
 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
รายงานและงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2556 



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน( ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2556งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรือ
ขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัตงิานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตสุมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบรหิารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม



2 
 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2556ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน( โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขอมูลและเหตุการณทีเ่นน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใช
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดท่ีไดนํามาถือปฏิบัติใหมดวยเชนกัน ท้ังนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมี
เง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

 
 
 
 
รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
(เดิมช่ือ“บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด”) 
กรุงเทพฯ:25 กุมภาพันธ 2557 

 

 





บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 87,425,774          61,751,955          23,376,344          
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 9 2,662,275,556     2,409,203,565     1,538,723,240     
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 34,566,839          102,338,305        21,616,211          
ลูกหนี้อ่ืน 117,058               475,389               11,279                 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,452,237            205,869               247,361               
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,785,837,464     2,573,975,083     1,583,974,435     
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 10 73,547,446          22,980,000          -                          
อุปกรณ 11 13,742,995          4,995,757            4,902,373            
เงินมัดจําและเงินประกัน 1,192,791            1,941,480            994,220               
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 5,725,135            5,269,774            4,060,115            
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 94,208,367          35,187,011          9,956,708            
รวมสินทรัพย 2,880,045,831     2,609,162,094     1,593,931,143     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7, 12 2,356,672,674     2,116,530,818     1,151,000,000     
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 52,840,137          50,830,106          54,324,295          
เจาหนี้อ่ืน 6,400,856            5,312,106            6,378,790            
ภาษีเงินไดคางจาย 7,276,217            8,443,491            3,322,453            
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 13 87,408,221          73,725,282          34,297,457          
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,510,598,105     2,254,841,803     1,249,322,995     
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 14 14,883,064          12,746,607          8,280,373            
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 157,853               -                          -                          
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 15,040,917          12,746,607          8,280,373            
รวมหนี้สิน 2,525,639,022     2,267,588,410     1,257,603,368     
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน 15
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000,000        200,000,000        200,000,000        
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000,000        200,000,000        200,000,000        
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,844,889          35,844,889          35,844,889          
สวนทุนจากบริษัทใหญ 103,051               -                          -                          
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 16 18,200,000          14,900,000          12,600,000          
   ยังไมไดจัดสรร 100,258,869        90,828,795          87,882,886          
รวมสวนของผูถือหุน 354,406,809        341,573,684        336,327,775        
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,880,045,831     2,609,162,094     1,593,931,143     

-                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 171,448,336        139,643,928        
คาธรรมเนียมและบริการรับ 33,405,322          29,906,669          
รายไดอ่ืน 9,576,504            5,210,516            
รวมรายได 214,430,162        174,761,113        
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 68,370,547          66,480,950          
รวมคาใชจาย 68,370,547          66,480,950          
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 146,059,615        108,280,163        
คาใชจายทางการเงิน 7 (65,662,764)        (48,546,035)        
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 80,396,851          59,734,128          
คาใชจายภาษีเงินได 18 (15,666,777)        (14,488,219)        
กําไรสําหรับป 64,730,074          45,245,909          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 64,730,074          45,245,909          

กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 19 1.62                     1.13                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 40,000,000          40,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 80,396,851          59,734,128          
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 3,948,156            2,371,637            
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2,605,433)          4,041,392            
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (384,875)             (669,924)             
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,136,457            4,466,234            
   รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 103,051               -                          
   คาใชจายดอกเบี้ย 65,662,764          48,546,035          
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 149,256,971        118,489,502        
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง (250,466,558)      (874,521,717)      
   ลูกหนี้เงินใหกูยืม 17,204,020          (103,702,094)      
   ลูกหนี้อ่ืน 358,331               (464,110)             
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,246,368)          41,492                 
   เงินมัดจําและเงินประกัน 748,689               (947,260)             
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 2,010,031            (3,494,189)          
   เจาหนี้อ่ืน 450,744               (534,483)             
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 13,682,939          39,427,825          
   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 157,853               -                          
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (67,843,348)        (825,705,034)      
   จายภาษีเงินได (17,289,412)        (10,576,840)        
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (85,132,760)        (836,281,874)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ (12,664,268)        (2,465,023)          
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 384,993               669,926               
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (12,279,275)        (1,795,097)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 237,000,000        969,000,000        
จายดอกเบี้ย (61,914,146)        (52,547,418)        
จายเงินปนผล (52,000,000)        (40,000,000)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 123,085,854        876,452,582        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 25,673,819          38,375,611          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 61,751,955          23,376,344          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 8 87,425,774          61,751,955          

-                          -                          
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
   เจาหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ 31,244                 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา สวนทุน รวม

และชําระแลว หุนสามัญ จากบริษัทใหญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 200,000,000        35,844,889          -                          12,600,000          83,822,771          332,267,660        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                          -                          -                          -                          4,060,115            4,060,115            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 200,000,000        35,844,889          -                          12,600,000          87,882,886          336,327,775        
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22) -                          -                          -                          -                          (40,000,000)        (40,000,000)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                          -                          -                          -                          45,245,909          45,245,909          
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          2,300,000            (2,300,000)          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 200,000,000        35,844,889          -                          14,900,000          90,828,795          341,573,684        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - ตามท่ีรายงานไวเดิม 200,000,000        35,844,889          -                          14,900,000          85,559,021          336,303,910        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ภาษีเงินได (หมายเหตุ 4) -                          -                          -                          -                          5,269,774            5,269,774            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 200,000,000        35,844,889          -                          14,900,000          90,828,795          341,573,684        
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                          -                          103,051               -                          -                          103,051               
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22) -                          -                          -                          -                          (52,000,000)        (52,000,000)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - -                          -                          64,730,074          64,730,074          
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          3,300,000            (3,300,000)          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 200,000,000        35,844,889          103,051               18,200,000          100,258,869        354,406,809        

-                          -                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม 

มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี ้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด             

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการ

หรือของผูถือหุน 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี ้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางระหวางมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บริษัทฯไดเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนท่ีแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวาบริษัทฯรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4 
ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
  วันท่ีมีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย

และการดําเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแก
ผูเชา 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ี
มีลักษณะคลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ
เงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดให

เจาของ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ  

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 3 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือ
ปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี ้

 (หนวย:พันบาท) 

 

ณ วันท่ี                    
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันท่ี                    
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 5,725 5,270 4,060 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเพ่ิมขึ้น 5,725 5,270 4,060 
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 (หนวย:พันบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กําไรหรือขาดทุน:   
ภาษีเงินไดลดลง 455 1,210 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปเพ่ิมขึ้น 455 1,210 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น(บาท) 0.011 0.030 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
5.1 การรับรูรายได 
 รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 

 รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
(Effective interest rate method) ตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

 คาธรรมเนียมและบริการรับ 

 คาธรรมเนียมและบริการรับรับรูเ ม่ือรับโอนสิทธิหรือเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้น
ความสําเร็จของงาน  

 รายไดอ่ืน 

 รายไดอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

5.2 การรับรูคาใชจาย 
 คาใชจายทางการเงิน 

 ดอกเบ้ียและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกตามเกณฑคงคางและถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด
รายการ  

 คาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

5.4 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองแสดงมูลคาตามยอดลูกหนี้คงคางหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ

สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา  

5.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
 ลูกหนี้เงินใหกูยืมแสดงดวยมูลคาเงินตนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

5.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองพิจารณาตั้งตามเกณฑท่ีสูงกวาดังนี ้

(1) จํานวนรอยละของยอดลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองสุทธิ (หมายถึง ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิ
เรียกรอง หักดวยยอดเจาหนี้การซ้ือสิทธิเรียกรอง) ดังนี้ 

ลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกรองสุทธิ อัตรารอยละ 
ลูกหนี้ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 0 
ลูกหนี้คางชําระนอยกวา 3 เดือน 0 
ลูกหนี้คางชําระตั้งแต 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน 20 
ลูกหนี้คางชําระตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป 100 

(2) อัตรารอยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองสุทธิท้ังหมด 

 นอกจากนี้  บริษัทฯจะพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมสําหรับลูกหนี้ปนรายตัวจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี ้

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมและลูกหนี้อ่ืนจะบันทึกเปนผลขาดทุนโดยประมาณท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินการ
วิเคราะหอายุหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี ้

 บริษัทฯจะตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้ทันทีท่ีพบวาเปนหนี้สูญ 
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5.7 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
ในกรณีท่ีเปนการปรับโครงสรางหนี้ ท่ีบริษัทฯยินยอมผอนปรนเง่ือนไขในการชําระหนี้ บริษัทฯ
คํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดตามเง่ือนไขใหมท่ีใชเปนฐานในการ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้ท่ีคํานวณไดท่ีต่ํา
กวายอดหนี้คงคางตามบัญชีเดิมจะบันทึกเปนคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือ
เปนคาใชจายท้ังจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปท่ีมีการปรับ
โครงสรางหนี้ และจะทบทวนคาเผ่ือการปรับมูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ี
คาดวาจะไดรับตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูและปรับปรุงคาเผ่ือการปรับมูลคากับบัญชีคาใชจายหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ 

5.8 อุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้ 

  เครื่องคอมพิวเตอร - 3  ป 
  เครื่องตกแตงและติดตั้ง - 5  ป 
  อุปกรณสํานักงาน - 5  ป 
  ยานพาหนะ - 5  ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคมุเดียวกันกับบริษัท
ฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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5.10 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณของบริษัทฯหากมี

ขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคา
ใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

5.11 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแต
ละหนวยท่ีประมาณการไว (ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป 
2554บริษัทฯเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของป2554 
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5.12 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.13 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดย
ใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

5.14 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 บริษัทใหญไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหญใหกับพนักงานของบริษัทฯ 

 บริษัทฯรับรูโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเม่ือไดรับบริการจากพนักงานตามมูลคายุติธรรมของ
สิทธิซ้ือหุน ณ วันใหสิทธิ โดยบันทึกเปนคาใชจายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการใหบริการของ
พนักงานท่ีกําหนดไวในโครงการพรอมกับรับรู “สวนทุนจากบริษัทใหญ” ในสวนของผูถือหุน 
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 ในการประมาณมูลคายุติธรรมของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑดังกลาว ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ    
ในการวัดมูลคา รวมท้ังสมมติฐานตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เชน อายุของสิทธิซ้ือหุน ความผันผวนของราคา
หุนและอัตราเงินปนผล เปนตน 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไวการใชดุลยพินิจและการประมาณ
การท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

7. รายการธรุกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี ้

รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด(มหาชน) ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูถือหุนของบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
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 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันรายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย:ลานบาท) 

 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
ดอกเบ้ียจาย 18 1 อัตราตลาด (Money market rate) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 2556  2555 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 619,673  796,531 

 ในระหวางป เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี ้
(หนวย: พันบาท) 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ลักษณะ ณ วันที ่   ณ วันที ่

เงินกูยืมระยะสั้น ความสัมพันธ 31 ธันวาคม 2555 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทหลักทรัพย ไอรา  
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนรวมกัน   

 
 

มูลคาตามตั๋วแลกเงิน  800,000 2,220,000 (2,400,000) 620,000 
ดอกเบี้ยจายลวงหนา  (3,469) (15,170) 18,312 (327) 
ตั๋วแลกเงินสุทธ ิ  796,531 2,204,830 (2,381,688) 619,673 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน320ลานบาทและ 300 
ลานบาทและมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 3 มกราคม 2557 และ10 มกราคม 2557 ตามลําดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียตามอัตราตลาด (Market interest rate) 

 เม่ือวันท่ี3 มกราคม 2557และ 10 มกราคม 2557 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันสําหรับตั๋วแลกเงิน
มูลคาตราไวจํานวน320ลานบาทและ300ลานบาทตามลําดับ 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556และ 2555บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 2556 2555 
ผลประโยชนระยะส้ัน 23 20 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 2 
รวม 24 22 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
เงินสด 10 10 
เงินฝากสถาบันการเงิน 87,416 61,742 
รวม 87,426 61,752 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป (2555:รอยละ 0.62ถึง 
0.63 ตอป) 

9. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 3,155,049 2,914,445 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 7,115 6,231 
รวม 3,162,164 2,920,676 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (447,613) (457,139) 
ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (14,445) (13,898) 
 2,700,106 2,449,639 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (37,830) (40,436) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 2,662,276 2,409,203 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556และ 2555 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้ไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
อายุหนี้คางชําระ 2556 2555 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 3,016,121 2,818,080 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 62,543 31,833 
 3 - 6 เดือน 25,272 1,434 
 มากกวา 6 เดือน 51,113 63,098 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 3,155,049 2,914,445 

ณ วันท่ี31 ธันวาคม 2556ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา6 เดือน แสดงมูลคา
ตามเอกสารสิทธิจํานวน51ลานบาท (2555:63 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอน
เม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน14ลานบาท (2555:16ลานบาท)บริษัทฯได
ตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 

10. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
จํานวนท่ีครบกําหนดชําระ:   
ภายในหนึ่งป 34,567 102,338 
เกินกวาหนึ่งปแตไมเกินเจ็ดป 73,547 22,980 
รวม 108,114 125,318 

บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองรายหนึ่ง ซ่ึงมี
ยอดคงเหลือตามบัญชีกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้จํานวน 73 ลานบาท โดยมี
ระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 7 ป อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระหนี้ไมสงผล
กระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม2556 บริษัทฯไดรับชําระ
เงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 7 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินใหกูยืมจํานวน 64ลานบาท (2555: 71 ลาน
บาท) 
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11. อุปกรณ 
(หนวย: พันบาท) 

  เครื่อง    
 เครื่อง ตกแตง อุปกรณ   
 คอมพิวเตอร และติดตั้ง สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 3,293 1,380 772 10,069 15,514 
ซื้อเพ่ิม 550 58 139 1,718 2,465 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (16) - - (1,667) (1,683) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 3,827 1,438 911 10,120 16,296 
ซื้อเพ่ิม 1,107 8,629 279 2,680 12,695 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (804) (123) (387) (930) (2,244) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 4,130 9,944 803 11,870 26,747 
คาเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 2,897 1,029 611 6,075 10,612 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 342 152 86 1,791 2,371 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย/      
   ตัดจําหนาย (16) - - (1,667) (1,683) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 3,223 1,181 697 6,199 11,300 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 527 1,349 108 1,964 3,948 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย/      
   ตัดจําหนาย (804) (123) (387) (930) (2,244) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,946 2,407 418 7,233 13,004 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี      
1 มกราคม 2555 396 351 161 3,994 4,902 
31 ธันวาคม 2555 604 257 214 3,921 4,996 
31 ธันวาคม 2556 1,184 7,537 385 4,637 13,743 
คาเสื่อมราคาท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป      
2555      2,371 
2556      3,948 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ6ลานบาท 
(2555:5 ลานบาท) 
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12. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หนวย:พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย   
 (รอยละตอป) 2556 2555 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    
ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.59 - 5.30 1,737,000 1,320,000 
ตั๋วแลกเงิน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3.40 - 3.70 620,000 800,000 
หัก: ดอกเบ้ียจายลวงหนา  (327) (3,469) 
รวม  2,356,673 2,116,531 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินหลาย
แหงภายใตวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆท่ีระบุไวในสัญญาเชน หามนําทรัพยสิน
ของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) การดํารงอัตราสวนทาง
การเงิน เปนตน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกูท่ียังไมได
เบิกใชเปนจํานวน768ลานบาท (2555: 1,185ลานบาท) 

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี 85,396 71,616 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,012 2,109 
รวม 87,408 73,725 

14. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน           

แสดงไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 12,746 8,280 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 1,691 865 
ตนทุนดอกเบ้ีย 446 413 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร   
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ประกันภัยท่ีรับรูในป - 3,188 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 14,883 12,746 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 2556 2555 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 1,691 865 
ตนทุนดอกเบ้ีย 446 413 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร   
ประกันภัยท่ีรับรูในป - 3,188 
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 2,137 4,466 
คาใชจายดังกลาวรับรูในคาใชจายในการบริหารในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 2556 2555 
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 3.5 3.5 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 8.0 8.0 

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสามปยอนหลังแสดงไดดังนี ้

   (หนวย: พันบาท) 
 ภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน 
การปรับปรุงตามประสบการณท่ี

เกิดจากหนี้สินโครงการ 
ป 2556 14,883 - 
ป 2555  12,746 931 
ป 2554 8,280 - 
ป 2553 7,100 - 

15. ทุนเรือนหุน 
 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานกิจการ และเพ่ือรองรับการ
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ขยายธุรกิจของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 200ลาน
บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 100 ลาน
บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม 

 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนจากผูถือหุนท้ังจํานวนแลว โดยบริษัทฯไดจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 และตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ 
ไอ (MAI) แหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวเม่ือวันท่ี 17 
ตุลาคม 2554 

16. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

17. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 2556 2555 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 46,744 42,481 
คาเส่ือมราคา 3,948 2,371 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2,605) 4,041 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 7,061 5,741 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ 3,352 2,546 
คาเชาอาคารสํานักงาน 3,442 2,452 

18. ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี ้

(หนวย:พันบาท) 
 2556 2555 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 16,122 15,698 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช:ี   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวและ (455) (1,403) 
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การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปล่ียนแปลง         

อัตราภาษ ี - 193 
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,667 14,488 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ี
ใชสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี ้

  (หนวย:พันบาท) 
 2556  2555 
   
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 80,397  59,734 
    
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 20%  23% 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน 16,079  13,739 
ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีไมไดบันทึกเปนสินทรัพย    
 ภาษเีงินไดรอตัดบัญชี (517)  473 
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปล่ียนแปลง

อัตราภาษ ี -  193 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:    

คาใชจายตองหาม 120  119 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (15)  (36) 

รวม 105  83 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,667  14,488 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้
 (หนวย:พันบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม2556 31 ธันวาคม2555 1 มกราคม2555 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,717 2,721 2,404 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,977 2,549 1,656 
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คาเชาคางจาย 31 - - 
รวม 5,725 5,270 4,060 
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30
เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
สําหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯไดสะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการ
คํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามท่ีแสดงไวขางตนแลว  

19. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวน

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

20. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ท้ังนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท  

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

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 
ของเงินเดือน และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 10 ของเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจาย
ใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯในระหวางป 2556
บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2555: 2 ลานบาท) 
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22. เงินปนผล 
   เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 
  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจากผลกําไรสุทธิ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555   
   ป 2554 และกําไรสะสม วันท่ี 18 เมษายน 2555   
   ของบริษัทฯ  40,000 1.00 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2555 40,000 1.00 
เงินปนผลจากผลกําไรสุทธิ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556   
   ป 2555  วันท่ี 10 เมษายน 2556 40,000 1.00 
เงินปนผลระหวางกาลจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
ผลกําไรสุทธิไตรมาส 1  วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556   
   ป 2556  12,000 0.30 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2556 52,000 1.30 

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 

9 ป บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได 
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556 2555 

จายชําระ   
ภายใน 1 ป 4 3 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 17 17 
มากกวา 5 ป 17 21 

23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางและบริการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการเกี่ยวกับสัญญากอสรางและ

งานบริการตาง ๆ ท่ีจะตองจายภายในป 2556 จํานวน 5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: ไมมี) 
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองลูกหนี้เงินใหกูยืมลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันเงินประกันจาก
การซ้ือสิทธิเรียกรองและเจาหนี้อ่ืน บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี ้

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองและลูกหนี้เงิน

ใหกูยืมฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ
ท่ีเหมาะสม โดยการวิเคราะหสินเช่ือจากขอมูลตาง ๆ ของลูกคา การติดตามลูกคาท่ีเกินกําหนดชําระ
อยางสมํ่าเสมอ ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวในระเบียบพิธีปฏิบัติสินเช่ือ และการพิจารณากําหนด
วงเงินประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรองและวงเงินหลักประกันอ่ืนเพ่ือเปนหลักประกันในการให
สินเช่ือสําหรับลูกคาแตละรายจากการประเมินความเส่ียงทางดานสินเช่ือ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิ
เรียกรองและลูกหนี้เงินใหกูยืมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองเงินฝาก

สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมท่ีมีดอกเบ้ียท้ังนี้บริษัทฯไดมีมาตรการในการลดความ
เส่ียงดังกลาวโดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมใหมีความสอดคลองกันกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
เพ่ือใหบริษัทฯสามารถรักษาสวนตาง (Spread) เฉล่ียสะสมของอัตราดอกเบ้ียไวตามนโยบายของ
บริษัทฯ รวมถึงวิเคราะหระยะเวลาการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง
และเงินกูยืมประเภทเผ่ือเรียกและประเภทมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และบริษัทฯยังสามารถปรับ
อัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกหนี้ไดในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง ทําใหบริษัทฯมีความ
ยืดหยุนในการปรับตัวในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียมีความผันผวน นอกจากนี้ เนื่องจากสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   
  มากกวา 1  ปรับข้ึนลงตาม อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน1 ป ถึง 5 ป มากกวา5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 12 75 87 0.50 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,662 - - - - 2,662 6.00 - 15.00 
ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 35 60 13 - - 108 6.00 - 9.93 

 2,697 60 13 12 75 2,857  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - 2,357 - 2,357 3.40 - 5.30 

เงินประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - - - - 53 53 - 

เจาหน้ีอ่ืน - - - - 6 6 - 

 - - - 2,357 59 2,416  

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   
  มากกวา 1  ปรับข้ึนลงตาม อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน1 ป ถึง 5 ป มากกวา5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - 62 62 - 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 2,409 - - - - 2,409 6.00 - 15.00 
ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 102 23 - - - 125 6.00 - 12.00 

 2,511 23 - - 62 2,596  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - 2,117 - 2,117 3.59 - 4.20 

เงินประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - - - - 51 51 - 

เจาหน้ีอ่ืน - - - - 5 5 - 

 - - - 2,117 56 2,173  

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเม่ือครบ
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตาม
ความตองการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได 
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บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีระบบการบริหารสภาพคลองท่ี
เหมาะสม สามารถรองรับการจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันท่ีถึงกําหนดชําระไดเพียงพอในภาวะ
ปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคลองสําหรับในภาวะวิกฤต รวมท้ังมีการบริหารสภาพคลองท่ีเหมาะสม
ระหวางตนทุนและผลตอบแทน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเนื่องจากบริษัทฯไมมีรายการคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

24.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันเงินใหกูยืมและเงินกูยืม

มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

25. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2556บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 7.13:1 (2555: 6.64:1)  

26.  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวันท่ี25 กุมภาพันธ2557ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทใหญเพ่ืออนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2556 ในอัตราหุนละ 1.00 บาทเปน
จํานวนเงินรวม40 ลานบาทซ่ึงบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.30 บาท 
เปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนจํานวนเงิน        
28 ลานบาทการจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ
และท่ีประชุมผูถือหุน 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี25 กุมภาพันธ 2557 
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