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



 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด )มหาชน(”) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน            
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2554 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน
การบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี ้

 

 

 

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2555 

 
 



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8, 9 23,376,344          41,546,166          
ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 8, 10 1,538,723,240     1,843,676,954     
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11 21,616,211          30,285,895          
ลูกหน้ีอ่ืน 11,279                 334,108               
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 247,361               220,152               
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,583,974,435     1,916,063,275     
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 11 -                          28,994,000          
อุปกรณ 12 4,902,373            3,897,933            
เงินมัดจําและเงินประกัน 994,220               981,656               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,896,593            33,873,589          
รวมสินทรัพย 1,589,871,028     1,949,936,864     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8, 13 1,151,000,000     1,587,000,000     
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 54,324,295          69,050,321          
เจาหน้ีอ่ืน 8 6,378,790            5,406,252            
ภาษีเงินไดคางจาย 3,322,453            9,715,936            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 34,297,457          50,710,221          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,249,322,995     1,721,882,730     
หน้ีสินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 15 8,280,373            -                          
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 8,280,373            -                          
รวมหน้ีสิน 1,257,603,368     1,721,882,730     
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน 16
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
         (31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) 200,000,000        100,000,000        
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
         (31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) 200,000,000        100,000,000        
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 35,844,889          35,844,889          
กําไรสะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17 12,600,000          10,000,000          
   ยังไมไดจัดสรร 83,822,771          82,209,245          
รวมสวนของผูถือหุน 332,267,660        228,054,134        
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,589,871,028     1,949,936,864     

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 8 128,841,534        105,234,587        
คาธรรมเนียมและบริการรับ 8 26,046,222          25,778,561          
รายไดอ่ืน 4,666,034            5,650,421            
รวมรายได 159,553,790        136,663,569        
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร 8 62,742,843          50,360,885          
รวมคาใชจาย 62,742,843          50,360,885          
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 96,810,947          86,302,684          
คาใชจายทางการเงิน 8 (41,195,369)        (22,815,416)        
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 55,615,578          63,487,268          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,301,649)          (17,655,982)        
กําไรสําหรับป 51,313,929          45,831,286          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 51,313,929          45,831,286          

กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 19 2.00                     2.29                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 25,643,835          20,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 55,615,578          63,487,268          
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคา 1,971,989            1,915,323            
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 10,325,387          1,743,286            
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 718                      -                          
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (499)                    (480,797)             
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,179,970            -                          
   คาใชจายดอกเบี้ย 41,195,369          22,815,416          
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 110,288,512        89,480,496          
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 294,628,327        (435,647,813)      
   ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 37,663,684          (14,499,895)        
   ลูกหน้ีอ่ืน 322,829               (324,631)             
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (27,209)               140,130               
   เงินมัดจําและเงินประกัน (12,564)               (17,601)               
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (14,726,026)        987,619               
   เจาหน้ีอ่ืน 972,538               1,266,095            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (18,286,189)        38,399,686          
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 410,823,902        (320,215,914)      
   จายภาษีเงินได (10,695,132)        (12,862,080)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 400,128,770        (333,077,994)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ (2,977,148)          (1,312,924)          
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 500                      480,803               
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,976,648)          (832,121)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (436,000,000)      415,000,000        
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 100,000,000        -                          
จายดอกเบี้ย (39,321,944)        (21,945,915)        
จายเงินปนผล (40,000,000)        (25,000,000)        
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (415,321,944)      368,054,085        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (18,169,822)        34,143,970          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 41,546,166          7,402,196            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 9 23,376,344          41,546,166          

-                          
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไมใชเงินสด
   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
      กับกําไรสะสมตนงวด 7,100,403            -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา รวม

และชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 100,000,000        35,844,889          10,000,000          61,377,959          207,222,848        
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22) -                          -                          -                          (25,000,000)        (25,000,000)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                          -                          45,831,286          45,831,286          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 100,000,000        35,844,889          10,000,000          82,209,245          228,054,134        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 100,000,000        35,844,889          10,000,000          82,209,245          228,054,134        
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลง
   นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน
   ของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -                          -                          -                          (7,100,403)          (7,100,403)          
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 16) 100,000,000        -                          -                          -                          100,000,000        
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22) -                          -                          -                          (40,000,000)        (40,000,000)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - -                          51,313,929          51,313,929          
โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17) -                          -                          2,600,000            (2,600,000)          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 200,000,000        35,844,889          12,600,000          83,822,771          332,267,660        

-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม



 1 

บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด”) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ 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 (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท    
ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 57.35 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ สัดสวนการถือหุนดังกลาวสงผลใหบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ตองทําคําเสนอ
ซ้ือหุนของบริษัทฯท้ังหมด ซ่ึงเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ได
ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) รวมกับบริษัท        
ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด โดยเสนอซ้ือในราคาหุนละ 24 บาท ระยะเวลาทําคําเสนอซ้ือในระหวาง
วันท่ี 9 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 18 เมษายน 2554 

 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2554 บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน 
จํากัด ไดรายงานผลของการซ้ือหุนของบริษัทฯดังนี้  

- บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนเปนจํานวน 11,470,200 หุนคิดเปนรอยละ 
57.35 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 

- 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 จํากัด (มหาชน)” 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 
  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี ้

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 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
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ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
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 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี ้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ

กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุโดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงท่ีเปล่ียนแปลง
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไร
สําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 1 ลานบาท (0.05 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุ 5 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับ

ใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด             

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถือหุน 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ  
งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี ้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา

สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

 ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 

เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ              
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  
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6. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
6.1 การรับรูรายได 
 รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 

 รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
(Effective interest rate method) ตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

 คาธรรมเนียมและบริการรับ 

 คาธรรมเนียมและบริการรับรับรูเ ม่ือรับโอนสิทธิหรือเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้น
ความสําเร็จของงาน  

 รายไดอ่ืน 

 รายไดอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

6.2 การรับรูคาใชจาย 
 คาใชจายทางการเงิน 

 ดอกเบ้ียและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกตามเกณฑคงคางและถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด
รายการ  

 คาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

6.4 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองแสดงมูลคาตามยอดลูกหนี้คงคางหักคาเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ

สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา  

6.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
 ลูกหนี้เงินใหกูยืมแสดงดวยมูลคาเงินตนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
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6.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกรองพิจารณาตั้งตามเกณฑท่ีสูงกวาดังนี ้

(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 ้

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมและลูกหนี้อ่ืนจะบันทึกเปนผลขาดทุนโดยประมาณ      
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน การ
วิเคราะหอายุหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี ้

 บริษัทฯจะตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้ทันทีท่ีพบวาเปนหนี้สูญ 

6.7 อุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้ 

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

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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6.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ  
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.9 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณของบริษัทฯหากมี

ขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะได  
รับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคา
ใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

6.10 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 



 8 

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลด     
แตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

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

6.11 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

6.12 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง -(1) 2 ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการรับ -(1) 1 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจาย - กลุมผูถือหุนเดิม 2(1) 9 อัตราตลาด (Money market rate) 
ดอกเบ้ียจาย - กลุมผูถือหุนใหม 3(2) - อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบ    
   เอกสารการซ้ือสิทธิเรียกรอง -(1) 1 อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 
(1) เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนเดิมระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2554 - 28 กุมภาพันธ 2554 
(2) เปนรายการระหวางบริษัทฯกับกลุมผูถือหุนใหมระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี ้

รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
กลุมผูถือหุนใหม  
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซัมมิท คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูถือหุนของบริษัทฯ 
บริษัท หลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
กลุมผูถือหุนเดิม  
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด การมีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนของบริษัทฯ 
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด  เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมีผูถือหุน 
  บางสวนรวมกัน 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมีผูถือหุน 
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  บางสวนรวมกัน 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 2554  2553 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
เงินฝากธนาคาร     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม -  22,028 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม -  41,932 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม -  458,000 
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - กลุมผูถือหุนเดิม -  640 

 ในระหวางป เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันในกลุมผูถือหุนใหมมีการเคล่ือนไหว
ดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 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 (Money market rate) ซ่ึงไดชําระคืนท้ังหมดแลวในเดือนกรกฎาคม 2554 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 2554 2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน 17 17 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 - 
รวม 18 17 

9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
(หนวย: พันบาท) 

 2554 2553 
เงินสด 10 10 
เงินฝากสถาบันการเงิน 23,366 41,536 
รวม 23,376 41,546 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.67 ถึง 0.75 ตอป (2553: 
รอยละ 0.25 ถึง 0.50 ตอป) 

10. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
(หนวย: พันบาท) 

 2554 2553 
กิจการที่เกี่ยวของกัน   
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - 51,952 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ - 14 
รวม - 51,966 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - (9,880) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได - (154) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการ   
   ท่ีเกี่ยวของกัน, สุทธิ - 41,932 
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 (หนวย: พันบาท) 

 2554 2553 
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 1,852,935 2,227,661 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 4,526 3,592 
รวม 1,857,461 2,231,253 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (272,794) (369,772) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (9,201) (11,056) 
 1,575,466 1,850,425 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยสะสูญ (36,743) (48,680) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการ   
 ท่ีไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 1,538,723 1,801,745 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธ ิ 1,538,723 1,843,677 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้ไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

อายุหนี้คางชําระ 2554 2553 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ - 43,786 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน - 8,166 
 - 51,952 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,709,279 1,936,064 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 91,838 217,484 
 3 - 6 เดอืน 3,106 4,172 
 มากกวา 6 เดือน 48,712 69,941 
 1,852,935 2,227,661 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 1,852,935 2,279,613 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 49 ลานบาท (2553: 70 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินท่ีตองจายคืน 
ผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 14 ลานบาท (2553: 25 ลานบาท) 
บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 

11. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
(หนวย: พันบาท) 

 จํานวนที่ครบกําหนดชําระ: 
  เกินกวาหนึ่งป เกินกวาหาป  
 ภายในหนึ่งป แตไมเกินหาป แตไมเกินเจ็ดป รวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
ยังไมครบกําหนดชําระ 21,616 30,286 - 25,594 - 3,400 21,616 59,280 
คางชําระ         
   มากกวา 12 เดือน - 27,351 - - - - - 27,351 
รวม 21,616 57,637 - 25,594 - 3,400 21,616 86,631 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (27,351) - - - - - (27,351) 
สุทธ ิ 21,616 30,286 - 25,594 - 3,400 21,616 59,280 

12. อุปกรณ 
(หนวย: พันบาท) 

  เครื่อง    
 เครื่อง ตกแตง อุปกรณ   
 คอมพิวเตอร และติดตั้ง สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,830  1,219 745 8,180 12,974 
ซื้อเพ่ิม 377 62 25 849 1,313 
จําหนาย (137) - - (1,449) (1,586) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 3,070 1,281 770 7,580 12,701 
ซื้อเพ่ิม 277 120 91 2,489 2,977 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (54) (21) (89) - (164) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 3,293 1,380 772 10,069 15,514 
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 (หนวย: พันบาท) 

  เครื่อง    
 เครื่อง ตกแตง อุปกรณ   
 คอมพิวเตอร และติดตั้ง สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,275 714 554 4,931 8,474 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 469 181 72 1,193 1,915 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย (137) - - (1,449) (1,586) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2,607 895 626 4,675 8,803 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 344 154 74 1,400 1,972 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย/      
   ตัดจําหนาย (54) (20) (89) - (163) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 2,897 1,029 611 6,075 10,612 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี      
31 ธันวาคม 2553 463 386 144 2,905 3,898 
31 ธันวาคม 2554 396 351 161 3,994 4,902 
คาเสื่อมราคาท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป      
2553      1,915 
2554      1,972 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 
มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 6 ลานบาท 
(2553: 4 ลานบาท) 

13. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย   
 (รอยละตอป) 2554 2553 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    
 ตั๋วสัญญาใชเงิน      4.25 - 4.80 1,151,000 1,587,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       
หลายแหง ภายใตวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีระบุไวในสัญญา เชน หามนํา
ทรัพยสินของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) การดํารง
อัตราสวนทางการเงิน เปนตน 
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14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 2554 2553 
เงินฝากและเช็คระหวางทางรอตัดบัญชี 34,294 50,700 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3 10 
รวม 34,297 50,710 

15. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน  
   ของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 5) 7,100 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  825 
ตนทุนดอกเบ้ีย 355 
ยอดคงเหลือปลายป 8,280 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1 ลานบาท 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 2554 
 (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 5 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 8 

16. ทุนเรือนหุน        
 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

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

 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนจากผูถือหุนท้ังจํานวนแลว โดยบริษัทฯได        
จดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 และตลาดหลักทรัพย      
เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว      
เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2554 

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

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

18. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 2554 2553 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 33,629 32,446 
คาเส่ือมราคา 1,972 1,915 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10,325 1,743 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,262 4,494 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ 2,463 2,359 
คาเชาอาคารสํานักงาน 2,337 2,251 

19. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวน

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

20. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนิน

ธุรกิจสวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว
ขางตน  
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21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 
ของเงินเดือน และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 10 ของเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจาย
ใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 
2554 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท (2553: 1 ลานบาท) 

22. เงินปนผล 
 

เงินปนผล 
 

อนุมัติโดย 
 

เงินปนผลจาย 
 เงินปนผลจาย 

ตอหุน 
  (ลานบาท)  (บาท) 

เงินปนผลประจําป 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน    
  ประจําป 2553    
     วันท่ี 26 เมษายน 2553 25 1.25 
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ ท่ีประชุมคณะกรรมการ    
   กําไรสุทธปิ 2553 และ กําไรสุทธิ   บริษัทฯ วันท่ี 10    
   คร่ึงป 2554  สิงหาคม 2554 40 2.00 

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 

1 ป 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายชําระภายใน 1 ปภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไมไดจํานวน 3 ลานบาท 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้เงินใหกูยืม ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน เงินประกันจาก
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การซ้ือสิทธิเรียกรอง และเจาหนี้อ่ืน บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี ้

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง และลูกหนี้เงิน

ใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือ
ท่ีเหมาะสม โดยการวิเคราะหสินเช่ือจากขอมูลตาง ๆ ของลูกคา การติดตามลูกคาท่ีเกินกําหนดชําระ
อยางสมํ่าเสมอ ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวในระเบียบพิธีปฏิบัติสินเช่ือ และการพิจารณากําหนด
วงเงินประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรองและวงเงินหลักประกันอ่ืนเพ่ือเปนหลักประกันในการให
สินเช่ือสําหรับลูกคาแตละรายจากการประเมินความเส่ียงทางดานสินเช่ือ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิ
เรียกรอง และลูกหนี้เงินใหกูยืมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง เงิน

ฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมท่ีมีดอกเบ้ีย ท้ังนี้ บริษัทฯไดมีมาตรการในการลด
ความเส่ียงดังกลาวโดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมใหมีความสอดคลองกันกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิ
เรียกรอง เพ่ือใหบริษัทฯสามารถรักษาสวนตาง (Spread) เฉล่ียสะสมของอัตราดอกเบ้ียไวตาม
นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะหระยะเวลาการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของลูกหนี้จากการซ้ือ
สิทธิเรียกรองและเงินกูยืมประเภทเผ่ือเรียกและประเภทมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และบริษัทฯยัง
สามารถปรับอัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกหนี้ไดในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง ทําใหบริษัทฯ
มีความยืดหยุนในการปรับตัวในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียมีความผันผวน นอกจากนี้  เนื่องจากสินทรัพย
และหนีสิ้นทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) 
ไดดังนี ้
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(หนวย: ลานบาท) 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมมี   
  มากกวา 1  ปรับข้ึนลงตาม อัตรา  อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน 1 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจริง 
  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - 23 23 - 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 1,539 - - - - 1,539 6.25 - 15.00 
ลูกหน้ีเงินใหกูยืม 22 - - - - 22 7.50 - 12.75 

 1,561 - - - 23 1,584  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - 1,151 - 1,151 4.25 - 4.80 

เงินประกันจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - - - - 54 54 - 

เจาหน้ีอ่ืน - - - - 6 6 - 

 - - - 1,151 60 1,211  

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเม่ือครบ
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตาม
ความตองการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได 

บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีระบบการบริหารสภาพคลองท่ี
เหมาะสม สามารถรองรับการจายคืนหนี้สินและภาระผูกพันท่ีถึงกําหนดชําระไดเพียงพอในภาวะ
ปกติและมีแผนฉุกเฉินสภาพคลองสําหรับในภาวะวิกฤต รวมท้ังมีการบริหารสภาพคลองท่ีเหมาะสม
ระหวางตนทุนและผลตอบแทน  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเนื่องจากบริษัทฯไมมีรายการคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

24.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินใหกูยืมและเงิน

กูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
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เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

25. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 3.78:1 (2553: 7.55:1)  

26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือ
หุนประจําป 2555  เพ่ืออนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 1 บาท โดยจายจาก
กําไรสุทธิป 2554 ในอัตรา 0.375 บาทตอหุนและจากกําไรสะสมของบริษัทฯในอัตรา 0.625 บาท     
ตอหุน รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกบัการอนุมัติของผูถือหุน 

27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน

งบการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใน    
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว  

นอกจากนี้ บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีดังตอไปนี้เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบันซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว  

(หนวย: พันบาท) 

 การจัดประเภท ตามท่ีเคย 
 รายการใหม รายงานไว 
งบแสดงฐานะการเงิน   
เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - 50,700 
เจาหนี้อ่ืน 5,406 - 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 50,710 5,416 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
คาใชจายในการบริหาร 50,361 33,765 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร - 16,596 

28. การอนุมัติงบการเงิน 
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 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 


