
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                      
และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี          
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 50,805                101,111          

ลูกหนีจากการซือสิทธิเรียกร้อง 7 2,048,306           2,292,068       

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 31,800                41,786            

ลูกหนีอืน 299                     1,794              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 1,972                  1,159              

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,133,182           2,437,918       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื 8 14,239                27,281            

อุปกรณ์ 5,230                  5,685              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,420                  8,914              

เงินมดัจาํและเงินประกนั 1,784                  1,784              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,808                15,554            

สินทรัพยร์อการขาย 9 5,482                  5,482              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 50,963                64,700            

รวมสินทรัพย์ 2,184,145           2,502,618       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562

หน่วย: พันบาท



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 1,525,000           1,817,000       

เงินประกนัจากการซือสิทธิเรียกร้อง 36,291                40,885            

เงินปันผลคา้งจา่ย -               48,000            

เจา้หนีเงินรอคืน 69,540                47,824            

เจา้หนีอืน 8,163                  8,348              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,738                  2,334              

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,940                  1,578              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,646,672           1,965,969       

หนีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,097                9,689              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 743                     740                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 10,840                10,429            

รวมหนีสิน 1,657,512           1,976,398       

หน่วย: พันบาท

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 400,000              400,000          

ทุนทีชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 400,000              400,000          

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 75,845                75,845            

ส่วนเกินทุนจากบริษทัใหญ่ 406                     406                 

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 27,860                27,860            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,522                22,109            

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 526,633              526,220          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,184,145           2,502,618       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย: พันบาท

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562



หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายไดด้อกเบียจากการซือสิทธิเรียกร้อง 42,234             45,712            

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 10,216             11,607            

รายไดอื้น 1,440               1,091              

รวมรายได้ 53,890             58,410            

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23,286             21,196            

หนีสงสัยจะสูญ 13,544             389                 

ตน้ทุนทางการเงิน 13,368             13,887            

รวมค่าใชจ่้าย 50,198             35,472            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,692               22,938            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11 3,279               (1,876)             

กาํไรสําหรับงวด 413                  24,814            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน  บาท 0.0003 0.016

จํานวนหุ้นสามัญเฉลยีถ่วงนําหนัก หุ้น 1,600,000,000 1,600,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: พันบาท



ทุนที ส่วนเกนิ ส่วนทุนจาก รวม

ชําระแล้ว มูลค่า บริษัทใหญ่ ยงัไม่ได้ ส่วนของ

หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว จดัสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 400,000        75,845      406             25,410     43,636   545,297   

รายการเปลียนแปลงระหวา่งงวด

กาํไรสาํหรับงวด -           -       -          -      24,814   24,814     

ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 400,000        75,845      406             25,410     68,450   570,111   

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 400,000        75,845      406             27,860     22,109   526,220   

รายการเปลียนแปลงระหวา่งงวด

กาํไรสาํหรับงวด -           -       -          -      413         413          

ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 400,000        75,845      406             27,860     22,522   526,633   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กาํไรสะสม

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: พันบาท



หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,692          22,938        

ปรับปรุงดว้ย

       ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,188          1,413          

       หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 13,544        389             

       กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (49)             (567)           

       ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 408             407             

       ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 13,368        13,887        

32,151        38,467        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

       ลูกหนีจากการซือสิทธิเรียกร้อง 242,990      296,359      

       ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื 11,150        3,585          

       ลูกหนีอืน 601             (66)             

       สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (813)           (1,035)        

 หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

       เงินประกนัจากการซือสิทธิเรียกร้อง (4,594)        4,699          

       เจา้หนีเงินรอคืน 21,716        34,251        

       เจา้หนีอืน (445)           (729)           

       หนีสินหมุนเวยีนอืน 362             354             

       หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3                 3                 

          เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 303,121      375,888      

       จ่ายภาษีเงินได้ (129)           (145)           

                เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 302,992      375,743      

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

หน่วย: พันบาท



หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

       เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ 4.1 (199)           (522)           

       เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 49               660             

              เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (150)           138             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

       เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง 10 (292,000)    (355,000)    

       จ่ายเงินปันผล (48,000)      (35,200)      

       จ่ายดอกเบีย (13,148)      (14,397)      

              เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (353,148)    (404,597)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (50,306)      (28,716)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 101,111      61,065        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัท ี31 มีนาคม 50,805        32,349        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย: พันบาท

บริษทั ไอร่า แฟคตอริง จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล  าเนาในประเทศไทย 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 
โดยมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี  เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ี   

บริษทัมีผูถ้ือหุ ้นใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั ไอร่าแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 71.55  

2. เกณฑ์การจดัท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ัดท าข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 34   

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลเพ่ิมเติมตามขอ้ก  าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน
ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้มีการตรวจสอบแลว้  



 
- 2 - 

 
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

  ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 

2.6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ          
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก  าหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก  าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าทั้งทางดา้นผูเ้ช่า
และผูใ้ห้เช่าไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแก่ผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบ
ของสัญญาเช่าท่ีมีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ 
โดยกิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาและข้อเท็จจริงและสถานการณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดเม่ือถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอย่างสม ่ าเสมอกับสัญญาทั้ งหมดท่ี มีลักษณะ 
และสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบตัิกบั 
งบการเงินของบริษทั เมื ่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดย
ผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจัดท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช ้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั โดยนโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี  

รายไดด้อกเบ้ียรับจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง (Effective interest rate method) ตลอดช่วงเวลาของหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือรับโอนสิทธิ 

รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้นรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักระแสเงินสด 

4.1 อุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2562  2561 
เจา้หน้ีอ่ืนซ้ืออุปกรณ์ยกมา    
(แสดงรวมอยูใ่นเจา้หน้ีอ่ืน) 128  461 

บวก  ซ้ืออุปกรณ์ 239  63 
หกั   เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (199)  (522) 
เจา้หน้ีอ่ืนซ้ืออุปกรณ์ยกไป    
(แสดงรวมอยูใ่นเจา้หน้ีอ่ืน) 168  2 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 2562  2561 
เงินสดในมือ 20  20 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 37,266  73,572 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 13,519  27,519 
 50,805  101,111 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 
0.25 - 0.375 ต่อปี  
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6. รายการกบับุคคลหรือบริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษทั เจ อาร์ เค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซัมมิท วินดมิ์ลล ์กอลฟ์ คลบั จ ากดั มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่าจ ากดั (มหาชน) 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 2562  2561 
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  34,343 
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รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 2562  2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร    
ผลประโยชน์ระยะสั้น  3,094  2,617 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  110  121 
 3,204  2,738 

7. ลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 2562  2561 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2,623,146  2,898,007 
รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพ่ิมคา้งรับ 7,783  7,392 
 2,630,929  2,905,399 
หกั เจา้หน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (502,172)  (532,378) 
       ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (15,130)  (16,404) 
 2,113,627  2,356,617 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (65,321)  (64,549) 
รวมลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 2,048,306  2,292,068 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องจ าแนกตามอายหุน้ี
ท่ีคา้งช าระ มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 2562  2561 

ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 2,436,795  2,715,647 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    

ไม่เกิน 3 เดือน 92,987  93,282 
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 4,484  - 
มากกว่า 6 เดือน 88,880  89,078 

 2,623,146  2,898,007 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีสิทธิเรียกร้องในการรับช าระหน้ีท่ีคา้งช าระ
มากกว่า 6 เดือน แสดงมูลค่าตามเอกสารสิทธิจ านวน 89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 89 ลา้นบาท)    
ก่อนสุทธิดว้ยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายคืนผูโ้อนเมื่อบริษทัไดรั้บช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องแลว้มีจ  านวน  
22 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 22 ลา้นบาท) บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีดงักล่าว
ดว้ยจ านวนสุทธิแลว้ทั้งจ  านวน 

การเปล่ียนแปลงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
 2562  2561 

ยอดคงเหลือตน้งวด 64,549  61,431 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 772  548 
ยอดคงเหลือปลายงวด 65,321  61,979 
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8. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม  ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม- สุทธิจากส่วน  รวม 

 ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   

 

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2562 

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2561 

 ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2562 

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2561  

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2562 

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2561 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม 45,269  54,797  28,159  29,781  73,428  84,578 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (13,469)  (13,011)  (13,920)        (2,500)  (27,389)  (15,511) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม - สุทธิ 31,800  41,786  14,239  27,281  46,039  69,067 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับช าระหน้ีให้กบัลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 3 ราย 
รวมเป็นจ านวน 36.71 ลา้นบาท และ 36.75 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียน
เง่ือนไขการช าระหน้ีไม่ส่งผลกระทบใหเ้กิดผลขาดทุนแต่อยา่งใด  

การเปล่ียนแปลงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื มีดงัต่อไปน้ี 
หน่วย: พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มนีาคม 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 15,511  1,214 

   บวก  หน้ีสงสยัจะสูญ 11,878  - 
   หกั    หน้ีสูญตดับญัชี -  (158) 
   ยอดคงเหลือปลายงวด 27,389  1,056 
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9. สินทรัพย์รอการขาย 

สินทรัพยร์อการขาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 2562  2561 

เคร่ืองจกัร 11,994  11,994 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (6,512)  (6,512) 
เคร่ืองจกัร - สุทธิ 5,482  5,482 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องรายหน่ึงช าระหน้ีส่วนหน่ึงให้แก่บริษทัเป็นเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีบริษัทอยู่
ระหว่างการด าเนินการขายสินทรัพยด์งักล่าว  

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,525,000  1,817,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินโดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.90 - 3.78 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือส าหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ภายใตว้งเงินสินเช่ือ บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ต่าง ๆท่ีระบุไวใ้นสญัญา เช่น ห้ามน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปจ านอง จ  าน า หรือก่อใหเ้กิดภาระผูกพนั 
(Negative pledge) และการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 
1,315 ลา้นบาทและ 1,023 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 
 ณ วันที ่  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่
 1 มกราคม    ครบก าหนด  ต่ออายุสัญญา  31 มนีาคม 
 2562        2562 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,817       (292)  (3,672)  3,672  1,525 

หน่วย : ล้านบาท 
 ณ วันที ่  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่เงินสด  ณ วันที ่
 1 มกราคม    ครบก าหนด  ต่ออายุสัญญา  31 มนีาคม 
 2561        2561 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,107  (355)  (3,047)  3,047  1,752 

11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2562 และ 2561  ประกอบดว้ย 

หน่วย: พันบาท 
 2562  2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 3,533  4,766 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว                                                                                      (254) 

 
(6,642) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 3,279  (1,876) 

12. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการ
วดัก  าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก  าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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13. ภาระผูกพนั 

13.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 
บริษทัท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการ อายุของ
สัญญามีระยะเวลา 9 ปี บริษทัมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่า
ด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

หน่วย:ล้านบาท 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2562  2561 
จ่ายช าระ    
ภายใน 1 ปี 10  8 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 18  14 

13.2 ภาระผกูพนัอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ  านวน 3.16 ลา้นบาท ในแต่ละปี 

14. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทั 
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 


