ปั จจุบนั ไม่มียอดคงค้ างแล้ ว อย่างไรก็

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 18

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
กาหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็ นอัตรา
ที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลโดยอั ต รา
ดอกเบีย้ เป็ นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ที่
มี ร ะยะเวลาและเงื่ อ นไขใกล้ เ คีย งกัน โดย
เทียบเคียงกับ บริ ษัทที่ ได้ รั บอัตราเครดิตเร
ตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

พิชัย พืชมงคล

ดอกเบี ย้ จ่ า ยเนื่ อ งจากเงิ น ฝากเป็ น
หลักประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

รายการระหว่ าง เงินประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์
AS และคุณ
ไพโรจน์ เหลือง
เถลิงพงษ์
รายได้ คา่ นายหน้ า

ดอกเบี ย้ จ่ า ยเนื่ อ งจากเงิ น ฝากเป็ น
หลักประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

-

-

-

-

-

0.008

-

0.008

-

-

-

-

0.00

-

0.00003

-
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ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

ตามรายการดัง กล่ า วเกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการ การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
ดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
กาหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็ นอัตรา
ที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
ดอกเบีย้ จ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิด คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่อ นไข ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
เงินวางประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าว คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
เกิ ด จากการท าธุ ร กรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราการวางเงินประกันที่เ ป็ นอัตรา
ที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
ไม่ มี ค่ า ธรรมเนี ย มในหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
สาหรั บปี 2556 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจาก ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การทาธุร กรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่ อ นไขทาง การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
การค้ าโดยทัว่ ไป
กาหนดอัตราค่านายหน้ าที่เป็ นอัตราที่คิดกับ
ลูกค้ าทัว่ ไป
มี ร ายการดอกเบี ย้ จ่ า ยในปี 2556 จ านวน 107 บาท คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมใน ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การดาเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป

รายการระหว่ าง รายไ ด้ ค่ า นายหน้ า ใ นการ ซื อ้ ข าย
AS และคุณ
หลักทรัพย์
ปริญญา ไว
วัฒนา
รายการระหว่ าง รายได้ คา่ นายหน้ า
AS และคุณ
ปรียาพันธ์
ปานะวิภาต
ดอกเบี ย้ จ่ า ยเนื่ อ งจากเงิ น ฝากเป็ น
หลักประกันในการซื ้อขายหลักทรัพย์

0.007

-

-

-

เป็ นรายการที่เกิดจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS โดย
ในปี 2556 มี จานวน 6,567 บาทอย่างไรก็ตามรายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป

-

-

-

-

เป็ นรายการที่ เ กิ ด จากการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS
ตัง้ แต่ก่อ นปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิ ด
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่อ นไข
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป

-

-

-

-

เป็ นรายการที่ เ กิ ด จากการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า น AS
ตัง้ แต่ก่อ นปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิ ด
จากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุร กิจปกติที่มีเงื่อ นไข
ทางการค้ าโดยทัว่ ไป

รายการระหว่ าง AS และบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 20

คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราค่านายหน้ าที่เป็ นอัตราที่คิดกับ
ลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราค่านายหน้ าที่เป็ นอัตราที่คิดกับ
ลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า วเป็ นรายการปกติ ที่ มีเ งื่ อ นไขทาง
การค้ า โดยทั่ว ไป โดยมี น โยบายในการ
กาหนดอัตราที่เป็ นอัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

รายการ

รายการระหว่ าง AS มีเงินมัดจาค่าเช่า เนื่องจากเช่าพื ้นที่
AS และบริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จากัด
ซัมมิท วินด์
มิลล์ กอล์ ฟ
คลับ จากัด

มูลค่ า
ระหว่ าง
งวดปี
2556
-

AS มี ค่าเช่า เนื่ องจากเช่าพืน้ ที่ซัมมิท
วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จากัด

0.48

รายการระหว่ าง ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การรับของ AS
AS และกองทุน เนื่ อ งจาก AS บริ ห ารกองทุ น ส่ ว น
ส่ วนบุคคลคุณ บุคคลคคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร
หทัยรัตน์
จุฬางกูร

0.65

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31
ธันวาคม ไตรมาสที่
มีนาคม
2556
1 ปี 2557
2557
0.20
0.20
เนื่องจากสาขาหนึง่ ของ AS ซึง่ เปิ ดตังแต่
้ ปี 2553 ตังอยู
้ ่ที่
อาคารสโมสรสนามกอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ ซึง่
บริ ษัทเช่าพื ้นที่ 40 ตรม. อัตราค่าเช่าพื ้นที่ 35,000 บาท
ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามรายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนินธุรกิจปกติ
0.12
ที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป

-

0.16

-
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข
คณะกรรมตรวจสอบมี ความเห็นว่ ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็ นอัตราตลาด
หรื ออัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป
คณะกรรมตรวจสอบมี ความเห็นว่ ารายการ
ดังกล่าวเกิดจากการทาธุรกรรมในการดาเนิน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป โดย
มีนโยบายในการกาหนดราคาที่เป็ นอัตราตลาด
หรื ออัตราที่คดิ กับลูกค้ าทัว่ ไป

เป็ นรายได้ ค่าธรรมเนี ยมบริ การจากกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ของคุณ หทัยรั ตน์ จุฬางกูร ที่บริ หารโดยบริ หาร AS ซึ่ง ดังกล่าวเป็ นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคา
เป็ นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุไว้ ในสัญญา
ที่ระบุไว้ ในสัญญา

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ า
รายการ
ระหว่ าง
งวดปี
2556
รายการระหว่ าง AF และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทในเครือ
รายการระหว่ าง AF ออกและเสนอขายตัว๋ แลก
2,204.83
AF และคุณ
เงินให้ แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร
หทัยรัตน์
จุฬางกูร

ดอกเบี ้ยจ่าย

18.31

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)
มูลค่ าคง
มูลค่ า
มูลค่ าคงค้ าง
ค้ าง ณ 31 ระหว่ าง
ณ 31 มีนาคม
ธันวาคม ไตรมาสที่
2557
2556
1 ปี 2557

ลักษณะรายการและรายละเอียด
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกาหนดราคาและเงื่อนไข

สาหรับรายการที่ AF กู้ยืมจาก AS คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราดอกเบี ้ยเป็ นไป
ตามภาวะตลาด ซึง่ AF กู้ยืมในอัตราดอกเบี ้ยประเภทเมื่อทวงถาม ที่
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออก
ตราสารหนี ้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้ เคี ยงกัน โดยเทียบเคียงกับ
บริ ษัทที่ได้ รับอัตราเครดิตเรตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้
Thai BMA สาหรับรายการขายตัว๋ แลกเงินซึง่ AS ซื ้อจาก AF ให้ แก่
คุณหทัยรั ตน์ คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลโดย AS คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Arranger
fee) ใกล้ เคียงกับค่าธรรมเนียมในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้โดยทัว่ ไป
รายการดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่ อ งจาก AF แสดงรายการเป็ นการกู้ยืมเงินจาก AS
อย่างไรก็ตามสาหรับรายการที่ AF กู้ยืมจาก AS มีอตั ราดอกเบี ้ยตาม
ภาวะตลาด ซึง่ อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ออกตราสารหนีท้ ี่มี
ระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้ เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริ ษัทที่ได้ รับ
อัตราเครดิตเรตติ ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี ้ Thai BMA
และการขายตั๋วแลกเงินซึ่ง AS ซือ้ จาก AF ให้ แก่คุณหทัยรั ตน์ คิด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Arranger fee) ใกล้ เคียงกับค่าธรรมเนียม
ในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้โดยทัว่ ไป

619.67

-

-

คุณหทัยรัตน์ลงทุนซื ้อตัว๋ แลกเงิน
ของ AF ซึง่ รายละเอียดการออก
และเสนอขายเป็ นไปตาม รายการซึง่
AS ซื ้อเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ประเภทเปลี่ยนมือได้ ของ AF เพื่อ
การบริ หารสภาพคล่องในระยะสัน้
และ AF มีมติก้ ยู ืมเงินจาก AS เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
และสรุ ปตารางท้ ายส่วนที่ 2-11

-

0.33

-

เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายจากตัว๋ แลกเงิน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

มูลค่ าตามบัญชี (บาท)
มูลค่ า
มูลค่ า
รายการ
ระหว่ างไตร
ระหว่ างงวด
มาสที่ 1 ปี
ปี 2556
2557
รายการระหว่ างบริษัทในเครือ และที่ปรึกษาของบริษัทในเครือ
คุณทวีฉตั ร ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AC
40,000
10,000
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ ง

จุฬางกูร

คุณอนันต์
สิริแสง
ทักษิณ

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

คุณทวีฉัตรในฐานะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรั พย์
แก่กรรมการและพนักงานใน ACและ ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นที่
ปรึกษาใน AC และได้ รับค่าเบี ้ยประชุมจากการให้ คาปรึ กษา
ในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการดาเนินธุร กิจของ
บริ ษัทของ AC โดยได้ รับค่าเบี ้ยประชุม 10,000 บาทต่อครัง้

ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AS

20,000

-

คุณทวีฉัตร ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาใน AS และได้ รับ
ค่าเบี ้ยประชุมจากการให้ คาปรึ กษาในการกาหนดนโยบาย
และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทของ AS โดยได้ รับ
ค่าเบี ้ยประชุม 20,000 บาทต่อครัง้

ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AC

90,000

30,000

คุณอนันต์ในฐานะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่
กรรมการและพนักงานใน AC และได้ ดารงตาแหน่งเป็ นที่
ปรึกษาใน AC และได้ รับค่าเบี ้ยประชุมจากการให้ คาปรึ กษา
ในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการดาเนินธุร กิจของ
บริ ษัทของ AC โดยได้ รับค่าเบี ้ยประชุม 10,000บาทต่อครัง้

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 23

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ ง
คุณกองแก้ ว
เปี่ ยมด้ วย
ธรรม

รายการ

ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AS

มูลค่ าตามบัญชี (บาท)
มูลค่ า
มูลค่ า
ระหว่ างไตร
ระหว่ างงวด
มาสที่ 1 ปี
ปี 2556
2557
1,060,000
260,000

ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AF

90,000

20,000

ม.ร.ว.เกษม ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AS
วิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ

960,000

240,000

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

คุณกองแก้ วในฐานะกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) ใน AC
และ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการสินเชื่อใน AF ได้ ดารงตาแหน่ง
เป็ นที่ปรึ กษาใน AS และได้ รับค่าเบี ้ยประชุม จากการให้
คาปรึ กษาในส่วน Risk Management และ Compliance
ของ AS โดยได้ รับค่าตอบแทนดังนี ้ เงินเดือนประจาเดือนละ
80,000 บาท และเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 20,000 บาท
คุณกองแก้ วในฐานะกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนาม) ใน AC
และ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการสินเชื่อใน AF ได้ ดารงตาแหน่ง
เป็ นที่ปรึ กษาใน AF และได้ รับค่าเบี ้ยประชุมจากการเป็ นที่
ปรึ กษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสินเชื่อของบริ ษัท (เพื่อ
พิจารณาการให้ วงเงินสินเชื่อและบริ หารความเสื่ยงในการรับ
ซื ้อ)ของ AF โดยได้ รับค่าเบี ้ยประชุม 5,000 บาทต่อครัง้
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิในฐานะกรรมการ (ผู้มีอ านาจลง
นาม) ใน AC / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนใน AC / กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์
แก่ ก รรมการและพนัก งานใน AC ได้ ด ารงต าแหน่ ง เป็ นที่
ปรึกษาใน AS และได้ รับค่าเบี ้ยประชุม จากการให้ คาปรึ กษา
ในส่ ว น Management Issues ของ AS โดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนดังนี ้เงินเดือนประจาเดือนละ 80,000 บาท และ
เบี ้ยประชุมไม่ได้
ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 24

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่า รายกาปั จ จุบัน มี ค วามเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ ง

รายการ

คุณวิศษิ ฐ์
วงศ์รวมลาภ

ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AF

คุณธีระ
วิภชู นินท์

ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษาของ AS

มูลค่ าตามบัญชี (บาท)
มูลค่ า
มูลค่ า
ระหว่ างไตร
ระหว่ างงวด
มาสที่ 1 ปี
ปี 2556
2557
90,000
20,000

40,000

-

ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ

คุณวิศิษฐ์ ในฐานะกรรมการใน AS และคณะกรรมการชุด
ย่อยของ AF ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาใน AF และได้ รับ
ค่ า เบี ย้ ประชุ ม จากการ เป็ น ที่ ป รึ กษาผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
คณะกรรมการสินเชื่อของบริ ษัท (เพื่อพิจารณาการให้ วงเงิน
สินเชื่อ และบริ หารความเสื่ ยงในการรั บซือ้ ) ของ AF โดย
ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม 5,000 บาทต่อครัง้
คุณธี ระ ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาใน AS และได้ รับค่า
เบี ้ยประชุมจากการให้ คาปรึ กษาในการกาหนดนโยบายและ
ทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทของ AS โดยได้ รับค่า
เบี ้ยประชุม 20,000 บาทต่อครัง้

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 25

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ / การกาหนดราคาและ
เงื่อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปั จจุบนั มี ความเหมาะสม
เนื่องจากการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาก็ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดาเนินงานในธุร กิจ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี
และเป็ นอัตราที่กาหนดจากปริ มาณงาน ระยะเวลาการทางานและ
ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้ างที่ปรึกษาภายนอก

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
1.2 สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกัน สาหรั บรายการกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ณ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31
มีนาคม 2557

บริษัท
AC

ตั๋วแลกเงิน




ฉบับที่ / เป็ นการต่ ออายุ
ฉบับที่ 1/2556
ฉบับที่ 2/2556 / ทดแทนตัว๋
แลกเงิน ฉบับที่ 1/2556
ฉบับที่ 1/2557 /ทดแทนตัว๋
แลกเงิน ฉบับที่ 2/2556

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

วันที่ออก

100
100

12 กุมภาพันธ์ 2556
9 สิงหาคม 2556

บุคคลหรือบริษัท
ณ
ณ
วันที่ครบกาหนด ที่แต่ ละบริษัทออก
ชาระ
และเสนอขายหุ้น 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2555
2556
กู้ให้
9 สิงหาคม 2556 คุณโกมล
98.61
5 กุมภาพันธ์ 2557 คุณโกมล

100

5 กุมภาพันธ์ 2557

4 สิงหาคม 2557

คุณโกมล

มูลค่ าคงค้ าง (ล้ านบาท)
ณ
ณ
ณ
ณ
31
มี
นาคม
30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556
2556
2556
99.61
98.73

99.67
-

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 AC ได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 ให้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 1/2556 มูลค่า 100 ล้ านบาท แก่คณ
ุ โกมล อายุ 6 เดือน ครบกาหนดชาระ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (12 กุมภาพันธ์ 2556 - 9 สิงหาคม 2556) ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.00 ต่อปี เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AF
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 AC ได้ มีมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2556 ในการต่ออายุตวั๋ แลกเงินที่ครบกาหนด โดยออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 2/2556 มูลค่า 100 ล้ านบาท
อายุ 180 วัน ครบกาหนดชาระวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 (9 สิงหาคม 2556 – 5 กุมภาพันธ์2557) ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.75 ต่อปี
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 AC ได้ มีมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ในการต่ออายุตวั๋ แลกเงินที่ครบกาหนด โดยออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 1/2557 มูลค่า 100 ล้ าน
บาท อายุ 180 วัน จะครบกาหนดชาระวันที่ 4 สิงหาคม 2557 (5 กุมภาพันธ์ 2557 – 4 สิงหาคม 2557) ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.60 ต่อปี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 AC ได้ มีมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ให้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 2/2557 มูลค่า 120 ล้ านบาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ โดยมีระยะเวลาตังแต่
้
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 – 11 สิงหาคม 2557 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี และ
AC ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน ฉบับที่ 3/2557 มูลค่า 150 ล้ านบาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ โดยมีระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถุนายน 2557 – 8 สิงหาคม 2557 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี ตาม
วงเงินกู้ยืมในมติคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 ดังกล่าว

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 26

98.80

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
มูลค่ าคงค้ าง (ล้ านบาท)
มูลค่ า
วันที่ครบกาหนด บุคคลหรือบริษัท ที่แต่ ละบริษัทออก
ณ
ณ
ณ
ณ
บริษัท หุ้นกู้ ฉบับที่ / เป็ นการต่ ออายุ
วันที่ออก
(ล้ านบาท)
ชาระ
และเสนอขายหุ้นกู้ให้
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน
2555
2556
2556
2556
AS
200
1 เมษายน 2553 31 มีนาคม 2556 คุณหทัยรัตน์ 107 ล้ านบาท
107.00
 ฉบับที่ 1/2553
คุณโกมล 40 ล้ านบาท
40.00

หม่อมราชวงศ์เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ 6 ล้ าน
6.00

บาท
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 47 ล้ านบาท
47.00

200
1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2558 คุณหทัยรัตน์ 140 ล้ านบาท
140.00
140.00
140.00
140.00
 ฉบับที่ 1/2555
คุณโกมล 40 ล้ านบาท
40.00
40.00
40.00
40.00

บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 20 ล้ านบาท
20.00
20.00
20.00
20.00

200
1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2559 คุณหทัยรัตน์ 140 ล้ านบาท
140.00
140.00
 ฉบับที่ 1/2556 / ทดแทน
คุณโกมล 40 ล้ านบาท
40.00
40.00
 ฉบับที่ 1/2553
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง20 ล้ านบาท
20.00
20.00


ณ
ณ
31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2556
2557

140.00
40.00
20.00
140.00
40.00
20.00

ในปี 2555 AS ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ฉบับที่ 1/2555 มูลค่า 200 ล้ านบาท แก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร 140 ล้ านบาท คุณโกมล 40 ล้ านบาท และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 20 ล้ านบาท ประกอบ
กับในปี 2555 AS มีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิฉบับที่ 1/2553 มูลค่า 200 ล้ านบาท ซึ่งออกและเสนอขายแก่คณ
ุ หทัยรัตน์ 107 ล้ านบาท คุณโกมล 40 ล้ านบาท หม่อมราชวงศ์เกษมวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิ 6 ล้ านบาท และบุคคลที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ อง 47 ล้ านบาท ซึง่ ยังไม่ครบกาหนด
สาหรับในปี 2556 AS ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ฉบับที่ 1/2556 เพื่อทดแทน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ฉบับที่ 1/2553 มูลค่า 200 ล้ านบาท โดยออกและเสนอขายแก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร 140 ล้ านบาท คุณ
โกมล 40 ล้ านบาท และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง 20 ล้ านบาท
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140.00
40.00
20.00
140.00
40.00
20.00

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัท
AS

ตั๋วแลกเงิน














ฉบับที่ / เป็ นการต่ ออายุ
ฉบับที่ 1/2556
ฉบับที่ 2/2556
ฉบับที่ 3/2556 / ทดแทนฉบับที่
1/2556
ฉบับที่ 4/2556 / ทดแทนฉบับที่
2/2556
ฉบับที่ 5/2556 / ทดแทนฉบับที่
2/2556
ฉบับที่ 6/2556 / ทดแทนฉบับที่
4/2556
ฉบับที่ 7/2556 / ทดแทนฉบับที่
3/2556
ฉบับที่ 8/2556
ฉบับที่ 9/2556 / ทดแทนฉบับที่
5/2556 และฉบับที่ 6/2556
ฉบับที่ 10/2556 / ทดแทนฉบับ
ที่ 7/2556
ฉบับที่ 1/2557 / ทดแทนฉบับที่
8/2556
ฉบับที่ 2/2557 / ทดแทนฉบับที่
9/2556
ฉบับที่ 3/2557 ทดแทนฉบับที่
10/2556

200
300
300

31 มกราคม 2556
1 มีนาคม 2556
29 มีนาคม 2556

29 มีนาคม 2556
2 พฤษภาคม 2556
30 กันยายน 2556

200

2 พฤษภาคม 2556

2 สิงหาคม 2556

100

2 พฤษภาคม 2556

4 พฤศจิกายน 2556 คุณหทัยรัตน์ 100 ล้ านบาท

100

2 สิงหาคม 2556

4 พฤศจิกายน 2556 คุณหทัยรัตน์ 100 ล้ านบาท

300

30 กันยายน 2556

30 ธันวาคม 2556

คุณหทัยรัตน์ 300 ล้ านบาท

100
200

9 ตุลาคม 2556
4 พฤศจิกายน 2556

9 มกราคม 2557
4 กุมภาพันธ์ 2557

คุณหทัยรัตน์ 100 ล้ านบาท
คุณหทัยรัตน์ 200 ล้ านบาท

300

27 ธันวาคม 2556

27 มีนาคม 2557

คุณหทัยรัตน์ 300 ล้ านบาท

100

9 มกราคม 2557

9 เมษายน 2557

คุณหทัยรัตน์ 100 ล้ านบาท

200

4 กุมภาพันธ์ 2557

6 พฤษภาคม 2557

คุณหทัยรัตน์ 200 ล้ านบาท

300

27 มีนาคม 2557

27 มิถนุ ายน 2557

คุณหทัยรัตน์ 300 ล้ านบาท

วันที่ออก

วันที่ครบกาหนด
ชาระ

มูลค่ าคงค้ าง (ล้ านบาท)
บุคคลหรือบริษัท ที่แต่ ละ
ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
บริษัทออกและเสนอขาย
31
ธั
น
วาคม
31
มี
น
าคม
30
มิ
ถ
ุ
น
ายน
30
กั
น
ยายน
31
ธั
น
วาคม
31
มี
นาคม
หุ้นกู้ให้
2555
2556
2556
2556
2556
2557
คุณหทัยรัตน์ 200 ล้ านบาท
199.32
คุณหทัยรัตน์ 300 ล้ านบาท
299.02
คุณหทัยรัตน์ 300 ล้ านบาท
294.13
297.04

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

คุณหทัยรัตน์ 200 ล้ านบาท
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199.32
98.64

99.63
99.66
297.32
99.92
199.32
297.64
99.92
199.35
297.66

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
AS ขายเงินลงทุนในพันธบัตรระยะสันของ
้
AS โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อรองรับการชาระราคาการซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ลูกค้ า
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 AS ได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 ในการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินแก่คณ
ุ หทัยรัตน์ จุฬางกูร จานวนทังสิ
้ ้น 10 ฉบับ (ออกในปี 2556 จานวน 7 ฉบับ และออก
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 จานวน 3 ฉบับ) ดังนี ้
ฉบับที่ 1/2556 มูลค่า 200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.70 ต่อปี อายุ 2 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 29 มีนาคม 2556 (วันที่ 31 มกราคม 2556 - 29 มีนาคม 2556) และฉบับที่ 2/2556
มูลค่า 300 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.85 ต่อปี อายุ 2 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 2 พฤษภาคม 2556)
ต่อมาเมื่อฉบับที่ 1/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 3/2556 มูลค่า 300 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.00 ต่อปี อายุ 6 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 30
กันยายน 2556 (วันที่ 29 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556)
ต่อมาเมื่อฉบับที่ 2/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 4/2556 และ ฉบับที่ 5/2556 มูลค่า 200 ล้ านบาท และ 100 ล้ านบาท ตามลาดับ อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
3.90 ต่อปี และ 4.00 ต่อปี ตามลาดับ อายุ 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลาดับ ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2556 (2 พฤษภาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556) และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 (2 พฤษภาคม
2556 - 4 พฤศจิกายน 2556) ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อฉบับที่ 4/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 6/2556 มูลค่า 100 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 4
พฤศจิกายน 2556 (2 สิงหาคม 2556 - 4 พฤศจิกายน 2556) ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อฉบับที่ 3/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 7/2556 มูลค่า 300 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 30
ธันวาคม 2556 (30 กันยายน 2556 - 30 ธันวาคม 2556) ตามลาดับ ทาให้ ณ สิ ้นสุด 30 กันยายน 2556 มีมลู ค่าทางบัญชีคงค้ างของตัว๋ แลกเงินทังสิ
้ ้น 496.61 ล้ านบาท
ต่อมา AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 8/2556 มูลค่า 100 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 9 มกราคม 2557 (9 ตุลาคม 2556 - 9
มกราคม 2557)
ต่อมาเมื่อฉบับที่ 5/2556 - 6/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 9/2556 มูลค่า 200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2557 (4 พฤศจิกายน 2556 - 4 กุมภาพันธ์ 2557) ตามลาดับ
และภายหลังที่ฉบับที่ 7/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 10/2556 มูลค่า 300 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.40 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 27
มีนาคม 2557 (27 ธันวาคม 2556 - 27 มีนาคม 2557)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 1/2557 มูลค่า 100 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.40 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 9 เมษายน 2557 (9
มกราคม 2557 – 9 เมษายน 2557) เพื่อทดแทนตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 8/2556 ที่ครบกาหนดวันที่ 9 มกราคม 2557
ต่อมาเมื่อฉบับที่ 9/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 2/2557 มูลค่า 200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.40 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึ่งครบกาหนดวันที่ 6
พฤษภาคม 2557 (4 กุมภาพันธ์ 2557 – 6 พฤษภาคม 2557)

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 29

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
และเมื่อฉบับที่ 10/2556 ครบกาหนดชาระ AS ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 3/2557 มูลค่า 300 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.30 ต่อปี อายุ 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 27
มิถนุ ายน 2557 (27 มีนาคม 2557 – 27 มิถนุ ายน 2557)
นอกจากนี ้ยังรวมถึงการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินซึง่ AF ออกและเสนอขายแก่ AS ตามรายละเอียดรายการที่ AS ซื ้อเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ ของ AF ด้ วย

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 30

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัท
AF

ตั๋วแลกเงิน











ฉบับที่ / เป็ นการต่ ออายุ
ฉบับที่ 1/2555
ฉบับที่ 2/2555
ฉบับที่ 1/2556
ฉบับที่ 2/2556
ฉบับที่ 3/2556
ฉบับที่ 4/2556
ฉบับที่ 5/2556
ฉบับที่ 6/2556
ฉบับที่ 7/2556
ฉบับที่ 8/2556

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
500
300
500
500
285
15
300
200
300
120

วันที่ออก
13 ธันวาคม 2555
20 ธันวาคม 2555
11 กุมภาพันธ์ 2556
11 เมษายน 2556
6 มิถนุ ายน 2556
6 มิถนุ ายน 2556
11 กรกฎาคม 2556
11 กันยายน 2556
18 พฤศจิกายน 2556
19 ธันวาคม 2556

วันที่ครบกาหนด
ชาระ
11 กุมภาพันธ์ 2556
18 กุมภาพันธ์ 2556
10 เมษายน 2556
11 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556
1 สิงหาคม 2556
11 กันยายน 2556
3 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
3 มกราคม 2557

บุคคลหรือบริษัท ที่
แต่ ละบริษัทออก
ณ
และเสนอขายหุ้นกู้ 31 ธันวาคม
ให้
2555
AS
497.96
AS
298.57
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

ณ
31 มีนาคม
2556

มูลค่ าคงค้ าง (ล้ านบาท)
ณ
ณ
ณ
ณ
30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2556
2556
2556
2557

499.50
499.48
284.13
14.96
198.12

199.96
299.73
119.98

AS ลงทุนในตราสารหนี ้ของ AF โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารสภาพคล่องในระยะสัน้
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 AF ได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2555 เพื่อกู้ยืมเงินจาก AS เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับ ฉบับที่
1/2555 มีมลู ค่า 500 ล้ านบาท และฉบับที่ 2/2255 มีมลู ค่า 300 ล้ านบาท ตามลาดับ ทัง้ 2 ฉบับมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี อายุ 2 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 13
ธันวาคม 2555 - 11 กุมภาพันธ์ 2556) และ 18 กุมภาพันธ์ 2556 (20 ธันวาคม 2555 - 18 กุมภาพันธ์ 2556) ตามลาดับ ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าตามบัญชีคงค้ างของตัว๋ แลกทังสิ
้ ้น
796.53 ล้ านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 AF ได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 ในการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดย AF ได้ ออกและเสนอขายตัว๋
แลกเงิน ฉบับที่ 1/2556 จานวน 500 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.65 ต่อปี อายุ 2 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 10 เมษายน 2556 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 - 10 เมษายน 2556)
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 AF ได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 ในการออกตัว๋ แลกเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ AF ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่
2/2556 – 4/2556 มูลค่ า 500 ล้ านบาท 285 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.85 ต่อปี 3.60 ต่อปี และ 3.60 ต่อปี ตามลาดับ โดยมีอายุ 3 เดือน 2 เดือน และ 2 เดือน ตามลาดับ
ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 31

-

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ซึง่ ฉบับที่ 2/2556 ครบกาหนดวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (วันที่ 11 เมษายน 2556 - 11 กรกฎาคม 2556) ส่วนทังฉบั
้ บที่ 3/2556 และ 4/2556 ครบกาหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (วันที่ 6 มิถุนายน 2556 1 สิงหาคม 2556)
ต่อมาหลังจากที่ตวั๋ แลกเงินฉบับที่ 2/2556 ครบกาหนดชาระในวันที 11 กรกฎาคม 2556 AF ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 5/2556 จานวน 300 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.60
ต่อปี โดยมีอายุ 2 เดือน ซึง่ ครบกาหนดวันที่ 11 กันยายน 2556 (วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 - 11 กันยายน 2556)
และหลังจากที่ตวั๋ แลกเงินฉบับที่ 5/2556 ครบกาหนดชาระในวันที 11 กันยายน 2556 AF ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินฉบับที่ 6/2556 จานวน 200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.70 ต่อปี
โดยมีอายุ 4 เดือน ซึง่ จะครบกาหนดวันที่ 3 มกราคม 2557 (วันที่ 11 กันยายน 2556 – 3 มกราคม 2557) ทาให้ ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 มีมลู ค่าทางบัญชี คงค้ างของตัว๋ แลกเงินทังสิ
้ ้น 198.12
ล้ านบาทอย่างไรก็ตาม หลังจากสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 AF ได้ ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินอีก 2 ฉบับ (ฉบับที่ 7/2556 – 8/2556) ฉบับละ 300 ล้ านบาท และ 120 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อย
ละ 3.60 ต่อปี และ 3.40 ต่อปี ตามลาดับ โดยมี อายุ 3 เดือน และ 15 วัน ตามลาดับ ซึง่ ฉบับที่ 7/2556 ครบกาหนดวันที่ 10 มกราคม 2557 (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 - 10 มกราคม 2557) ส่วนฉบับที่
8/2556 ครบกาหนดวันที่ 3 มกราคม 2557 (วันที่ 19 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557)

ส่วนที่ 2-11 หน้ าที่ 32

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
11.3 นโยบายการกาหนดราคาระหว่ างกัน
การพิจารณาเข้ าทารายการระหว่างกันได้ มีการคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ในการที่บริ ษัทฯ จะ
เข้ าทารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะต้ องนารายการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้ าทารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ
ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรื อไม่ และคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทา
รายการเกี่ยวโยง และการได้ มาหรื อจาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่
กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้ าทารายการและความเหมาะสมด้ านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้
เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
อิสระ หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
11.4 มาตรการการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จากการทารายการระหว่างกันหรื อรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน สาหรั บขัน้ ตอนอนุมัติการทารายการ บริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่าง
รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นเหตุเป็ นผล มีความเป็ นอิสระภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ
และหลักบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ โดยได้ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับเป็ นสาคัญในการอนุมตั ิการ
ทารายการระหว่างกัน
11.5 รายการระหว่ างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตและแนวโน้ มการจัดทารายการระหว่ างกันในอนาคต
11.5.1 รายการระหว่ างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นรายการธุรกรรมการค้ าปกติที่บริ ษัทมีนโยบายชัดเจน ในการปฏิบตั ิ
โดยเท่าเทียมกันทังบุ
้ คคลเกี่ยวโยงและคูค่ ้ าโดยทัว่ ไป ภายใต้ การพิจารณาถึงระเบียบปฏิบตั ิอนั ถูกต้ องและจริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ อีกทังต้
้ องมีการผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิตามระเบียบบริ ษัทที่สอดคล้ องกับกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อ
จาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ
การทารายการระหว่างกัน
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต สาหรับแนวโน้ มการเกิดรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น
รายการกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คาดว่าเนื่องจากในอดี ตบริ ษัทฯ ยังมีสถานะเป็ นบริ ษัทจากัด จึงต้ องการความ
คล่องตัวในการระดมทุนและผู้ถือหุ้นก็มีศกั ยภาพในการให้ ก้ ูยืม อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อบริ ษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็ น
บริ ษัทมหาชนแล้ วจะมีช่องทางในการระดมทุนเพิ่มมากขึ ้น บริ ษัทฯ จะเป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ นักลงทุนมากขึ ้น และทาให้ บริ ษัทฯ
อาจไม่จาเป็ นต้ องระดมทุนจากผู้ถือหุ้นในลักษณะเดิม
11.5.2 แนวโน้ มการจัดทารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบริ ษัทในเครื อ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะเป็ นรายการที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้ บริ การงานสนับสนุนระหว่างบริ ษัทในเครื อ ให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูถือหุ้นภายใต้ กรอบ
จรรยาบรรณ
การทารายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริ ษัทจะยึดถือแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทา
รายการกับ ลูก ค้ าทั่ว ไป มีเ งื่ อนไขทางการค้ าที่ ไม่แ ตกต่า งไปจากที่ ธุ รกิ จ ทั่ว ไปหรื อธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน พึง กระท า
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อได้ รับจากการทารายการต้ องเป็ นไปตามราคาตลาดหรื อราคายุติธรรม
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