
 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 



 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง                
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผล
การสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถได         
ความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดง
ความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 
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ขอสรุป  

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 

 

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2557 

 



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 78,688                 87,426                 
ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 3 1,640,131            2,662,276            
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 55,826                 34,567                 
ลูกหน้ีอ่ืน 143                      117                      
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 799                      1,452                   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,775,587            2,785,838            
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 4 74,837                 73,547                 
อุปกรณ 15,987                 13,743                 
เงินมัดจําและเงินประกัน 1,193                   1,193                   
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,851                   5,725                   
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 97,868                 94,208                 
รวมสินทรัพย 1,873,455            2,880,046            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2, 5 1,350,000            2,356,673            
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 51,953                 52,840                 
เจาหน้ีอ่ืน 3,811                   6,401                   
ภาษีเงินไดคางจาย 9,326                   7,276                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6 83,782                 87,408                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,498,872            2,510,598            
หน้ีสินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 15,450                 14,883                 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 217                      158                      
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 15,667                 15,041                 
รวมหน้ีสิน 1,514,539            2,525,639            
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000               200,000               
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000               200,000               
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,845                 35,845                 
สวนทุนจากบริษัทใหญ 147                      103                      
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18,200                 18,200                 
   ยังไมไดจัดสรร 104,724               100,259               
รวมสวนของผูถือหุน 358,916               354,407               
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,873,455            2,880,046            

-                          -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2557 2556

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 35,844                 39,461                 
คาธรรมเนียมและบริการรับ 6,192                   8,008                   
รายไดอ่ืน 1,907                   2,301                   
รวมรายได 43,943                 49,770                 
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 23,733                 15,029                 
รวมคาใชจาย 23,733                 15,029                 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 20,210                 34,741                 
คาใชจายทางการเงิน 2 (13,585)               (14,132)               
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 6,625                   20,609                 
คาใชจายภาษีเงินได 7 (2,160)                 (3,536)                 
กําไรสําหรับงวด 4,465                   17,073                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4,465                   17,073                 

กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.11                     0.43                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 40,000                 40,000                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

(หนวย: พันบาท)
2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 6,625                   20,609                 
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 1,147                   580                      
   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 3,982                   (3,009)                 
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 567                      534                      
   รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 44                        -                          
   คาใชจายดอกเบี้ย 13,585                 14,132                 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 25,950                 32,846                 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 1,018,294            456,893               
   ลูกหน้ีเงินใหกูยืม (22,680)               7,309                   
   ลูกหน้ีอ่ืน (26)                      327                      
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 653                      (1,390)                 
   เงินมัดจําและเงินประกัน -                          760                      
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (887)                    (1,854)                 
   เจาหน้ีอ่ืน (242)                    508                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,626)                 (36,976)               
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 59                        -                          
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,017,495            458,423               
   จายภาษีเงินได (235)                    (248)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,017,260            458,175               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

(หนวย: พันบาท)
2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ (3,171)                 (2,670)                 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,171)                 (2,670)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (1,007,000)          (456,000)             
จายดอกเบี้ย (15,827)               (13,268)               
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,022,827)          (469,268)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (8,738)                 (13,763)               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 87,426                 61,752                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 78,688                 47,989                 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:
รายการที่มิใชเงินสด
   คาซื้ออุปกรณสวนที่บันทึกเปนหน้ีสิน 252                      549                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

(หนวย: พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา สวนทุน รวม

และชําระแลว หุนสามัญ จากบริษัทใหญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 200,000               35,845                 -                          14,900                 90,829                 341,574               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          17,073                 17,073                 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 200,000               35,845                 -                          14,900                 107,902               358,647               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 200,000               35,845                 103                      18,200                 100,259               354,407               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - 44                        -                          4,465                   4,509                   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 200,000               35,845                 147                      18,200                 104,724               358,916               

-                          -                          -                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด(มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี25 
สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอราแคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเปนบริษัทใหญธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ ท่ีอยูตามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ีเลขท่ี319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงินงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆเพ่ือ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวาง
กาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี ้

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม 
 ก.  มาตรฐานการบัญชีใหมที่เร่ิมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน 
 บริษัทฯไดเปดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯหรือไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ  

 ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 บริษัทฯไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในอนาคตไวแลวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี31 ธันวาคม 2556 

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไม
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ

การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางงวดบริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันรายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี ้

(หนวย:พันบาท) 
 สําหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
ดอกเบ้ียจาย 327 5,905 อัตราตลาด (Money market rate) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557และ 31 ธันวาคม 2556 
มีรายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 31 มีนาคม 
2557 

 31 ธันวาคม 
2556 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  -  619,673 
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 ในระหวางงวดเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี ้
(หนวย: พันบาท) 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลักษณะ ณ วันที ่   ณ วันที ่

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 31 ธันวาคม 2556 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2557 
บริษัทหลักทรัพย ไอรา  
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนรวมกัน   

 
 

มูลคาตามตัว๋แลกเงิน  620,000 - (620,000) - 
ดอกเบี้ยจายลวงหนา  (327) - 327 - 
ตั๋วแลกเงินสุทธ ิ  619,673 - (619,673) - 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 320 ลานบาทและ 300 
ลานบาท และมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 3 มกราคม 2557 และ 10 มกราคม 2557 ตามลําดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียตามอัตราตลาด (Market interest rate) 

 เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2557 และ 10 มกราคม 2557 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันสําหรับตั๋วแลก
เงินมูลคาตราไวจํานวน 320 ลานบาทและ 300 ลานบาทตามลําดับ 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557และ 2556บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 

ผลประโยชนระยะส้ัน 6 5 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 4 

 

3. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
(หนวย: พันบาท) 

 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม  
2556 

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,041,255 3,155,049 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 5,696 7,115 
รวม 2,046,951 3,162,164 
หัก:  เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรยีกรอง (353,569) (447,613) 
 ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (11,570) (14,445) 
รวม 1,681,812 2,700,106 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (41,681) (37,830) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 1,640,131 2,662,276 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้ได
ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 

อายุหนี้คางชําระ 
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม  

2556 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,863,843 3,016,121 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 81,425 62,543 
 3 - 6 เดือน 26,823 25,272 
 มากกวา 6 เดือน 69,164 51,113 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,041,255 3,155,049 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 6 เดือน แสดงมูลคา
ตามเอกสารสิทธิจํานวน69ลานบาท (31 ธันวาคม 2556:51 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินท่ีตอง
จายคืนผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 16 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2556:14ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลวท้ัง
จํานวน 
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4. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
(หนวย: พันบาท) 

 ลูกหนี้เงินใหกูยืม   
 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ลูกหนี้เงินใหกูยืม รวม 
 31 มีนาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
31 มีนาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
31 มีนาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 55,826 34,567 74,968 73,547 130,794 108,114 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (131) - (131) - 
ลูกหนี้เงินใหกูยืม -สุทธ ิ 55,826 34,567 74,837 73,547 130,663 108,114 

บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองรายหนึ่ง ซ่ึงมี
ยอดคงเหลือตามบัญชีกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้จํานวน 73 ลานบาท โดยมี
ระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 7 ป อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระหนี้ไมสงผล
กระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม2557 บริษัทฯ
ไดรับชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 1 ลานบาท และ 1ลานบาท ตามลําดับ (2556: บริษัทฯไดรับ
ชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 2 ลานบาท และ 1ลานบาท ตามลําดับ) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินใหกูยืมจํานวน 63ลานบาท (31 ธันวาคม2556: 
64 ลานบาท) 

5. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557และ 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินหลายแหง ภายใตวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆท่ีระบุไวในสัญญา
เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) การ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

ณ วันท่ี 31มีนาคม2557บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกูท่ียังไมได
เบิกใชเปนจํานวน1,205ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 768ลานบาท) 

6. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม  
2556 

เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี 79,557 85,396 
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หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,225 2,012 
รวม 83,782 87,408 

7. ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษี

เฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557และ 2556 สรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 2557 2556 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 2,285 3,643 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช:ี   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวและ

การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (125) (107) 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,160 3,536 

8. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว คือธุรกิจรับซ้ือสิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน ดังนั้น 
รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวน
งานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 

9. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
9.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคารอายุของสัญญามีระยะเวลา9 

ปบริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได 
ดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม2557 31 ธันวาคม2556 
จายชําระ   
 ภายใน 1 ป 4 4 
 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 17 17 
 มากกวา 5 ป 16 17 

10. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวันท่ี28 เมษายน 2557ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2557มีมติอนุมัติดังนี้ 

1) การจายเงินปนผลสําหรับป2557ในอัตราหุนละ0.70 บาทโดยจายจากกําไรสุทธิป2556รวมเปน
เงินจํานวน28 ลานบาท 

2)  อนุมัติรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพยไอราจํากัด (มหาชน) โดยการออกและ
เสนอขายตั๋วแลกเงินภายในวงเงิน 1,200 ลานบาท ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมีอัตราดอกเบ้ียไมสูง
เกินกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมตามภาวะตลาดเงินของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง เพ่ือเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงาน 

11. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี6 พฤษภาคม

2557 
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