
 

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 



 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด           
สามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และ                               
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท            
ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถได         
ความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดแสดง
ความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป  

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2560 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

(หนวย: พันบาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 34,021             48,617             
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4,111               3,160               
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 14,744             (1,571)              
   คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย 1,848               622                  
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (6)                     (380)                 
   กําไรจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย (44)                   -                       
   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,823               1,899               
   รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                       25                    
   คาใชจายดอกเบี้ย 36,288             28,067             
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 92,785             80,439             
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (354,783)          408,680           
   ลูกหน้ีเงินใหกูยืม (12,331)            (26,307)            
   ลูกหน้ีอ่ืน 2,319               231                  
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 110                  (537)                 
   เงินมัดจําและเงินประกัน -                       (307)                 
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง (9,784)              5,156               
   เจาหน้ีอ่ืน (1,668)              6,729               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (21,498)            57,335             
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 9                      84                    
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (304,841)          531,503           
   จายภาษีเงินได (12,715)            (12,417)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (317,556)          519,086           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

(หนวย: พันบาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้ออุปกรณ (2,206)              (587)                 
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,367)              (699)                 
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 6                      380                  
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย 350                  -                       
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (4,217)              (906)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล (36,800)            (64,000)            
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 383,000           (354,637)          
จายดอกเบี้ย (35,576)            (25,983)            
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 310,624           (444,620)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (11,149)            73,560             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 62,941             5,405               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 51,792             78,965             

ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
   เจาหน้ีอ่ืนจากการซื้ออุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,272)              77                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี   
25 สิงหาคม 2547 โดยมีบริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับซ้ือสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ ท่ีอยูตามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู ท่ีเลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน                     
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม      
บริษัทฯไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี ้

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 ในระหวางงวด บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท  การตีความ
และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว     
มาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน       

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ลักษณะความสัมพันธของบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ 

ช่ือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ 
บริษัท เจ อาร เค โฮลดิ้งส จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) บริษัทใหญ 
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) มีบริษัทใหญรวมกัน 
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีบริษัทใหญรวมกัน 
บริษัท ไอรา พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) มีบริษัทใหญรวมกัน 
บริษัท ไอรา ลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) มีบริษัทใหญรวมกัน 
บริษัท ไอรา เวนเจอร แคปปตอล จํากัด มีบริษัทใหญรวมกัน 
บริษัท ไอรา แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด มีบริษัทใหญรวมกัน 
บริษัท ไอรา แอดไวเซอรี่ จํากัด  มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท แอสไพเรช่ัน วัน จํากัด มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จํากัด (มหาชน) บริษัทรวมของบริษัทใหญและ 

   มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ทราเวลเล็กซ (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทรวมของบริษัทใหญและ 

   มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ซัมมิท วินดมิลล กอลฟ คลับ จํากัด มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
กองทุนสวนบุคคลท่ีบริหารโดย บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย ไอรา 
   บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)    จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน (ส้ินสุดการเปน

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันตั้งแตเดือนมกราคม 
2560) 

 ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี ้ 
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(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวด                           

สามเดือนส้ินสุด 
สําหรับงวด                        

เกาเดือนส้ินสุด 
 

 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน  
 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  
ดอกเบ้ียจาย - - - 4,833 อัตราตลาด (Money market 

rate) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2560  2559 
ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -  11,366 
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -  21 
เงินปนผลคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน                                       
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -  14,882 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนระยะส้ัน 4,032 4,425 14,625 13,562 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 231 283 695 848 
ผลประโยชนท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - 2 - 11 
รวม 4,263 4,710 15,320 14,421 
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4. ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 
(หนวย: พันบาท) 

 30 กันยายน    
2560 

31 ธันวาคม  
2559 

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 3,059,072 2,602,070 
รายไดดอกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกรองเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 6,279 5,820 
รวม 3,065,351 2,607,890 
หัก: เจาหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (534,220) (433,118) 
       ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (15,968) (14,392) 
 2,515,163 2,160,380 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (57,287) (43,941) 
รวมลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรอง - สุทธิ 2,457,876 2,116,439 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองจําแนกตามอายุหนี้
ไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
อายุหนี้คางชําระ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,893,045 2,478,273 
คางชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 79,899 31,347 
 3 - 6 เดือน 1,542 24,220 
 มากกวา 6 เดือน 84,586 54,022 
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 3,059,072 2,587,862 
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ - 14,208 
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 14,208 
รวมลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง 3,059,072 2,602,070 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 6 เดือน แสดง
มูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 85 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 54 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงิน
ท่ีตองจายคืนผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 21 ลานบาท                      
(31 ธันวาคม 2559: 18 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวย
จํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 

5. ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
(หนวย: พันบาท) 

 ลูกหนี้เงินใหกูยืม ลูกหนี้เงินใหกูยืม - สุทธิจาก  
 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป รวม 
 30 กันยายน

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 กันยายน

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 กันยายน

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 15,710 13,403 87,901 77,877 103,611 91,280 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (661) (7,371) (61,354) (53,249) (62,015) (60,620) 
ลูกหนี้เงินใหกูยืม -สุทธ ิ 15,049 6,032 26,547 24,628 41,596 30,660 

ในระหวางป 2555 บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิ
เรียกรองรายหนึ่ง ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้จํานวน 73 
ลานบาท โดยมีระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 7 ป อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระ
หนี้ไมสงผลกระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ณ วันท่ี30 กันยายน 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของ
เงินใหกูยืมจํานวน 61 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 61 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว 

และเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้จาก
การซ้ือสิทธิเรียกรองรายหนึ่ง ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระ
หนี้จํานวน 30 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 5 ป อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียน
เง่ือนไขการชําระหนี้ไมสงผลกระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2560  บริษัทฯไดรับชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 2.6 ลานบาท และ 0.8 ลานบาท 
ตามลําดับ(2559: บริษัทฯไดรับชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 1.8 ลานบาท และ0.4 ลานบาท 
ตามลําดับ) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินใหกูยืมดังกลาวจํานวน 24 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2559: 26 ลานบาท) 
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และเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับชําระหนี้ใหกับลูกหนี้     
จากการซ้ือสิทธิเรียกรองรายหนึ่ง ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับ
ชําระหนี้จํานวน 1.5 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 2 ป อยางไรก็ตาม การ
ปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระหนี้ไมสงผลกระทบใหเกิดผลขาดทุนแตอยางใด ในระหวางงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560  บริษัทฯไดรับชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 0.15 ลานบาท และ 0.02 
ลานบาท ตามลําดับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินใหกูยืมดังกลาวจํานวน 
1.3 ลานบาท  

6. สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายมีรายละเอียดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เครื่องจักร 12,300 12,300 
หัก: จําหนาย - ราคาตามบัญชีสุทธิ (306) - 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (4,917) (3,069) 
เครื่องจักร - สุทธิ 7,077 9,231 

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกรองรายหนึ่งชําระหนี้สวนหนึ่งใหแกบริษัทฯเปนเครื่องจักร ท้ังนี้ บริษัทฯ
อยูระหวางการดําเนินการขายสินทรัพยดังกลาว  

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินหลายแหง ภายใตวงเงินสินเช่ือ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีระบุไวใน
สัญญา เชน หามนําทรัพยสินของบริษัทฯไปจํานอง จํานํา หรือกอใหเกิดภาระผูกพัน (Negative pledge) 
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกูท่ียัง
ไมไดเบิกใชเปนจํานวน 862 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,245 ลานบาท) 

8. ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษี

เฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 
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คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด        

วันท่ี 30 กันยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 4,479 3,607 10,429 9,989 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด    

ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางช่ัวคราว (205) 166 (733) (35) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,274 3,773 9,696 9,954 

9. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้ และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน ดังนั้น 
รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวน
งานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 

10. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลจากกําไรสะสม ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559   
       วันท่ี 21 เมษายน 2559 16,000 0.01 
เงินปนผลระหวางกาลครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
   จากกําไรสะสม    วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 48,000 0.03 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2559  64,000 0.04 
เงินปนผลจากกําไรสุทธ ิ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560   
   ป 2559    วันท่ี 21 เมษายน 2560 16,000 0.01 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2560  16,000 0.01 
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11. ภาระผูกพัน 
11.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 9 ป บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใต       
สัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไมได ดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 
จายชําระ   
     ภายใน 1 ป 7 6 
     มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 20 23 
     มากกวา 5 ป - 2 

11.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรม

คอมพิวเตอรจํานวน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559: 5 ลานบาท) 

12. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีดังตอไปนี ้

  (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2559 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2559 
 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

คาใชจายในการบริหาร 20,367 20,460 63,028 61,457 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 93 - (1,571) - 

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว  
13. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
 งบกา รเ งิน ระหว างกา ลนี้ ไ ดรับอ นุ มัติ ใ หออก โดย ค ณะก รรมก ารขอ งบริษั ทฯ เ ม่ื อวัน ท่ี                         

10 พฤศจิกายน 2560 


