บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
และ 2553

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
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

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท ธนมิตร
แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอื่นดังกลาวขางตน ซึ่งไดเสนอรายงานตามรายงานลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 วาไมพบสิ่งที่เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการ
สอบทานของผูสอบบัญชีดังกลาว
ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 ในระหวางงวดบริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลนี้

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2554
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน
ของพนักงาน (หมายเหตุ 1.4, 2)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา
กําไรสะสม
และชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
100,000
35,845
10,000
61,378
23,626
(25,000)
100,000
35,845
10,000
60,004

(หนวย: พันบาท)
รวม
สวนของผูถือหุน
207,223
23,626
(25,000)
205,849

100,000

35,845

10,000

82,209

228,054

100,000

35,845

10,000

(7,100)
20,735
95,844
-

(7,100)
20,735
241,689
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปน บริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
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 จํากัดตองทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัทฯทั้งหมด ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัดไดยื่นแบบประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (แบบ
247-3) รวมกับบริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด โดยเสนอซื้อในราคาหุนละ 24 บาท ระยะเวลาทําคํา
เสนอซื้อในระหวางวันที่ 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
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลดลงเปนจํานวน 0.3 ลานบาท (0.02 บาทตอ
หุน) และ 0.6 ลานบาท (0.03 บาทตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2
1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน งบ
การเงิน สําหรับปสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
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ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย
ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ
ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด แตละ
หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ ไดทําการประเมินภาระ
ผูก พัน ดังกลาวตามหลัก คณิต ศาสตรประกัน ภัย ซึ่งหลัก การประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่
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
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ฉบับที่ 25
4.

ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย:พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนเดิม
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนใหม
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ
เอกสารการซื้อสิทธิเรียกรอง

2,368(2)
-

626
186
2,381
145

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
282(1)
151(1)
1,711(1)
3,019(2)
126(1)

1,330
355
3,902
322

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

(1)

เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนเดิมระหวางวันที่ 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ 2554

(2)

เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนใหมระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2554 - 30 มิถุนายน 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)
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญ
การถือหุนของบริษัทฯ
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถอื หุนบางสวนรวมกัน
การถือหุนของบริษัทฯ
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่มี
ผูถือหุนบางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่มี
ผูถือหุนบางสวนรวมกัน
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีรายละเอียดดังนี้
30 มิถุนายน
2554
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)*
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด*
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด*
รวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ - กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
299,844
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)*
รวม
299,844
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาธรรมเนียมในการตรวจสอบเอกสารการซื้อสิทธิเรียกรองคางจาย
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด*
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)*
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด*
ดอกเบี้ยคางจาย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)*
รวม
-

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2553
22,028
39,079
2,853
41,932
458,000
458,000

39
15
11
65
575
640

* กลุมผูถือหุนเดิม

ในระหวางงวดเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
มูลคาตามตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยจายลวงหนา

-

เพิ่มขึ้น
300,000
(3,175)

ลดลง
3,019

(หนวย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554
300,000
(156)
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ตั๋วแลกเงินสุทธิ

-

296,825

3,019

299,844

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 300 ลานบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด (Market interest rate) และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2554
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คา
เบี้ยประชุม เงินบําเหน็จของกรรมการและผูบริหารและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปน
จํานวนเงิน 8.6 ลานบาท (2553: 7.0 ลานบาท)
5.

งบกระแสเงินสด
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง เงิน
สดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสด ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
6.

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
10
10
16,136
6,887
16,146
6,897

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
30 มิถุนายน
2554

กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

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

30 มิถุนายน
2554
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยสะสูญ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการ
ที่ไมเกีย่ วของกัน- สุทธิ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ

2,034,207
3,423
2,037,630
(312,238)
(11,229)
1,714,163
(38,675)

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

1,675,488
1,675,488

1,801,745
1,843,677

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้ได
ดังนี้

อายุหนี้คางชําระ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน
รวมลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกรอง

30 มิถุนายน
2554

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2553

-

43,786

-

8,166
51,952

1,894,919

1,936,064

79,658
19,253
40,377
2,034,207
2,034,207

217,484
4,172
69,941
2,227,661
2,279,613
8
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ทคี่ างชําระมากกวา 6 เดือน แสดงมูลคา
ตามเอกสารสิทธิจํานวน 40 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 70 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินที่ตองจาย
คืนผูโอนเมื่อผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 14 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 25
ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลวทั้งจํานวน
7.

ลูกหนี้เงินใหกูยืม
(หนวย: พันบาท)

ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ภายในหนึ่งป
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
31,143
30,286
31,143
31,143

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

จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:
เกินกวาหนึ่งป
เกินกวาหาป
แตไมเกินหาป
แตไมเกินเจ็ดป
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
23,080
25,594
1,600
3,400
23,080
23,080

25,594
25,594

1,600
1,600

3,400
3,400

รวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
55,823
59,280
55,823
55,823

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันสองแหงรวมจํานวน
34.48 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
รายการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

3,898
2,773
(988)
5,683
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9.

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วแลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา
รวม

1,106,000
300,000
(156)
1,405,844

1,587,000
1,587,000

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หลาย
แหงในวงเงินรวมจํานวน 2,215 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 1,805 ลานบาท) ภายใตวงเงินสินเชื่อ บริษัทฯ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือ
กอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนรวม 809 ลานบาท
ธันวาคม 2553: 218 ลานบาท)

(31

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

(หนวย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
30,130
50,700
8,517
5,417
38,647
56,117

11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนินธุรกิจ
สวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่
แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไวขา งตน
12. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด

10

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

13. เงินปนผลจาย
เงินปนผลที่ประกาศจายในงวด 2553 ประกอบดวย:
เงินปนผล
เงินปนผลจากการดําเนินงานป 2552

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553
วันที่ 26 เมษายน 2553

เงินปนผลจาย
(พันบาท)

เงินปนผลตอหุน
(บาท)

25,000

1.25

14. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงิน ขั้ น ต่ําที่ตองจายชําระภายใน 1 ปภ ายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได จํานวน 1.37 ลานบาท
15. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังตอไปนี้
-

อนุมัติใ หเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงิน ทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานกิจ การของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายธุร กิจ ของบริษัทฯ จากทุน จดทะเบียน
จํานวน 100 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
20 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 100 ลานบาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ใน
อัตราสวน 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม

-

อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2554 ในอัตราหุนละ 2 บาทตอหุน โดยจายจากกําไร
สุทธิป 2553 ในอัตรา 1.25 บาทตอหุนและจากกําไรสุทธิครึ่งป 2554 ในอัตรา 0.75 บาทตอหุน
รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท โดยมีกําหนดจายในวันที่ 8 กันยายน 2554

-

อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯจาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ไอรา
แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”
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16. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31
ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้น สุด วัน ที่ 30 มิถุนายน 2553 ใหม เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสําหรับงวดหรือสวน
ของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
การจัดประเภท
ตามที่เคย
รายการใหม
รายงานไว
งบแสดงฐานะการเงิน
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
50,700
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
56,117
5,417
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน
คาใชจายในการบริหาร
11,791
8,274
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
3,517
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน
คาใชจายในการบริหาร
23,002
15,974
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
7,028
17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
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