บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ของ
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน( ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
งบการเงินของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน( สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงาน
ไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีอื่นไดตรวจสอบและเสนอรายงานไว
แลวดังกลาว

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบเปน
สวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นดังกลาวขางตน ซึ่งไดเสนอรายงาน
ตามรายงานลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชีดังกลาว
ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 ในระหวางงวดบริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลนี้

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2554
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
อุปกรณ - สุทธิ
เงินมัดจําและเงินประกัน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4, 5
4, 6
7

11,326
1,504,196
25,011
597
1,541,130

41,546
1,843,677
30,286
554
1,916,063

7
8

26,783
4,798
1,000
32,581
1,573,711

28,994
3,898
982
33,874
1,949,937

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

4, 9

4,10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

1,215,476
63,663
14,598
41,343
1,335,080

1,587,000
69,050
9,716
56,117
1,721,883

7,395
7,395
1,342,475

1,721,883

100,000

100,000

100,000
35,845

100,000
35,845

10,000
85,391
231,236
1,573,711
-

10,000
82,209
228,054
1,949,937
-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

4
4

31,147
6,754
1,480
39,381

23,205
5,993
1,583
30,781

4

15,305
15,305
24,076
(8,720)
15,356
(5,074)
10,282

11,211
11,211
19,570
(4,540)
15,030
(2,997)
12,033

10,282

12,033

0.51

0.60

4

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับงวด

(หนวย: พันบาท)
2553
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําและเงินประกัน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
2553

15,356

15,030

483
1,194
295
8,720

490
(100)
(480)
4,540

26,048

19,480

338,287
7,486
(43)
(18)

356,683
2,010
(170)
(4)

(5,387)
(13,159)
353,214
(12,859)
(192)
340,163

324
11,346
389,669
(5,162)
(149)
384,358

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด(มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กับกําไรสะสมตนงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

2554

(หนวย: พันบาท)
2553

(1,383)
(1,383)

(1,077)
480
(597)

(369,000)
(369,000)
(30,220)
41,546
11,326

(385,000)
(385,000)
(1,239)
7,402
6,163

7,100

-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปน บริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิ ลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับ
ซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาว
เวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 บริษัทฯไดรับแจงจากผูถือหุนรายใหญ 2 ราย ไดแก กลุมจิราธิวัฒนและ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯที่ถืออยูจํานวนรวม 11,470,200
หุนใหแกบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทไอรา แคปปตอล จํากัด คิด
เปนรอยละ 57.35 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ สัดสวนการถือหุนดังกลาวสงผลให
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด ตองทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัทฯทั้งหมด ซึ่งเมื่อวัน ที่ 8 มีนาคม 2554
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัดไดยื่นแบบประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (แบบ
247-3) รวมกับบริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด โดยเสนอซื้อในราคาหุนละ 24 บาท ระยะเวลาทําคํา
เสนอซือ้ ในระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554
เมื่อวัน ที่ 21 เมษายน 2554 บริษัท ไอรา แคปปต อล จํากัด และ บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด ได
รายงานผลของการซื้อหุนของบริษัทฯดังนี้
-

บริษัท ไอรา แคปปต อล จํากัด ถือหุนเปน จํานวน 11,470,200 หุน คิดเปนรอยละ 57.35 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

-

บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนเปนจํานวน 4,543,400 หุนคิดเปนรอยละ 22.72 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัด ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป

1
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด ดังนั้นงบ
การเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูล
ที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับ
งบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงิ น ระหว างกาลฉบั บ ภาษาไทยเปน งบการเงิ น ฉบั บ ที่บ ริ ษั ทฯใช เป น ทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด
ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
2
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ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการ
ไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุโดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิม
บริษัทฯ รับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดย
บันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 0.3 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) ผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2
1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน งบ
การเงิน สําหรับปสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย
ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
3
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัท
ฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด แตละ
หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ ไดทําการประเมินภาระ
ผูก พัน ดังกลาวตามหลัก คณิต ศาสตรประกัน ภัย ซึ่งหลัก การประมาณการดังกลา วตองใชขอสมมติที่
หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน อัตราการเสียชีวิต และอัตราเงินเฟอ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก บริษัทฯ
เลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน
2.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ 1.4
เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปน รายการแยกตางหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐานการ
บัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

4
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4.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย:พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2554
2553

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนเดิม

282(1)
151(1)
1,711(1)

704
169
1,521

ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนใหม

651(2)

-

คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ
เอกสารการซื้อสิทธิเรียกรอง

126(1)

177

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตลาด (Money market
rate)
อัตราตลาด (Money market
rate)
อัตราใกลเคียงอัตราตลาด

(1)

เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนเดิมระหวางวันที่ 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ 2554

(2)

เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนใหมระหวางวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2554

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมผูถือหุนใหม
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
กลุมผูถือหุนเดิม
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญ
การถือหุนของบริษัทฯ
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การถือหุนของบริษัทฯ
5
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รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมผูถือหุนเดิม (ตอ)
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่มี
ผูถ ือหุนบางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่มี
ผูถือหุนบางสวนรวมกัน

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)*
22,028
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด*
39,079
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด*
2,853
รวม
41,932
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
297,476
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)*
458,000
รวม
297,476
458,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาธรรมเนียมในการตรวจสอบเอกสารการซื้อสิทธิเรียกรองคางจาย
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด*
39
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)*
15
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด*
11
65
ดอกเบี้ยคางจาย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)*
575
รวม
640
* กลุมผูถือหุนเดิม
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ในระหวางงวดเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
มูลคาตามตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยจายลวงหนา
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

300,000
(3,175)
296,825

651
651

(หนวย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2554
300,000
(2,524)
297,476

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 300 ลานบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด (Market interest rate) และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2554
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คา
เบี้ยประชุม เงินบําเหน็จของกรรมการและผูบริหารและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปน
จํานวนเงิน 4.2 ลานบาท (2553: 3.5 ลานบาท)
5.

งบกระแสเงินสด
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง เงิน
สดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสด ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
10
10
11,316
6,153
11,326
6,163
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6.

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
31 มีนาคม
2554

กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยสะสูญ
ลูกหนีจ้ ากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน- สุทธิ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ

-

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2553
51,952
14
51,966
(9,880)
(154)
41,932

1,914,582
3,286
1,917,868
(351,610)
(12,188)
1,554,070
(49,874)

2,227,661
3,592
2,231,253
(369,772)
(11,056)
1,850,425
(48,680)

1,504,196
1,504,196

1,801,745
1,843,677

8

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้ได
ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
อายุหนี้คางชําระ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง

31 มีนาคม
2554

31 ธันวาคม
2553
-

43,786

-

8,166
51,952

1,715,300

1,936,064

120,702
7,166
71,414
1,914,582
1,914,582

217,484
4,172
69,941
2,227,661
2,279,613

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ทคี่ างชําระมากกวา 6 เดือน แสดงมูลคาตาม
เอกสารสิทธิจํานวน 71 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 70 ลานบาท) กอนสุทธิดว ยจํานวนเงินที่ตองจายคืนผู
โอนเมื่อผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 25 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 25 ลาน
บาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลว ทั้งจํานวน
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7.

ลูกหนี้เงินใหกูยืม
(หนวย: พันบาท)

ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ภายในหนึ่งป
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
25,011
30,286
27,351
52,362
(27,351)
25,011

จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:
เกินกวาหนึ่งป
เกินกวาหาป
แตไมเกินหาป
แตไมเกินเจ็ดป
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
24,283 25,594
2,500
3,400

27,351
57,637
(27,351)
30,286

24,283
24,283

25,594
25,594

2,500
2,500

3,400
3,400

รวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
51,794
59,280
27,351
79,145
(27,351)
51,794

27,351
86,631
(27,351)
59,280

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันสองแหงรวมจํานวน
39.63 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 44.84 ลานบาท) โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสี่ฉบับ ซึ่งจะครบกําหนด
ชําระหนี้ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 เดือนพฤษภาคม 2555 เดือนมิถุนายน 2557 และเดือนธันวาคม 2559
โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 1.74 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสูง
กวาเอ็มโอ อาร ตอป ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับสิทธิการเชาเปนหลักประกัน
8.

อุปกรณ
รายการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
3,898
1,383
(483)
4,798

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
9.

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: พันบาท)
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วแลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา

918,000
300,000
(2,524)

1,587,000
10
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รวม

1,215,476

1,587,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หลาย
แหงในวงเงินรวมจํานวน 2,265 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 1,805 ลานบาท) ภายใตวงเงินสินเชื่อ บริษัทฯ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปจํานอง จํานํา หรือ
กอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนรวม 1,047 ลานบาท
ธันวาคม 2553: 218 ลานบาท)

(31

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

(หนวย: พันบาท)
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
33,339
50,700
8,004
5,417
41,343
56,117

11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนินธุรกิจ
สวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้ งหมดที่
แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไวขางตน
12. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด
13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายชําระภายใน 1 ปภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
และสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได จํานวน 1.95 ลานบาท
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14. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31
ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสําหรับงวดหรือสวนของ
ผูถือหุน
การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
การจัดประเภท
ตามที่เคย
รายการใหม
รายงานไว
งบแสดงฐานะการเงิน
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
50,700
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
56,117
5,417
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายในการบริหาร
11,211
7,699
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
3,512
15. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงิ น ระหว า งกาลนี้ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห อ อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯเมื่ อ วั น ที่
6 พฤษภาคม 2554
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