
 

 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(”) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 กันยายน 2554 และ 2553 
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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(”) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
สามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและ         
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด 
)มหาชน( ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน( สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยาง   
ไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ี
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีอ่ืนไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว
ดังกลาว 
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งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 ของบริษัท ไอรา    
แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงไดเสนอรายงานตามรายงานลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 วาไมพบส่ิงท่ีเปน
เหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการ
สอบทานของผูสอบบัญชีดังกลาว  

ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 ในระหวางงวดบริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลนี ้

 

 

 

รุงนภา เลิศสุวรรณกลุ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2554 

 



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4, 5 9,457                41,546              
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 4, 6 1,646,837         1,843,677         
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 22,150              30,286              
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 950                   554                   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,679,394         1,916,063         
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 7 -                        28,994              
อุปกรณ - สุทธิ 8 5,216                3,898                
เงินมัดจําและเงินประกัน 967                   982                   
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,183                33,874              
รวมสินทรัพย 1,685,577         1,949,937         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4, 9 1,251,000         1,587,000         
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 59,905              69,050              
ภาษีเงินไดคางจาย -                        9,716                
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,10 46,184              56,117              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,357,089         1,721,883         
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,985                -                        
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,985                -                        
รวมหนี้สิน 1,365,074         1,721,883         
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน 12
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 100,000            100,000            
   ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 100,000            100,000            
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,845              35,845              
เงินรับลวงหนาคาหุนสามัญ 12 100,000            -                        
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 10,000              10,000              
   ยังไมไดจัดสรร 74,658              82,209              
รวมสวนของผูถือหุน 320,503            228,054            
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,685,577         1,949,937         -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                    -                    

กรรมการ



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2554 2553

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 4 33,342              26,294              
คาธรรมเนียมและบริการรับ 4 7,456                6,282                
รายไดอ่ืน 976                   1,393                
รวมรายได 41,774              33,969              
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 4 11,293              11,249              
รวมคาใชจาย 11,293              11,249              
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 30,481              22,720              
คาใชจายทางการเงิน 4 (11,505)             (5,668)               
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 18,976              17,052              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (162)                  (5,065)               
กําไรสําหรับงวด 18,814              11,987              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,814              11,987              

(หนวย: บาท)
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับงวด 13 0.84 0.60                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 22,391              20,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2554 2553

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 4 96,091              75,024              
คาธรรมเนียมและบริการรับ 4 20,554              18,397              
รายไดอ่ืน 3,973                4,193                
รวมรายได 120,618            97,614              
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 4 51,290              34,251              
รวมคาใชจาย 51,290              34,251              
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 69,328              63,363              
คาใชจายทางการเงิน 4 (29,617)             (15,303)             
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 39,711              48,060              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (162)                  (12,447)             
กําไรสําหรับงวด 39,549              35,613              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,549              35,613              

(หนวย: บาท)
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับงวด 13 1.90 1.78                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 20,806              20,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)
2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 39,711              48,060              
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 1,477                1,445                
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 9,903                (229)                  
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1)                      (481)                  
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 885                   -                        
   คาใชจายดอกเบี้ย 29,617              15,303              
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 81,592              64,098              
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 186,937            232,126            
   ลูกหนี้เงินใหกูยืม 37,130              (9,101)               
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 127                   (40)                    
   เงินมัดจําและเงินประกัน 15                     (46)                    
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (9,145)               325                   
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (12,850)             46,547              
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 283,806            333,909            
   จายดอกเบี้ย (26,700)             (15,039)             
   จายภาษีเงินได (10,401)             (12,507)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 246,705            306,363            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ (2,795)               (1,288)               
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1                       481                   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,794)               (807)                  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับลวงหนาคาเพิ่มทุนหุนสามัญ 100,000            -                        
จายเงินปนผล (40,000)             (25,000)             
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (336,000)           (266,000)           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (276,000)           (291,000)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (32,089)             14,556              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 41,546              7,402                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 5 9,457                21,958              

-                        
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไมใชเงินสด
   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
      กับกําไรสะสมตนงวด 7,100                -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ“บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน)” เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอรา 
แคปปตอล จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ 
ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ีเลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 บริษัทฯไดรับแจงจากผูถือหุนรายใหญ 2 ราย ไดแก กลุมจิราธิวัฒนและ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯท่ีถืออยูจํานวนรวม 
11,470,200 หุนใหแกบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทไอรา 
แคปปตอล จํากัด คิดเปนรอยละ 57.35 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ สัดสวนการ
ถือหุนดังกลาวสงผลใหบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัดตองทําคําเสนอซ้ือหุนของบริษัทฯท้ังหมด      
ซ่ึงเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัดไดยื่นแบบประกาศเจตนาในการเขาถือ
หลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) รวมกับบริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด โดยเสนอซ้ือ
ในราคาหุนละ 24 บาท ระยะเวลาทําคําเสนอซ้ือในระหวางวันท่ี 9 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 18 เมษายน 
2554 

 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด และ บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด ได
รายงานผลของการซ้ือหุนของบริษัทฯดังนี้  

- บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด ถือหุนเปนจํานวน 11,470,200 หุนคิดเปนรอยละ 57.35 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 

- บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือหุนเปนจํานวน 4,543,400 หุนคิดเปนรอยละ 22.72 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 

 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเปล่ียนช่ือของบริษัทฯ 
จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน)” 
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1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

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

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี ้

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 
  ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ี

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี ้

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
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ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุโดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯ รับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงท่ีเปล่ียนแปลง
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไร
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ลดลงเปนจํานวน 0.3 ลานบาท (0.01 
บาทตอหุน) และ 0.9 ลานบาท (0.04 บาทตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 
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1.4   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน    

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังตอไปนีเ้นื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัต ิ

 ผลประโยชนพนักงาน 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม

และเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด
รายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด    
แตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระ ไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใช
ขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการเสียชีวิต และอัตราเงินเฟอ 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก     
บริษัทฯเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบาย
การบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 1.4 

เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ          
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  

3. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี้ มาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

  (หนวย:พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน   
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง - 349 282(1) 1,679 ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการรับ - 105 151(1) 460 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนเดิม - 1,950 1,711(1) 5,852 อัตราตลาด (Money market rate) 
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนใหม 156(2) - 3,175(2) - อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ    อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 
   เอกสารการซื้อสิทธิเรียกรอง - 144 126(1) 466     
(1) เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนเดิมระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ 2554 
(2) เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนใหมระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2554 

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี ้

รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
กลุมผูถือหุนใหม  
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด การถือหุนของบริษัทฯ 
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
กลุมผูถือหุนเดิม  
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การถือหุนของบริษัทฯ 
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รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
กลุมผูถือเดิม (ตอ)  
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด  เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 
  ผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 
  ผูถือหุนบางสวนรวมกัน 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 มีรายละเอียดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม  
2553 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)* - 22,028 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด* - 39,079 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด* - 2,853 
รวม - 41,932 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) - - 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)* -  458,000 
รวม - 458,000 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
คาธรรมเนียมในการตรวจสอบเอกสารการซ้ือสิทธิเรียกรองคางจาย   
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด* -  39 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)* -  15 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด* -  11 
 -  65 
ดอกเบี้ยคางจาย    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)* -  575 
รวม - 640 

* กลุมผูถือหุนเดิม 
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 ในระหวางงวดเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี ้
 (หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กันยายน 2554 

บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)    
มูลคาตามต๋ัวแลกเงิน - 300,000 (300,000) - 
ดอกเบ้ียจายลวงหนา - (3,175) 3,175 - 
ต๋ัวแลกเงินสุทธิ - 296,825 (296,825) - 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 300 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด (Market interest rate) ซ่ึงไดชําระคืนท้ังหมดแลวในเดือนกรกฎาคม 2554 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส        
คาเบ้ียประชุม เงินบําเหน็จของกรรมการและผูบริหารและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
เปนจํานวนเงิน 13.16 ลานบาท (2553: 10.56 ลานบาท) 

5. งบกระแสเงินสด 
 เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามท่ีแสดงอยูในงบกระแสเงินสด ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้
 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 2554 2553 
เงินสด 10 10 
เงินฝากสถาบันการเงิน 9,447 21,948 
รวม 9,457 21,958 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 8 

 

6. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
(หนวย: พันบาท) 

 30 กันยายน    
2554 

31 ธันวาคม  
2553 

กิจการที่เกี่ยวของกัน   
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - 51,952 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ - 14 
รวม - 51,966 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - (9,880) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได - (154) 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 41,932 
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,036,908 2,227,661 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 2,808 3,592 
รวม 2,039,716 2,231,253 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (343,673) (369,772) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (12,886) (11,056) 
 1,683,157 1,850,425 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยสะสูญ (36,320) (48,680) 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการ   
 ท่ีไมเกี่ยวของกัน- สุทธิ 1,646,837 1,801,745 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 1,646,837 1,843,677 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้
ไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
                                                                                                        

อายุหนี้คางชําระ 
30 กันยายน     

2554 
31  ธันวาคม  

2553 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ - 43,786 
คางชําระ   
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 นอยกวา 3 เดือน - 8,166 
 - 51,952 

(หนวย: พันบาท) 

                                                                                                        
อายุหนี้คางชําระ 

30 กันยายน     
2554 

31  ธันวาคม  
2553 

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,887,153 1,936,064 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 100,693 217,484 
 3 - 6 เดือน 4,268 4,172 
 มากกวา 6 เดือน 44,794 69,941 
 2,036,908 2,227,661 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,036,908 2,279,613 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 45 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 70 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินท่ี
ตองจายคืนผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 13 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2553: 25 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลว     
ท้ังจํานวน 

7. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
(หนวย: พันบาท) 

 จํานวนที่ครบกําหนดชําระ: 
  เกินกวาหน่ึงป เกินกวาหาป  
 ภายในหน่ึงป แตไมเกินหาป แตไมเกินเจ็ดป รวม 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
ยังไมครบกําหนดชําระ 22,150 30,286 - 25,594 - 3,400 22,150 59,280 
คางชําระ         
   มากกวา 12 เดือน - 27,351 -                   - -                   - - 27,351 
รวม 22,150 57,637 - 25,594 - 3,400 22,150 86,631 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (27,351) -                   - -                   - - (27,351) 
สุทธ ิ 22,150 30,286 - 25,594 - 3,400 22,150 59,280 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีลูกหนี้เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันสองแหงรวมจํานวน 
44.84 ลานบาท โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินส่ีฉบับ ซ่ึงจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือนกรกฎาคม 
2554 เดือนพฤษภาคม 2555 เดือนมิถุนายน 2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขชําระคืนเงิน
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ตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 1.74 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป 
ท้ังนี้ บริษัทฯไดรับสิทธิการเชาเปนหลักประกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 ลูกหนี้เงินใหกูยืมรายหนึ่ง
จํานวนเงิน 33.72 ลานบาท ชําระหนี้ท้ังจํานวนกอนครบกําหนด สวนลูกหนี้สินเช่ืออีกรายหนึ่งมียอด
คงเหลือจํานวน 0.5 ลานบาท ซ่ึงจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีเง่ือนไข
ชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 0.07 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละสูงกวาเอ็ม
โอ อาร ตอป 

8. อุปกรณ 
 รายการเปล่ียนแปลงของอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 สรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 3,898 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 2,795 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (1,477) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 5,216 

9. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   
 ตั๋วสัญญาใชเงิน 1,251,000 1,587,000 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
หลายแหงในวงเงินรวมจํานวน 2,085 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 1,805 ลานบาท) ภายใตวงเงิน
สินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆท่ีระบุไวในสัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯไป
จํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวนรวม 834 ลานบาท          
(31 ธันวาคม 2553: 218 ลานบาท)  
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10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี 30,439 50,700 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 15,745 5,417 
รวม 46,184 56,117 

11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนิน

ธุรกิจสวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว
ขางตน  

12. ทุนเรือนหุน        
 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานกิจการของบริษัทฯ และเพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 
200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 
100 ลานบาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม 

 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนจากผูถือหุนท้ังจํานวนแลว บริษัทฯบันทึกจํานวน
เงินดังกลาวเปนเงินรับลวงหนาคาหุนในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน บ ริ ษั ท ฯ ไ ด จ ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 และตลาดหลักทรัพย เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวเม่ือวันท่ี      
17 ตุลาคม 2554 

13. กําไรตอหุน        
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวด (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวย

จํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวดโดยรวมจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุน    
ท่ีไดรับชําระแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
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14. เงินปนผลจาย 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย  เงินปนผลตอหุน 

  (พันบาท)  (บาท) 
เงินปนผลสําหรับป 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน    
  ประจําป 2553    
     วันท่ี 26 เมษายน 2553 25,000 1.25 
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ ท่ีประชุมคณะกรรมการ    
   กําไรสุทธิป 2553 และ กําไรสุทธิ   บริษัทฯ วันท่ี 10    
   ครึ่งป 2554  สิงหาคม 2554 40,000 2.00 

15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 

1 ป 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายชําระภายใน 1 ปภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไมได จํานวน 0.78 ลานบาท 

16. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมท่ีสํานักงานใหญ ซ่ึงตั้งอยูเลขท่ี 444 อาคาร

โอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
บริษัทฯ จึงไดยายสํานักงานไปยังท่ีใหมช่ัวคราว ณ บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยู
เลขท่ี 2/4  อาคารนายเลิศทาวเวอร ช้ัน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป จนกวาสถานการณน้ําทวมจะคล่ีคลาย 

17. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเ งินสําหรับป ส้ินสุดวัน ท่ี                         

31 ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 ใหมเพ่ือให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสําหรับงวดหรือ
สวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 
 การจัดประเภท ตามท่ีเคย 
 รายการใหม รายงานไว 
งบแสดงฐานะการเงิน   
เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - 50,700 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 56,117 5,417 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน   
คาใชจายในการบริหาร 11,249 7,722 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร - 3,527 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเกาเดือน   
คาใชจายในการบริหาร 34,251 23,696 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร - 10,555 

18. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 

 


