
 

 

 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน                  
แบบยอ่ของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน             
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน         
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                           
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,325                 99,985                 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 3 1,888,900            1,901,366            
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 229,725               217,732               
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,512                   2,474                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,207,462            2,221,557            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 66,402                 56,415                 
อุปกรณ์ 700                      679                      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,521                   2,821                   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 6,451                   7,063                   
เงินมดัจ าและเงินประกนั 297                      287                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7 23,112                 22,717                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 98,483                 89,982                 
รวมสินทรัพย์ 2,305,945            2,311,539            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5 1,623,000            1,648,000            
เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 49,746                 51,114                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 9,000                   12,000                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,275                   2,373                   
เจา้หน้ีเงินรอคืน 43,126                 34,761                 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,600                   5,365                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,197                   4,300                   
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 706                      2,989                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,740,650            1,760,902            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 333                      563                      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,928                 19,319                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 20,261                 19,882                 
รวมหนีสิ้น 1,760,911            1,780,784            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 400,000               400,000               
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้
      หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 400,000               400,000               
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 75,845                 75,845                 
ส่วนเกินทุนจากบริษทัใหญ่ 406                      406                      
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 34,700                 34,700                 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 34,083                 19,804                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 545,034               530,755               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,305,945            2,311,539            

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

รายได้
รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 37,792                35,021                
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 11,625                9,609                  
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 5,580                  3,845                  
รายไดอ่ื้น 278                     -                          
รวมรายได้ 55,275                48,475                
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25,594                24,635                
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 1,776                  (2,206)                 
รวมค่าใช้จ่าย 27,370                22,429                
ก าไรจากการด าเนินงาน 27,905                26,046                
ตน้ทุนทางการเงิน (10,005)               (8,858)                 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 17,900                17,188                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7 (3,621)                 (3,246)                 
ก าไรส าหรับงวด 14,279                13,942                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 14,279                13,942                

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.0089                0.0087                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จากบริษทัใหญ่ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 400,000             75,845               406                    32,200               12,788               521,239             
ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         13,942               13,942               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         13,942               13,942               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 400,000             75,845               406                    32,200               26,730               535,181             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 400,000             75,845               406                    34,700               19,804               530,755             
ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         14,279               14,279               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                         -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         -                         14,279               14,279               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 400,000             75,845               406                    34,700               34,083               545,034             

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทนุเรือนหุน้ ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 17,900                 17,188                 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 2,043                   2,233                   
   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 1,776                   (2,206)                 
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 609                      692                      
   ตน้ทนุทางการเงิน 10,005                 8,858                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 32,333                 26,765                 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 12,492                 156,510              
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (23,729)               20,110                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,091)                 (744)                    
   เงินมดัจ าและเงินประกนั (10)                      (22)                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1,368)                 755                      
   เจา้หน้ีเงินรอคืน 8,365                   (2,828)                 
   เจา้หน้ีอ่ืน 1,024                   (556)                    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,283)                 927                      
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 25,733                 200,917              
   จ่ายดอกเบ้ีย (10,366)               (9,119)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (119)                    (109)                    
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 15,248                 191,689              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (152)                    (30)                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (428)                    (642)                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (580)                    (672)                    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (25,000)               (173,000)             
เงินกูย้มืระยะยาวลดลง (3,000)                 -                          
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,328)                 (1,285)                 
จ่ายเงินปันผล -                          (33,600)               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (29,328)               (207,885)             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (14,660)               (16,868)               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 99,985                 62,520                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 85,325                 45,652                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547        
โดยมีบริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็น          
บริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ี ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทั
อยูท่ี่เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้แสดงรายการใน                          
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางกา รตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษทั เจ อาร์ เค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ผูถื้อหุน้ล าดบัสูงสุด 
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 แอสไพเรชัน่ ทู จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซมัมิท วินดมิ์ลล ์กอลฟ์ คลบั จ ากดั มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดย บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่าจ ากดั (มหาชน) 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯบุคคลหรือและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจ้าหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 12 13 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 12 13 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 372 1,481 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,082 4,066 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 172 207 
รวม 4,254 4,273 

3. ลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2,497,681 2,484,451 
รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพิ่มคา้งรับ 15,480 12,710 
รวม 2,513,161 2,497,161 
หกั เจา้หน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง  (541,640) (513,458) 
       ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (15,329) (14,846) 
รวม 1,956,192 1,968,857 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (67,292) (67,491) 
รวมลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 1,888,900 1,901,366 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแยกตามขั้นของความเส่ียง
ดา้นเครดิต มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ 31 มีนาคม 2565 
 

ลูกหน้ีจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง - 

สุทธิ 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 1,883,519 3,050,533 4,516 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                        
ความเส่ียงดา้นเครดิต 1,748 3,795 294 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 70,925 70,925 62,482 

รวม 1,956,192 3,125,253 67,292 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ 31 ธนัวาคม 2564 
 

ลูกหน้ีจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง - 

สุทธิ 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 1,897,687 3,069,110 4,763 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                     
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 71,170 71,170 62,728 

รวม 1,968,857 3,140,280 67,491 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565                         
ของลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ลูกหน้ี 
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต                  
(ชั้นท่ี 1) 

ลูกหน้ี 
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต               
(ชั้นท่ี 2) 

ลูกหน้ี                     
ท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต                 
(ชั้นท่ี 3) รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 4,763 - 62,728 67,491 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (3) 3 - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                      
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (329) 291 (73) (111) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 85 - - 85 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี - - (173) (173) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 4,516 294 62,482 67,292 

4. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี รวม 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 260,862 247,127 66,472 56,478 327,334 303,605 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น (31,137) (29,395) (70) (63) (31,207) (29,458) 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ 229,725 217,732 66,402 56,415 296,127 274,147 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับช าระหน้ีให้กับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 3 ราย (31 ธันวาคม 2564:                  
3 ราย) รวมเป็นจ านวน 36.42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 36.42 ลา้นบาท)  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมแยกตามล าดับขั้นของความเส่ียง                
ดา้นเครดิต มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 
 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 290,911 319,364 313 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 36,423 36,423 30,894 
รวม 327,334 355,787 31,207 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 
 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 267,182 293,966 152 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 36,423 36,423 29,306 

รวม 303,605 330,389 29,458 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ของ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ลูกหน้ี 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัส าคญั

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต                  

(ชั้นท่ี 1) 

ลูกหน้ี 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัส าคญั

ของความเส่ียง

ดา้นเครดิต               

(ชั้นท่ี 2) 

ลูกหน้ี                         

ท่ีมีการดอ้ยค่า         

ดา้นเครดิต                 

(ชั้นท่ี 3) รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 152 - 29,306 29,458 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                      

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 93 - 1,588 1,681 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 68 - - 68 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 313 - 30,894 31,207 

5. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี                  

31 มีนาคม 2565 
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2564 
ณ วนัท่ี                  

31 มีนาคม 2565 
ณ วนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2564 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.45 - 3.02 2.28 - 5.59 1,623,000 1,648,000 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน            
หลายแห่ง ภายใต้วงเงินสินเช่ือ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆท่ีระบุไว้ในสัญญา เช่น ห้าม                 
น าทรัพย์สินของบริษทัฯไปจ านอง จ าน า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนั (Negative pledge) และการด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 1,067 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2564: 1,042 ลา้นบาท) 
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6. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
รองรับการด าเนินงานของธุรกิจบริการให้สินเช่ือเงินทุนระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั   

บริษทัฯไดต้กลงช าระคืนเงินตน้ให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนทั้งหมดจ านวน 36 งวด โดยเร่ิมช าระคืนงวดแรก
ในเดือนมิถุนายน 2564 และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว (MLR) ลบร้อยละ 4.10 
ต่อปีส าหรับระยะเวลา 6 งวดแรกนับจากวนัท่ีเร่ิมเบิกวงเงินกู ้และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับ
เงินกูย้ืมระยะยาว (MLR) ลบร้อยละ 3.10 ต่อปีส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเหลือ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯคาดว่าจะ
สามารถช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดไดภ้ายในปี 2565 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                   
บริษทัฯจะไม่ผิดนัดช าระหน้ีกบัธนาคารและเจ้าหน้ีรายอ่ืน และไม่กระท าการใดเพื่อให้มีการเลิกบริษทั              
การช าระบญัชีหรือการเลิกกิจการ รวมถึงการน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค์ตามท่ีแจง้ไวก้บัทางธนาคาร
เท่านั้น เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดเ้บิกวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูเ้ตม็จ านวนแลว้ 

7. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,016 3,142 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                         

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว                                                                                      (395) 104 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,621 3,246 
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8. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน                             
การด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ใน         
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ทั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่า
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

9. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

9.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผกูพนัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2.1 ลา้นบาท) 

9.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี          

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ่ายช าระ   
 ภายใน 1 ปี 4 1 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 - 

10. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ        
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 


