
 
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2555 และ 2554 



 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง                  
งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน  
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให
ขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป  
ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน    
การบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 



  
2 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ  
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี         
31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2555 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2555 

 

 



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26,685                 23,376                 
ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 4 1,954,700            1,538,723            
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5 30,090                 21,616                 
ลูกหน้ีอ่ืน 231                      11                        
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 515                      248                      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,012,221            1,583,974            
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 5 225                      -                          
อุปกรณ 6,124                   4,902                   
เงินมัดจําและเงินประกัน 1,014                   994                      
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,363                   5,896                   
รวมสินทรัพย 2,019,584            1,589,870            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 1,607,000            1,151,000            
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 45,126                 54,324                 
เจาหน้ีอ่ืน 5,380                   6,379                   
ภาษีเงินไดคางจาย 6,029                   3,322                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7 39,085                 34,297                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,702,620            1,249,322            
หน้ีสินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 8,919                   8,280                   
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 8,919                   8,280                   
รวมหน้ีสิน 1,711,539            1,257,602            
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                 
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 12,600                 12,600                 
   ยังไมไดจัดสรร 59,600                 83,823                 
รวมสวนของผูถือหุน 308,045               332,268               
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,019,584            1,589,870            

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2555 2554

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 31,727                 31,602                 
คาธรรมเนียมและบริการรับ 6,978                   6,344                   
รายไดอ่ืน 815                      1,517                   
รวมรายได 39,520                 39,463                 
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 16,507                 24,692                 
รวมคาใชจาย 16,507                 24,692                 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 23,013                 14,771                 
คาใชจายทางการเงิน 3 (10,492)               (9,392)                 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 12,521                 5,379                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,372)                 5,074                   
กําไรสําหรับงวด 9,149                   10,453                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                          -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 9,149                   10,453                 

กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.23 0.52                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 40,000                 20,000                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2555 2554

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 60,184                 62,749                 
คาธรรมเนียมและบริการรับ 12,810                 13,098                 
รายไดอ่ืน 2,179                   2,997                   
รวมรายได 75,173                 78,844                 
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 33,968                 39,997                 
รวมคาใชจาย 33,968                 39,997                 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 41,205                 38,847                 
คาใชจายทางการเงิน 3 (19,034)               (18,112)               
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 22,171                 20,735                 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (6,394)                 -                          
กําไรสําหรับงวด 15,777                 20,735                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                          -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 15,777                 20,735                 

กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.39 1.04

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 40,000                 20,000                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)
2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 22,171                 20,735                 
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 1,143                   988                      
   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4,826                   12,258                 
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (670)                    (1)                        
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 639                      590                      
   คาใชจายดอกเบี้ย 19,033                 18,112                 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 47,142                 52,682                 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (420,803)             155,931               
   ลูกหน้ีเงินใหกูยืม (8,699)                 3,457                   
   ลูกหน้ีอ่ืน (220)                    310                      
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (267)                    (209)                    
   เงินมัดจําและเงินประกัน (20)                      (18)                      
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (9,198)                 (7,908)                 
   เจาหน้ีอ่ืน (1,230)                 892                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,788                   (17,402)               
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (388,507)             187,735               
   จายภาษีเงินได (3,687)                 (10,135)               
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (392,194)             177,600               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)
2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ (2,365)                 (2,773)                 
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 670                      1                          
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,695)                 (2,772)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล (40,000)               -                          
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 456,000               (181,000)             
จายดอกเบี้ย (18,802)               (19,228)               
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 397,198               (200,228)             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,309                   (25,400)               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 23,376                 41,546                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 26,685                 16,146                 

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554

(หนวย: พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา รวม

และชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 100,000               35,845                 10,000                 75,109                 220,954               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                          -                          -                          20,735                 20,735                 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 100,000               35,845                 10,000                 95,844                 241,689               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 200,000               35,845                 12,600                 83,823                 332,268               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - -                          15,777                 15,777                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 9) -                          -                          -                          (40,000)               (40,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 200,000               35,845                 12,600                 59,600                 308,045               

-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 

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 ท่ีอยูตามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ีเลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวง 
สามเสนนอก เขตหวยขวาง 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   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน    

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

2. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เรื่อง   

สวนงานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2556  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 2 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัต ิ

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด  
 วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน  
 2555 2554 2555 2554 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง                 -                 -                 - 282(1) ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการรับ                 -                 -                 - 151(1) ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนเดิม                 -                 -                 - 1,711(1) อัตราตลาด (Money market rate) 
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนใหม                 - 2,368(2)                 - 3,019(2) อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ                 -                 -                 - 126(1) อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 
   เอกสารการซื้อสิทธิเรียกรอง         
(1) เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนเดิมระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ 2554 
(2) เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนใหมระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554 

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี ้

รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
กลุมผูถือหุนใหม  
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูถือหุนของบริษัทฯ 
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
กลุมผูถือหุนเดิม  
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนของบริษัทฯ 
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด  เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมีผูถือหุน 
  บางสวนรวมกัน 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมีผูถือหุน 
  บางสวนรวมกัน 
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 ไมมียอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี            
31 ธันวาคม 2554  

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษัทฯมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 4,575 4,211 9,211 8,223 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 192 177 384 354 
รวม 4,767 4,388 9,595 8,577 

4. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
(หนวย: พันบาท) 

 30 มิถุนายน    
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,348,403 1,852,935 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 5,120 4,526 
รวม 2,353,523 1,857,461 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (345,013) (272,794) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (12,242) (9,201) 
 1,996,268 1,575,466 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยสะสูญ (41,568) (36,743) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 1,954,700 1,538,723 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้
ไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 
อายุหนี้คางชําระ 

30 มิถุนายน    
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,202,382 1,709,279 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 72,758 91,838 
 3 - 6 เดือน 9,131 3,106 
 มากกวา 6 เดือน 64,132 48,712 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,348,403 1,852,935 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 64 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 49 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงิน
ท่ีตองจายคืนผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 17 ลานบาท               
(31 ธันวาคม 2554: 14 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวย
จํานวนสุทธิแลว ท้ังจํานวน 

5. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
(หนวย: พันบาท) 

 จํานวนท่ีครบกําหนดชําระ: 
  เกินกวาหนึ่งป  
 ภายในหนึ่งป แตไมเกินหาป รวม 
 30 

มิถุนายน 
2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 
ยังไมครบกําหนดชําระ 30,090 21,616 225 - 30,315 21,616 

6. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินหลายแหง ภายใตวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีระบุไวใน
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สัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) 
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกูท่ียัง
ไมไดเบิกใชเปนจํานวน 748 ลานบาท 

7. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 30 มิถุนายน    
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี 33,736 34,294 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 5,349 3 
รวม 39,085 34,297 

8. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนิน

ธุรกิจสวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว
ขางตน  

9.  เงินปนผลจาย 
 เงินปนผลท่ีประกาศจายในงวด 2555 ประกอบดวย 

   เงินปนผลจาย 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจากผลกําไรสุทธิ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555   
   ป 2554 และกําไรสะสม  วันท่ี 18 เมษายน 2555   
   ของบริษัทฯ  40,000 1.00 

10. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 

1 ป 
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายชําระภายใน 1 ปภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไมไดจํานวน 1 ลานบาท 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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11. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผู มีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                    

7 สิงหาคม 2555 
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