บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(”)
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2554

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(”)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง
จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด
(มหาชน) ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17
กุมภาพันธ 2554
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลทีข่ ัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน
การบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2555
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บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

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

หมายเหตุ

2554

(หนวย: บาท)
2553

8, 9
8, 10
11

23,376,344
1,538,723,240
21,616,211
11,279
247,361
1,583,974,435

41,546,166
1,843,676,954
30,285,895
334,108
220,152
1,916,063,275

11
12

4,902,373
994,220
5,896,593
1,589,871,028

28,994,000
3,897,933
981,656
33,873,589
1,949,936,864

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
8, 13
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
เจาหนี้อื่น
8
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
15
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
16
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
(31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท)
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
(31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
17
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2554

(หนวย: บาท)
2553

1,151,000,000
54,324,295
6,378,790
3,322,453
34,297,457
1,249,322,995

1,587,000,000
69,050,321
5,406,252
9,715,936
50,710,221
1,721,882,730

8,280,373
8,280,373
1,257,603,368

1,721,882,730

200,000,000

100,000,000

200,000,000
35,844,889

100,000,000
35,844,889

12,600,000
83,822,771
332,267,660
1,589,871,028
-

10,000,000
82,209,245
228,054,134
1,949,936,864
-

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับป

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

8
8

128,841,534
26,046,222
4,666,034
159,553,790

105,234,587
25,778,561
5,650,421
136,663,569

8

62,742,843
62,742,843
96,810,947
(41,195,369)
55,615,578
(4,301,649)
51,313,929

50,360,885
50,360,885
86,302,684
(22,815,416)
63,487,268
(17,655,982)
45,831,286

51,313,929

45,831,286

2.00

2.29

25,643,835

20,000,000

8

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

(หนวย: บาท)
2553

19

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําและเงินประกัน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2553

55,615,578

63,487,268

1,971,989
10,325,387
718
(499)
1,179,970
41,195,369

1,915,323
1,743,286
(480,797)
22,815,416

110,288,512

89,480,496

294,628,327
37,663,684
322,829
(27,209)
(12,564)

(435,647,813)
(14,499,895)
(324,631)
140,130
(17,601)

(14,726,026)
972,538
(18,286,189)
410,823,902
(10,695,132)
400,128,770

987,619
1,266,095
38,399,686
(320,215,914)
(12,862,080)
(333,077,994)

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายดอกเบี้ย
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กับกําไรสะสมตนงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

2554

(หนวย: บาท)
2553

(2,977,148)
500
(2,976,648)

(1,312,924)
480,803
(832,121)

(436,000,000)
100,000,000
(39,321,944)
(40,000,000)
(415,321,944)
(18,169,822)
41,546,166
23,376,344
-

415,000,000
(21,945,915)
(25,000,000)
368,054,085
34,143,970
7,402,196
41,546,166

7,100,403

-

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
100,000,000
100,000,000

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
35,844,889
35,844,889

100,000,000

35,844,889

10,000,000

82,209,245

228,054,134

100,000,000
200,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

35,844,889
-

2,600,000
12,600,000
-

(7,100,403)
(40,000,000)
51,313,929
(2,600,000)
83,822,771
-

(7,100,403)
100,000,000
(40,000,000)
51,313,929
332,267,660
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน
ของพนักงาน (หมายเหตุ 5)
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 16)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
10,000,000
61,377,959
(25,000,000)
45,831,286
10,000,000
82,209,245

(หนวย: บาท)
รวม
สวนของผูถือหุน
207,222,848
(25,000,000)
45,831,286
228,054,134

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด
(มหาชน)” เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาด
หลัก ทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เมื่อวัน ที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอรา
แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด”) ซึ่งเปนบริษัทที่จ ดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้
ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 บริษัทฯไดรับแจงจากผูถือหุนรายใหญ 2 ราย ไดแก กลุมจิราธิวัฒนและ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) ได จํ า หน า ยหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯที่ ถื อ อยู จํ า นวนรวม
11,470,200 หุนใหแกบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท
ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 57.35 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ สัดสวนการถือหุนดังกลาวสงผลใหบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ตองทําคําเสนอ
ซื้อหุนของบริษัทฯทั้งหมด ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ได
ยื่น แบบประกาศเจตนาในการเขาถือหลัก ทรัพยเพื่อครอบงํากิจ การ (แบบ 247-3) รว มกับบริษัท
ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด โดยเสนอซื้อในราคาหุนละ 24 บาท ระยะเวลาทําคําเสนอซื้อในระหวาง
วันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น
จํากัด ไดรายงานผลของการซื้อหุนของบริษัทฯดังนี้
-

บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนเปนจํานวน 11,470,200 หุนคิดเปนรอยละ
57.35 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนเปนจํานวน 4,543,400 หุนคิดเปนรอยละ 22.72
ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ
จาก “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)”
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุ นเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
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ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อ าจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใ หกับพนักงานเปน คาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โ ดยใช ก ารคํ า นวณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลง
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษั ทฯมีกําไร
สําหรับป 2554 ลดลงเปน จํานวน 1 ลานบาท (0.05 บาทตอหุ น ) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุ 5
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4.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับ
ใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

5.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ 3
เนื่องจากบริษั ทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉ บั บปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใ หมมาถื อปฏิบั ติ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
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6.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

6.1 การรับรูรายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดด อกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองรับรูใ นกําไรหรือขาดทุน โดยวิธี อัต ราดอกเบี้ยที่แทจ ริง
(Effective interest rate method) ตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
คาธรรมเนียมและบริก ารรับรั บรูเ มื่อรั บโอนสิทธิ หรือเมื่อไดใ ห บริก ารแล ว โดยพิจ ารณาถึงขั้ น
ความสําเร็จของงาน
รายไดอื่น
รายไดอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง
6.2 การรับรูคาใชจาย
คาใชจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยและคาใชจายในทํานองเดียวกัน บันทึกตามเกณฑคงคางและถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิด
รายการ
คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง
6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวัน ที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
6.4 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ลูก หนี้จ ากการซื้อสิทธิเรียกรองแสดงมูลคาตามยอดลูก หนี้คงคางหัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา
6.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม
ลูกหนี้เงินใหกูยืมแสดงดวยมูลคาเงินตนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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6.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีจ้ ากการซื้อสิทธิเรียกรองพิจารณาตั้งตามเกณฑทสี่ ูงกวาดังนี้
(1)

จํานวนรอยละของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองสุทธิ (หมายถึง ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิ
เรียกรอง หักดวยยอดเจาหนี้การซื้อสิทธิเรียกรอง) ดังนี้
ลูกหนีจ้ ากการซื้อสิทธิเรียกรองสุทธิ
ลูกหนี้ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
ลูกหนี้คางชําระนอยกวา 3 เดือน
ลูกหนี้คางชําระตั้งแต 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
ลูกหนี้คางชําระตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

(2)

อัตรารอยละ
0
0
20
100

อัตรารอยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองสุทธิทั้งหมด

นอกจากนี้ บริ ษัท ฯจะพิ จ ารณาตั้ง ค า เผื่ อ หนี้ส งสัย จะสูญ เพิ่ มเติ มสํ า หรับ ลู ก หนี้ ป น รายตัว จาก
ประสบการณการเก็บเงินและการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมและลูกหนี้อื่นจะบันทึกเปน ผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน การ
วิเคราะหอายุหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
บริษัทฯจะตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้ทันทีที่พบวาเปนหนี้สูญ
6.7 อุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

3
5
5
5

ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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6.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูก บริษัทฯควบคุมไมวาจะเปน โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภ ายใตก ารควบคุมเดียวกัน กับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
6.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณของบริษัทฯหากมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะได
รับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้ น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคา
ใดจะสูงกวา
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
6.10 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สิน ทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลด
แต ล ะหน ว ยที่ ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได ทํ า การ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชนข องพนักงาน เปน ครั้งแรก
บริษัทฯเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบาย
การบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน
6.11 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
6.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
7.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สง ผลกระทบต อ จํ านวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ น และตอ ข อ มูล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิด ขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑต ามที่ต กลงกัน ระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจ การที่
เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2554
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง
คาธรรมเนียมและบริการรับ
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนเดิม
ดอกเบี้ยจาย - กลุมผูถือหุนใหม
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ
เอกสารการซื้อสิทธิเรียกรอง
(1)
(2)

2553

นโยบายการกําหนดราคา

-(1)
-(1)
2(1)
3(2)

2
1
9

ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตลาด (Money market rate)
อัตราตลาด (Money market rate)

-(1)

1

-

อัตราใกลเคียงอัตราตลาด

เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนเดิมระหวางวันที่ 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ 2554
เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนใหมระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมผูถือหุนใหม
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
กลุมผูถือหุนเดิม
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญ
ผูถ ือหุนของบริษัทฯ
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน
ผูถ ือหุนของบริษัทฯ
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่มีผูถือหุน
บางสวนรวมกัน
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่มีผูถือหุน
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บางสวนรวมกัน
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ยอดคงคา งระหว างบริ ษัทฯและกิ จ การที่ เกี่ ยวขอ งกัน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2554

2553

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคาร
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม

-

22,028

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม

-

41,932

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม

-

458,000

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม

-

640

ในระหว างป เงิ น กู ยืมระยะสั้น จากกิ จ การที่ เกี่ย วขอ งกั น ในกลุม ผูถือ หุน ใหม มีก ารเคลื่อนไหว
ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
มูลคาตามตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยจายลวงหนา
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

300,000
(3,175)
296,825

(300,000)
3,175
(296,825)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
-

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกันเปนตั๋วแลกเงินมีมูลคาตราไวจํานวน 300 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด (Money market rate) ซึ่งไดชําระคืนทั้งหมดแลวในเดือนกรกฎาคม 2554
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีคาใชจา ยผลประโยชนพนักงานที่ใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม
9.

2554
17
1
18

2553
17
17

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: พันบาท)
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

2554

2553

10
23,366
23,376

10
41,536
41,546

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.67 ถึง 0.75 ตอป (2553:
รอยละ 0.25 ถึง 0.50 ตอป)
10. ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
(หนวย: พันบาท)
2554
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ

2553
-

51,952
14
51,966
(9,880)
(154)

-

41,932
12

(หนวย: พันบาท)
2554
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพิ่มคางรับ
รวม
หัก: เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยสะสูญ
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ

2553

1,852,935
4,526
1,857,461
(272,794)
(9,201)
1,575,466
(36,743)

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

1,538,723
1,538,723

1,801,745
1,843,677

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้ไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
อายุหนี้คางชําระ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง

2554

2553
-

43,786

-

8,166
51,952

1,709,279

1,936,064

91,838
3,106
48,712
1,852,935
1,852,935

217,484
4,172
69,941
2,227,661
2,279,613
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 49 ลานบาท (2553: 70 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินที่ตองจายคืน
ผูโอนเมื่อผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 14 ลานบาท (2553: 25 ลานบาท)
บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลวทั้งจํานวน
11. ลูกหนี้เงินใหกูยืม
(หนวย: พันบาท)

ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ภายในหนึ่งป
2554
2553
21,616
30,286
21,616
21,616

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

จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:
เกินกวาหนึ่งป
เกินกวาหาป
แตไมเกินหาป
แตไมเกินเจ็ดป
2554
2553
2554
2553
25,594
3,400
-

25,594
25,594

-

3,400
3,400

รวม
2554
21,616

2553
59,280

21,616
21,616

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

12. อุปกรณ
(หนวย: พันบาท)
เครื่อง
คอมพิวเตอร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

2,830
377
(137)
3,070
277
(54)
3,293

เครื่อง
ตกแตง
และติดตั้ง
1,219
62
1,281
120
(21)
1,380

อุปกรณ
สํานักงาน
745
25
770
91
(89)
772

ยานพาหนะ
8,180
849
(1,449)
7,580
2,489
10,069

รวม
12,974
1,313
(1,586)
12,701
2,977
(164)
15,514
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(หนวย: พันบาท)

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

เครื่อง
คอมพิวเตอร

เครื่อง
ตกแตง
และติดตั้ง

อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

2,275
469
(137)
2,607
344

714
181
895
154

554
72
626
74

4,931
1,193
(1,449)
4,675
1,400

8,474
1,915
(1,586)
8,803
1,972

(54)
2,897

(20)
1,029

(89)
611

6,075

(163)
10,612

463

386

144

2,905

3,898

396

351

161

3,994

4,902

รวม

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2553

1,915

2554

1,972

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 6 ลานบาท
(2553: 4 ลานบาท)
13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: พันบาท)

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

2554

2553

4.25 - 4.80

1,151,000

1,587,000

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงิน เบิก เกิน บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หลายแหง ภายใตวงเงินสินเชื่อ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา เชน หามนํา
ทรัพยสิน ของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิด ภาระผูก พัน (Negative pledge) การดํารง
อัตราสวนทางการเงิน เปนตน
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14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หนวย: พันบาท)
เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

2554
34,294
3
34,297

2553
50,700
10
50,710

15. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน
ของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 5)
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายป

7,100
825
355
8,280

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1 ลานบาท
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

2554
(รอยละตอป)
5
8

16. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานกิจการ และเพื่อรองรับการ
ขยายธุร กิจของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เปนทุน จดทะเบียนจํานวน 200
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ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 100
ลานบาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม
ในเดือนกัน ยายน 2554 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนจากผูถือหุน ทั้งจํานวนแลว โดยบริษัทฯได
จดทะเบียนเพิ่มทุน ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และตลาดหลัก ทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทยไดรับหุน สามัญของบริษัทฯ เปน หลัก ทรัพย จดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554
17. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
18. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ
คาเชาอาคารสํานักงาน

2554
33,629
1,972
10,325
5,262
2,463
2,337

2553
32,446
1,915
1,743
4,494
2,359
2,251

19. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
20. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนิน
ธุรกิจสวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
ขางตน
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21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10
ของเงินเดือน และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 10 ของเงินเดือน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจาย
ใหแกพนักงานเมื่อพนัก งานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป
2554 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท (2553: 1 ลานบาท)
22. เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2552

เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ
กําไรสุทธิป 2553 และ กําไรสุทธิ
ครึ่งป 2554

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)

เงินปนผลจาย
ตอหุน
(บาท)

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553
วันที่ 26 เมษายน 2553

25

1.25

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ วันที่ 10
สิงหาคม 2554

40

2.00

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา
1 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายชําระภายใน 1 ปภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดจํานวน 3 ลานบาท
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามทีน่ ิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้เงินใหกูยืม ลูกหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้น เงินประกันจาก
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การซื้อสิทธิเรียกรอง และเจาหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง และลูกหนี้เงิน
ใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ
ที่เหมาะสม โดยการวิเคราะหสินเชื่อจากขอมูลตาง ๆ ของลูกคา การติดตามลูกคาที่เกินกําหนดชําระ
อยางสม่ําเสมอ ตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในระเบียบพิธีปฏิบัติสินเชื่อ และการพิจารณากําหนด
วงเงินประกัน จากการซื้อสิทธิเรียกรองและวงเงิน หลักประกัน อื่น เพื่อเปนหลัก ประกันในการให
สินเชื่อสําหรับลูกคาแตละรายจากการประเมินความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุด ที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสิน เชื่อคือมูลคาตามบัญชีข องลูก หนี้จ ากการซื้อสิทธิ
เรียกรอง และลูกหนี้เงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง เงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีมาตรการในการลด
ความเสี่ยงดังกลาวโดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมใหมีความสอดคลองกัน กับลูกหนี้จ ากการซื้อสิทธิ
เรียกรอง เพื่อ ใหบริ ษัทฯสามารถรัก ษาส ว นตา ง (Spread) เฉลี่ย สะสมของอัต ราดอกเบี้ยไวต าม
นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการซื้อ
สิทธิเรียกรองและเงินกูยืมประเภทเผื่อเรียกและประเภทมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และบริษัทฯยัง
สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ทําใหบริษัทฯ
มีความยืดหยุนในการปรับตัวในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน นอกจากนี้ เนื่องจากสินทรัพย
และหนีส้ ินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิน ทรัพยและหนี้สิน ทางการเงิน ที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน)
ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
มากกวา 1
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ป
ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป ราคาตลาด

ไมมี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

รวม

(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง

1,539
22

-

-

-

23
-

23
1,539
22

1,561

-

-

-

23

1,584

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

-

-

1,151

-

1,151

เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง

-

-

-

-

54

54

-

เจาหนี้อนื่

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

1,151

60

1,211

ลูกหนี้เงินใหกูยืม

6.25 - 15.00
7.50 - 12.75

หนี้สินทางการเงิน
4.25 - 4.80

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อครบ
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตาม
ความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได
บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีระบบการบริหารสภาพคลองที่
เหมาะสม สามารถรองรับการจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันที่ถึงกําหนดชําระไดเพียงพอในภาวะ
ปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคลองสําหรับในภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการบริหารสภาพคลองที่เหมาะสม
ระหวางตนทุนและผลตอบแทน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯไมมีรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ
24.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืมและเงิน
กูยืมมีอัต ราดอกเบี้ยใกลเ คียงกับอั ต ราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษัทฯจึงประมาณมู ลคายุติธ รรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิน ที่ผูซื้อและผูข ายตกลงแลกเปลี่ยนสิน ทรัพยกัน หรือจายชําระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
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เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาที่เหมาะสม
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 3.78:1 (2553: 7.55:1)
26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือ
หุนประจําป 2555 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 1 บาท โดยจายจาก
กําไรสุทธิป 2554 ในอัตรา 0.375 บาทตอหุนและจากกําไรสะสมของบริษัทฯในอัตรา 0.625 บาท
ตอหุน รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกบั การอนุมัติของผูถือหุน
27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉ บับใหมและฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กลาวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว
นอกจากนี้ บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีดังตอไปนี้เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบันซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว
(หนวย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

การจัดประเภท
รายการใหม

ตามที่เคย
รายงานไว

5,406
50,710

50,700
5,416

50,361
-

33,765
16,596

28. การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555
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