
 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  



 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง    
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และ    
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 34 เรื่องงบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูล          
ทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน  
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให
ขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนัน้
ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป  
ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน    
การบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการ
นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ท้ังนี้ ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไขตอ
กรณีนี้แตอยางใด 

 

 

 

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 25 เมษายน 2556 

 

 



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 47,989                 61,752                 23,376               
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 5 1,955,319            2,409,203            1,538,723          
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 94,287                 102,338               21,616               
ลูกหนี้อ่ืน 148                      475                      11                      
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,596                   206                      248                    
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,099,339            2,573,974            1,583,974          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 6 23,722                 22,980                 -                         
อุปกรณ 7,635                   4,996                   4,902                 
เงินมัดจําและเงินประกัน 1,182                   1,942                   994                    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3 5,377                   5,270                   4,060                 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 37,916                 35,188                 9,956                 
รวมสินทรัพย 2,137,255            2,609,162            1,593,930          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4, 7 1,663,503            2,116,531            1,151,000          
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 48,976                 50,830                 54,324               
เจาหนี้อ่ืน 4,260                   5,312                   6,379                 
ภาษีเงินไดคางจาย 11,839                 8,443                   3,322                 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8 36,749                 73,725                 34,297               
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,765,327            2,254,841            1,249,322          
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 13,281                 12,747                 8,280                 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,281                 12,747                 8,280                 
รวมหนี้สิน 1,778,608            2,267,588            1,257,602          
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000               200,000               200,000             
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000               200,000               200,000             
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,845                 35,845                 35,845               
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14,900                 14,900                 12,600               
   ยังไมไดจัดสรร 107,902               90,829                 87,883               
รวมสวนของผูถือหุน 358,647               341,574               336,328             
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,137,255            2,609,162            1,593,930          

-                          -                          -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 39,461                 28,457                 
คาธรรมเนียมและบริการรับ 8,008                   5,832                   
รายไดอ่ืน 2,301                   1,364                   
รวมรายได 49,770                 35,653                 
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 15,029                 17,461                 
รวมคาใชจาย 15,029                 17,461                 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 34,741                 18,192                 
คาใชจายทางการเงิน 4 (14,132)               (8,542)                 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 20,609                 9,650                   
คาใชจายภาษีเงินได 9 (3,536)                 (2,563)                 
กําไรสําหรับงวด 17,073                 7,087                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,073                 7,087                   

กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.43                     0.18                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 40,000                 40,000                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

(หนวย: พันบาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 20,609                 9,650                   
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 580                      537                      
   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3,009)                 3,086                   
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -                          (667)                    
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 534                      320                      
   คาใชจายดอกเบี้ย 14,132                 8,542                   
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 32,846                 21,468                 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 456,893               253,588               
   ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 7,309                   (6,333)                 
   ลูกหน้ีอ่ืน 327                      (476)                    
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,390)                 (347)                    
   เงินมัดจําและเงินประกัน 760                      (29)                      
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (1,854)                 (8,601)                 
   เจาหน้ีอ่ืน 508                      (575)                    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (36,976)               (18,290)               
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 458,423               240,405               
   จายภาษีเงินได (248)                    (137)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 458,175               240,268               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

(หนวย: พันบาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ (2,670)                 (1,956)                 
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ -                          667                      
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,670)                 (1,289)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (456,000)             (224,340)             
จายดอกเบี้ย (13,268)               (9,459)                 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (469,268)             (233,799)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (13,763)               5,180                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 61,752                 23,376                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 47,989                 28,556                 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:
รายการที่มิใชเงินสด
   เจาหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ 549                      -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556

(หนวย: พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา รวม

และชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 200,000               35,845                 12,600                 83,823                 332,268               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ภาษีเงินได (หมายเหตุ 3) -                          -                          -                          4,060                   4,060                   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 200,000               35,845                 12,600                 87,883                 336,328               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                          7,087                   7,087                   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 200,000               35,845                 12,600                 94,970                 343,415               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 200,000               35,845                 14,900                 85,559                 336,304               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ภาษีเงินได (หมายเหตุ 3) -                          -                          -                          5,270                   5,270                   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 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               

-                          -                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี   
25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ เม่ือวันท่ี      
1 เมษายน 2556 บริษัทฯไดจดทะเบียนยายท่ีอยูบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชยจากเลขท่ี 444 อาคาร
โอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
เปนเลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี ้

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด  
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี        
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 12  
 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
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ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด             

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถือหุน 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี ้ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  
 มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพย

และหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวในไตรมาสปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ
เสมือนหนึ่งวาบริษัทฯรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมา
โดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ 3 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน         

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่อง ภาษี
เงินได เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัต ิ

 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดย
ใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

2. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังตอไปนี ้

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อ

ถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม 

1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคบัใช 
ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

3.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ  
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 1.4 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือ
ปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 

ณ วันท่ี                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วันท่ี                    
31 

ธันวาคม 
2555 

ณ วันท่ี                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 5,377 5,270 4,060 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเพ่ิมขึ้น 5,377 5,270 4,060 
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 (หนวย: พันบาท) 

 

สําหรับงวด       
สามเดือนส้ินสุด

วันท่ี                            
31 มีนาคม 2556 

สําหรับงวด      
สามเดือนส้ินสุด

วันท่ี                            
31 มีนาคม 2555 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กําไรหรือขาดทุน:   
ภาษีเงินไดลดลง 107 459 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเพ่ิมขึ้น 107 459 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาท) 0.002 0.011 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี ้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
ดอกเบ้ียจาย  6 - อัตราตลาด (Money market rate) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 
มีรายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 31 มีนาคม 
2556 

 31 ธันวาคม 
2555 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  499,503  796,531 
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 ในระหวางงวด เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลักษณะ ณ วันที ่   ณ วันที ่

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 31 ธันวาคม 2555 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2556 
บริษัท หลักทรัพย ไอรา  
   จํากัด (มหาชน) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนรวมกัน   

 
 

มูลคาตามตั๋วแลกเงิน  800,000 500,000 (800,000) 500,000 
ดอกเบี้ยจายลวงหนา  (3,469) (2,933) 5,905 (497) 
ตั๋วแลกเงินสุทธ ิ  796,531 497,067 (794,095) 499,503 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 500 ลานบาท และ 300  
ลานบาท และมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 และ 18 กุมภาพันธ 2556 ตามลําดับ โดยมี
อัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด (Market interest rate) 

 ตอมาเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯไดออกตั๋วแลกเงินมูลคาตราไวจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึง
เปนการออกตั๋วแลกเงินแทนฉบับเดิมท่ีครบกําหนดโดยมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด (Market interest 
rate) และมีกําหนดชําระคืนในเดือนเมษายน 2556 และตอมาเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 บริษัทฯไดออก
ตั๋วแลกเงินมูลคาตราไวจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงเปนการออกตั๋วแลกเงินแทนฉบับเดิมท่ีครบกําหนด
โดยมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด (Market interest rate) และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 
2556 

 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันสําหรับตั๋วแลกเงินมูลคาตราไว
จํานวน 300 ลานบาท ท้ังจํานวนแลว   

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2556 2555 

ผลประโยชนระยะส้ัน 5 5 
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5. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 

(หนวย: พันบาท) 

 31 มีนาคม    
2556 

31 ธันวาคม  
2555 

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,447,490 2,914,445 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 3,956 6,231 
รวม 2,451,446 2,920,676 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (443,352) (457,139) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (15,348) (13,898) 
 1,992,746 2,449,639 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยสะสูญ (37,427) (40,436) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 1,955,319 2,409,203 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้
ไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 

อายุหนี้คางชําระ 
31 มีนาคม    

2556 
31 ธันวาคม  

2555 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,326,963 2,818,080 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 58,110 31,833 
 3 - 6 เดือน 3,806 1,434 
 มากกวา 6 เดือน 58,611 63,098 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,447,490 2,914,445 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 59 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 63 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงิน
ท่ีตองจายคืนผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 15 ลานบาท               
(31 ธันวาคม 2555: 16 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวย
จํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 
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6. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 

(หนวย: พันบาท) 

 จํานวนท่ีครบกําหนดชําระ: 
  เกินกวาหนึ่งป  
 ภายในหนึ่งป แตไมเกินหาป รวม 
 31 

มีนาคม 
2556 

31 
ธันวาคม 

2555 

31 
มีนาคม 
2556 

31 
ธันวาคม 

2555 

31 
มีนาคม 
2556 

31 
ธันวาคม 

2555 
ยังไมครบกําหนดชําระ 94,287 102,338 23,722 22,980 118,009 125,318 

7. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินหลายแหง ภายใตวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีระบุไวใน
สัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษทัฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) 
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกูท่ียังไมได
เบิกใชเปนจํานวน 1,341 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 1,185 ลานบาท) 

8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 31 มีนาคม    
2556 

31 ธันวาคม  
2555 

เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี 32,616 71,616 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,133 2,109 
รวม 36,749 73,725 

9. ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษี

เฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 
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 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 3,643 3,022 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช:ี    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวและ

การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (107) (459) 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,536 2,563 

10. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 ขอมูลสวนงานดําเนนิงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ท้ังนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท  

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกบัท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงาน
ดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว  

11. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
11.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 

9 ป บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได 
ดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
จายชําระ   
 ภายใน 1 ป 4 3 
 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 17 17 
 มากกวา 5 ป 20 21 

11.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางและบริการ 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการเกี่ยวกับสัญญากอสรางและงาน

บริการตาง ๆ ท่ีจะตองจายภายในป 2556 จํานวน 2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 5 ลานบาท) 

12. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556  มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

สําหรบัป 2556 ในอัตราหุนละ 1 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิป 2555 รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท 

13. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผู มีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                    

25 เมษายน 2556 
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