บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ ขอมูลทางการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และ
งบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกาเดือนสิน้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท
ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูล
ทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน
ขอสรุป
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้
แตอยางใด

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกายน 2556

2

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
อุปกรณ
เงินมัดจําและเงินประกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5

5

2

30 กันยายน 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: พันบาท)
1 มกราคม 2555

57,029
1,942,833
42,044
76
481
2,042,463

61,752
2,409,203
102,338
475
206
2,573,974

23,376
1,538,723
21,616
11
248
1,583,974

77,214
14,719
1,192
5,607
98,732
2,141,195

22,980
4,996
1,942
5,270
35,188
2,609,162

4,902
994
4,060
9,956
1,593,930

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
เจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนทุนจากบริษัทใหญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

3, 6

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

30 กันยายน 2556
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแลว)
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: พันบาท)
1 มกราคม 2555

1,644,116
60,391
5,521
3,443
76,177
1,789,648

2,116,531
50,830
5,312
8,443
73,725
2,254,841

1,151,000
54,324
6,379
3,322
34,297
1,249,322

14,349
103
14,452
1,804,100

12,747
12,747
2,267,588

8,280
8,280
1,257,602

200,000

200,000

200,000

200,000
35,845
59

200,000
35,845
-

200,000
35,845
-

14,900
86,291
337,095
2,141,195
-

14,900
90,829
341,574
2,609,162
-

12,600
87,883
336,328
1,593,930
-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

3
8

(หนวย: พันบาท)
2555

2556

41,503
8,444
2,426
52,373

38,156
8,105
833
47,094

21,259
21,259
31,114
(15,522)
15,592
(3,700)
11,892

17,805
17,805
29,289
(13,758)
15,531
(4,199)
11,332

11,892

11,332
(หนวย: บาท)

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.30

0.28

40,000

40,000

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

3
8

(หนวย: พันบาท)
2555

2556

126,940
25,039
7,518
159,497

98,340
20,915
3,012
122,267

52,497
52,497
107,000
(48,177)
58,823
(11,361)
47,462

51,773
51,773
70,494
(32,792)
37,702
(10,070)
27,632

47,462

27,632
(หนวย: บาท)

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1.19

0.69

40,000

40,000

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (หมายเหตุ 2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได (หมายเหตุ 2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
12,600
83,823

(หนวย: พันบาท)
รวม
สวนของผูถือหุน
332,268

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
200,000

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
35,845

สวนทุน
จากบริษัทใหญ
-

200,000
200,000

35,845
35,845

-

12,600
12,600

4,060
87,883
27,632
(40,000)
75,515

4,060
336,328
27,632
(40,000)
323,960

200,000

35,845

-

14,900

85,559

336,304

200,000
200,000
-

35,845
35,845
-

59
59
-

14,900
14,900
-

5,270
90,829
47,462
(52,000)
86,291
-

5,270
341,574
47,462
59
(52,000)
337,095
-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําและเงินประกัน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
2555

58,823

37,702

2,761
(2,430)
(385)
1,602
59
48,177

1,759
7,378
(670)
959
32,792

108,607

79,920

468,800
6,060
399
(275)
750

(295,609)
(37,841)
(311)
(142)
31

9,561
607
2,452
103
597,064
(16,699)
580,365

(6,706)
428
13,775
(246,455)
(10,003)
(256,458)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
2555

(10,949)
385
(10,564)

(2,452)
670
(1,782)

(52,000)
(474,000)
(48,524)
(574,524)
(4,723)
61,752
57,029

(40,000)
374,000
(32,752)
301,248
43,008
23,376
66,384

1,535

-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภู มิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับซื้อสิทธิเรี ยกรองจากลูกหนี้ เมื่อวันที่
1 เมษายน 2556 บริษัทฯไดจดทะเบียนยายที่อยูบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชยจากเลขที่ 444 อาคาร
โอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เปน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดร ายงานไปแลว ผูใ ชงบการเงิน ควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงิน ฉบับที่บ ริษัทฯใชเปน ทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีค วามเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงิน ได - การไดรับประโยชนจ ากสิน ทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนว
ปฏิบัติทางบัญชีขา งตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางระหวางมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษี
เป น สิ น ทรั พ ย หรื อ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ต ามหลัก เกณฑ ที่ กํ า หนด บริ ษั ท ฯได
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนที่
แสดงเปน ขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวาบริษัทฯรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสิน ทรัพยหรือ
หนี้สิน ภาษีเงิน ไดร อการตัด บัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแก
ผูเชา
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลง
สัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ย นแปลงในหนี้สิ น ที่ เ กิด ขึ้ น
จากการรื้ อ ถอน การบู ร ณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดว ย
สัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การ
รื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี
ภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจ า ยสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ใ ช เ งิ น สดให
เจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ซึ่งอยูระหวางการประเมินผล
กระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช และยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้
1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดย
ใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสิน ทรัพยภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีทุก สิ้น รอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทใหญไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทใหญ
ใหกับพนักงานของบริษัทฯ
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บริษัทฯรับรูโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเมื่อไดรับบริการจากพนักงานตามมูลคายุติธรรมของ
สิทธิซื้อหุน ณ วันใหสิทธิ โดยบัน ทึก เปน คาใชจายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการใหบริการของ
พนักงานที่กําหนดไวในโครงการพรอมกับรับรู “สวนทุนจากบริษัทใหญ” ในสวนของผูถือหุน
ในการประมาณมูลคายุติธรรมของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑดังกลาว ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ
ในการวัดมูลคา รวมทั้งสมมติฐานตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซื้อหุน ความผันผวนของราคา
หุนและอัตราเงินปนผล เปนตน
2.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 1.4 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือ
ปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น

5,607
5,607

4,060
4,060

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินไดลดลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดเพิ่มขึ้น
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
(บาท)

5,270
5,270

104

64

338

587

104

64

338

587

0.003

0.002

0.008

0.015
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
3.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯมีร ายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ต กลงกัน ระหวางบริษัทฯและบุค คลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดงั นี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2556
2555
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

4

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2556
2555

-

15

นโยบายการกําหนดราคา

-

อัตราตลาด (Money market rate)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม
2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
30 กันยายน
2556

31 ธันวาคม
2555

198,116

796,531

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางงวด เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท หลักทรัพย ไอรา
จํากัด (มหาชน)
มูลคาตามตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยจายลวงหนา
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

ลักษณะ
ความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนรวมกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

800,000
(3,469)
796,531

เพิ่มขึน้

1,800,000
(13,442)
1,786,558

ลดลง

(2,400,000)
15,027
(2,384,973)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน 2556

200,000
(1,884)
198,116

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 200 ลานบาท มีกําหนด
ชําระคืนในวันที่ 3 มกราคม 2557 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด (Market interest rate)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 บริษัทฯมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
ผลประโยชนระยะสั้น
5,820
4,643
16,813
13,854
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
297
193
874
577
ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ
27
27
รวม
6,144
4,836
17,714
14,431
4.

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
(หนวย: พันบาท)

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ

30 กันยายน
2556
2,407,528
3,873
2,411,401
(415,873)
(14,689)
1,980,839
(38,006)
1,942,833

31 ธันวาคม
2555
2,914,445
6,231
2,920,676
(457,139)
(13,898)
2,449,639
(40,436)
2,409,203
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้
ไดดังนี้

อายุหนี้คางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง

30 กันยายน
2556
2,283,827
66,121
4,503
53,077
2,407,528

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2555
2,818,080
31,833
1,434
63,098
2,914,445

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 53 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 63 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงิน
ที่ ต อ งจ า ยคื น ผู โ อนเมื่ อ ผู รั บ โอนได รั บ ชํ า ระเงิ น ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งแล ว มี จํ า นวน 14 ล า นบาท
(31 ธัน วาคม 2555: 16 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูก หนี้ดังกลาวดว ย
จํานวนสุทธิแลวทั้งจํานวน
5.

ลูกหนี้เงินใหกูยืม
(หนวย: พันบาท)
จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:
เกินกวาหนึ่งป
ภายในหนึ่งป
แตไมเกินเจ็ดป
รวม
30
31
30
31
30
31
กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
42,044 102,338 77,214 22,980 119,258 125,318
บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองรายหนึ่ง ซึ่งมี
ยอดคงเหลือตามบัญชีกอนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชําระหนี้จํานวน 73 ลานบาท โดยมี
ระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 7 ป อยางไรก็ต าม การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระหนี้ไมสงผล
กระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ
ไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยจํานวน 6 ลานบาท และ 3 ลานบาท ตามลําดับ
8

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินใหกูยืมจํานวน 65 ลานบาท (31 ธันวาคม
2555: 71 ลานบาท)
6.

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินหลายแหง ภายใตวงเงินสินเชื่อ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุไวใน
สัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge)
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูที่ยัง
ไมไดเบิกใชเปนจํานวน 1,059 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 1,185 ลานบาท)

7.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หนวย: พันบาท)

เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
8.

30 กันยายน
2556
65,608
10,569
76,177

31 ธันวาคม
2555
71,616
2,109
73,725

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 สรุป
ไดดังนี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

9.

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)

3,804

4,263

11,699

10,657

(104)

(64)

(338)

(587)

3,700

4,199

11,361

10,070

สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนิน งานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชใ นการตัดสินใจในการจัด สรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสว นงานเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการ
ดําเนิน งาน และสิน ทรัพ ย ทั้ งหมดที่ แสดงอยูใ นงบการเงิน จึ งถือ เป น การรายงานตามส ว นงาน
ดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว

10

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
10. เงินปนผลจาย

เงินปนผล

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย
(พันบาท)

เงินปนผลจากผลกําไรสุทธิ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ป 2554 และกําไรสะสม
วันที่ 18 เมษายน 2555
ของบริษัทฯ
รวมเงินปนผลสําหรับป 2555
เงินปนผลจากผลกําไรสุทธิ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ป 2555
วันที่ 10 เมษายน 2556
เงินปนผลระหวางกาลจาก ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ผลกําไรสุทธิไตรมาส 1
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ป 2556
รวมเงินปนผลสําหรับป 2556

เงินปนผลจาย
ตอหุน
(บาท)

40,000
40,000

1.00
1.00

40,000

1.00

12,000
52,000

0.30
1.30

11. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
11.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา
9 ป บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได
ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
จายชําระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

4
17
18

3
17
21

11.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการเกี่ยวกับสัญญากอสรางและงาน
บริการตาง ๆ ที่จะตองจายภายในป 2556 จํานวน 5 ลานบาท (30 กันยายน 2556: ไมม)ี
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
12. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงิ น ระหว า งกาลนี้ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห อ อกโดยกรรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท ฯเมื่ อ วั น ที่
5 พฤศจิกายน 2556
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