
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

1 มกราคม 2549 ถงึ 31 มีนาคม 2549 

 

 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ ถือหุ้นบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 
 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

และ พ.ศ. 2548 ของบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  และข้าพเจ้าได้สอบทานงบดลุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548  ของบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้ รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการรายงาน

ตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า   
 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้า

ต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ การสอบทานนีมี้ขอบเขตจํากดั โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของ

กิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูทางการเงิน จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่งบการเงินท่ีสอบทานได้ 
 

 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

 ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัท ฐิติกร จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย  และงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  ของบริษัท ฐิติกร จํากัด 

(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี  

28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 งบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินท่ี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวันท่ีใน 

รายงานนัน้ 

 

 

      (นายสนิท  หิรัญภาณพุงศ์) 

     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3652 

      บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

กรุงเทพมหานคร 

15 พฤษภาคม 2549 



 

1

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดลุ

ณ วนัที! 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ วนัที! 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

สินทรัพย์
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ (สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 53,652,214 61,827,711 38,310,163 46,079,500

ลกูหนี 8การค้า

ลกูหนี 8ตามสญัญาเช่าซื 8อ-สทุธิ 5 5,309,069,694 5,345,786,559 4,362,812,964 4,216,264,026

ลกูหนี 8อื!น-สทุธิ 6 57,120,972 57,827,693 52,737,239 50,557,179

รายการบญัชีกบักิจการที!เกี!ยวข้องกนั 7.2 70,084 49,733 149,235,691 251,150,998

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 8น 8 4,200,000 7,200,000 - -

สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น

รถยดึรอการขาย-สทุธิ 9 90,467,540 127,712,349 86,722,485 124,040,055

อื!นๆ 16,372,820 28,270,529 15,323,079 27,438,759

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 5,530,953,324 5,628,674,574 4,705,141,621 4,715,530,517

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุซึ!งบนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสีย 7.5 - - 383,451,195 385,816,010

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 10 3,600,000 2,400,000 3,600,000 2,400,000

ที!ดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 11 84,606,777 79,075,279 71,019,859 69,460,947

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ 12 10,690,150 10,085,324 6,621,005 4,972,492

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น

เงินฝากที!มีข้อจํากดัการใช้ 4 24,000,000 24,000,000 - -

อื!นๆ 13 45,456,155 43,792,220 15,027,567 13,147,242

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 168,353,082 159,352,823 479,719,626 475,796,691

รวมสินทรัพย์ 5,699,306,406 5,788,027,397 5,184,861,247 5,191,327,208

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี 8

 



 

2

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดลุ

ณ วนัที! 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ วนัที! 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ (สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี �สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 8น

                        จากสถาบนัการเงิน 14 2,295,092,147 2,460,946,417 1,680,999,713 1,801,695,449

รายการบญัชีกบักิจการที!เกี!ยวข้องกนั 7.2 3,250,084 1,012,798 143,944,657 110,429,239

หนี 8สินหมนุเวียนอื!น

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 110,128,033 96,688,748 101,752,940 88,303,853

เงินมดัจํารับและเงินรับชั!วคราว 88,789,017 85,416,533 74,205,592 67,576,238

อื!นๆ 43,228,598 48,064,976 35,620,476 38,215,397

รวมหนี 8สินหมนุเวียน 2,540,487,879 2,692,129,472 2,036,523,378 2,106,220,176

หนี �สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะยาว 15 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

หุ้นกู้ 16 745,000,000 745,000,000 745,000,000 745,000,000

เจ้าหนี 8อื!น 27,273,676 28,062,723 16,793,018 17,271,830

รวมหนี 8สินไม่หมนุเวียน 872,273,676 873,062,723 861,793,018 862,271,830

รวมหนี 8สิน 3,412,761,555 3,565,192,195 2,898,316,396 2,968,492,006

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุจดทะเบยีน ทนุที!ออกและชําระเต็มมลูค่าแล้ว

หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 972,987,500 972,987,500 972,987,500 972,987,500

กําไรสะสม

จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 17 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ยงัไม่ได้จดัสรร 763,557,351 699,847,702 763,557,351 699,847,702

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,286,544,851 2,222,835,202 2,286,544,851 2,222,835,202

รวมหนี 8สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 5,699,306,406 5,788,027,397 5,184,861,247 5,191,327,208

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี 8

 



 

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

3 (สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุ

งวด 3 เดือนสิ 8นสดุวนัที! 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได้

รายได้จากการให้เช่าซื 8อ-สทุธิ 18 433,038,177 395,721,257 398,554,020 309,798,766

รายได้อื!น 18 104,102,108 48,208,201 98,313,620 46,104,917

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 7.5 - - (2,364,815) 10,798,369

รวมรายได้ 537,140,285 443,929,458 494,502,825 366,702,052

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หนี 8สญูและหนี 8สงสยัจะสญู 119,533,362 54,384,652 107,428,418 40,580,614

อื!นๆ 308,451,760 251,406,029 281,449,547 199,119,582

รวมค่าใช้จ่าย 427,985,122 305,790,681 388,877,965 239,700,196

กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและภาษีเงนิได้ 109,155,163 138,138,777 105,624,860 127,001,856

ดอกเบี 8ยจ่าย 31,600,973 23,640,987 28,070,670 14,435,843

ภาษีเงินได้ 13,844,541 9,951,496 13,844,541 8,019,719

กาํไรสุทธิ 63,709,649 104,546,294 63,709,649 104,546,294

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน 3.11 0.13 0.21 0.13 0.21

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี 8

 



 

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

5 (สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งวด 3 เดือนสิ 8นสดุวนัที! 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรสทุธิ 63,709,649 104,546,294 63,709,649 104,546,294

บวก (หกั) รายการปรับปรุง

ค่าเสื!อมราคา 4,568,177 3,654,464 4,293,126 3,316,019

ค่าตดัจําหน่าย 1,476,164 3,919,711 432,477 1,643,148

ผล (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิด (563,230) 2,143,263 (563,230) 2,143,263

หนี 8สญูและหนี 8สงสยัจะสญู 119,533,362 54,384,652 107,428,418 40,580,614

ขาดทนุจากการลดมลูค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลบั) (12,854,925) 2,141,616 (12,806,180) 2,637,599

ผล (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 8,681 (347,929) 31,738 (344,796)

โอนสินทรัพย์เป็นเงินมดัจํา 787,852 - 787,852 -

ผลกําไรจากการถกูเวนคืนที!ดิน - (4,750,122) - -

ส่วนแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 2,364,815 (10,798,369)

176,665,730 165,691,949 165,678,665 143,723,772

สินทรัพย์ดําเนินงานและหนี 8สินดําเนินงาน

ลกูหนี 8ตามสญัญาเช่าซื 8อ (82,233,607) (315,887,145) (253,753,656) (469,824,266)

ลกูหนี 8อื!น 123,831 (10,525,104) (2,403,760) (13,202,084)

รายได้ค้างรับกิจการที!เกี!ยวข้องกนั (20,351) - 915,307 480,802

รถยดึรอการขาย 50,099,734 (11,772,475) 50,123,750 (13,432,618)

สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น 11,897,709 (9,247,124) 12,115,680 (12,185,806)

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น (1,663,935) 370,868 (1,880,325) (34,000)

เจ้าหนี 8กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 2,237,286 (8,650,173) 8,515,418 (3,256,789)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,439,285 9,327,911 13,449,087 7,441,042

เงินมดัจํารับและเงินรับชั!วคราว 3,372,484 17,711,853 6,629,354 21,848,905

หนี 8สินหมนุเวียนอื!น (4,836,378) 5,632,650 (2,594,921) 6,917,192

หนี 8สินไม่หมนุเวียนอื!น (789,047) (528,754) (478,812) (287,804)

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 168,292,741 (157,875,544) (3,684,213) (331,811,654)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี 8

 



 

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

6 (สอบทานแล้ว)

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งวด 3 เดือนสิ 8นสดุวนัที! 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 8น 3,000,000 - - -

เงินให้กู้ ยืมระยะสั 8นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั - - 101,000,000 (34,000,000)

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว (1,200,000) - (1,200,000) -

เงินฝากที!มีข้อจํากดัการใช้ - (59,888) - -

เงินจ่ายเพื!อซื 8อสินทรัพย์ (11,046,716) (3,820,136) (6,794,380) (3,804,809)

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 150,508 3,585,383 122,752 3,557,626

เงินรับจากการถกูเวนคืนที!ดิน - 5,088,126 - -

เงินจ่ายเพื!อซื 8อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,080,990) (1,212,000) (2,080,990) (1,212,000)

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (11,177,198) 3,581,485 91,047,382 (35,459,183)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 8นจากสถาบนัการเงิน (165,291,040) 154,396,548 (120,132,506) 370,105,988

เงินกู้ ยืมระยะสั 8นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั - - 25,000,000 -

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (165,291,040) 154,396,548 (95,132,506) 370,105,988

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ,มขึ �น (ลดลง) สุทธิ (8,175,497) 102,489 (7,769,337) 2,835,151

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 61,827,711 60,446,584 46,079,500 29,746,299

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 53,652,214 60,549,073 38,310,163 32,581,450

ข้อมลูเพิ!มเติม:

ดอกเบี 8ยจ่ายสําหรับงวด 23,128,220 27,398,164 19,376,568 21,992,639

ภาษีเงินได้จ่ายสําหรับงวด 4,982,017 623,586 395,454 578,677

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี 8

 



  

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

4 (สอบทานแล้ว)

                              บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

งวด 3 เดือนสิ ,นสดุวนัที$ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หน่วย : บาท

       งบการเงินรวม

ทนุที$ออก ส่วนเกินมลูค่า สํารอง กําไรสะสม รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร

ยอดคงเหลือต้นงวด 2548 500,000,000 972,987,500 47,704,296 546,489,775 2,067,181,571

กําไรสทุธิ - - - 104,546,294 104,546,294

ยอดคงเหลือปลายงวด 2548 500,000,000 972,987,500 47,704,296 651,036,069 2,171,727,865

ยอดคงเหลือต้นงวด 2549 500,000,000 972,987,500 50,000,000 699,847,702 2,222,835,202

กําไรสทุธิ - - - 63,709,649 63,709,649

ยอดคงเหลือปลายงวด 2549 500,000,000 972,987,500 50,000,000 763,557,351 2,286,544,851

       งบการเงินเฉพาะ

ทนุที$ออก ส่วนเกินมลูค่า สํารอง กําไรสะสม รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร

ยอดคงเหลือต้นงวด 2548 500,000,000 972,987,500 47,704,296 546,489,775 2,067,181,571

กําไรสทุธิ - - - 104,546,294 104,546,294

ยอดคงเหลือปลายงวด 2548 500,000,000 972,987,500 47,704,296 651,036,069 2,171,727,865

ยอดคงเหลือต้นงวด 2549 500,000,000 972,987,500 50,000,000 699,847,702 2,222,835,202

กําไรสทุธิ - - - 63,709,649 63,709,649

ยอดคงเหลือปลายงวด 2549 500,000,000 972,987,500 50,000,000 763,557,351 2,286,544,851

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี ,
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 

 

1.  ข้อมลูทัว่ไป 

   บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน  

พ.ศ. 2546 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สิน

ทองหล่อ จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้ นร้อยละ 42.36) บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้เช่าซือ้ยานพาหนะ 

สํานกังานของบริษัทฯ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 

2.  เกณฑ์การจดัทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงิน 

2.1 บริษัทฯ ได้จัดทําบัญชีโดยใช้หน่วยเงินตราไทยในการบันทึกรายการ และได้จัดทํางบการเงิน (รวมถึงงบ

การเงินรวม) ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย และตามมาตรฐานการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย ท่ีเก่ียวกบัการรายงานงบการเงินระหวา่งกาล บริษัทฯ นําเสนองบการเงินตามรูปแบบประกาศ

อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง  “กําหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544”  งบการเงินท่ี

นําเสนอนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเว้นรายการตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตหุรือนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 รายการบางรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูปี 2548 ท่ีนํามาเปรียบเทียบ ได้จดัประเภทใหม่และ

แสดงตา่งไปจากเดิม เพ่ือให้สอดคล้องและเปรียบเทียบกนัได้กบัการแสดงรายการในงบการเงินปี 2549 

2.3 การจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ได้จดัทําขึน้โดยรวมบริษัทย่อยสองแห่ง ดงันี ้

  ลกัษณะของธุรกิจ ถือหุ้นร้อยละ 

 บริษัท ซ.ีวี.เอ. จํากดั ให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 99.99 

 บริษัท ชยภาค จํากดั ให้เช่าซือ้รถยนต์ 99.99 

  ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบ

การเงินรวมแล้ว 

2.4 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัจากกรรมการให้เผยแพร่ได้ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

 

3.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

   3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินประเภททวงถาม และเงิน

ลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงูซึง่พร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได้และมีความเสี่ยงตอ่การ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสําคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือสิน้รอบระยะเวลาท่ี

กําหนดเกินกวา่สามเดือน (เงินฝากประจํา) 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

   3.2 ลกูหนีก้ารค้า 

   ลกูหนีก้ารค้าแสดงตามมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับคือ ราคาตามบญัชีหกัค่าเผ่ือหนีส้ญู บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยประมาณค่าเผ่ือหนีส้ญูสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ 

โดยการพิจารณาจากผลการเรียกเก็บหนีแ้ละวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจบุนัของลกูหนี ้

   ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้ญูจากระยะเวลาค้างชําระของหนีโ้ดย

หกัรายได้รอการตดับญัชีและหลกัประกนัดงันี ้

 
ระยะเวลา 

 คา่เผ่ือหนีส้ญู (ร้อยละ) 

  รถยนต์  รถจกัรยานยนต์ 

 ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ   1  1 

 ค้างชําระ   1 เดือน  1  1 

 ค้างชําระ   2 – 3 เดือน  2  20 

 ค้างชําระ   4 – 6 เดือน  20  50 

 ค้างชําระ   7 – 12 เดือน  50  100 

 ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน  100  100 

 

   การตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูของลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ คํานวณจากลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิท่ีค้างชําระไมเ่กิน 6 เดือน

หกัหลกัประกนัร้อยละ 80  ท่ีค้างชําระระหวา่ง 7-12 เดือนหกัหลกัประกนัร้อยละ 50  และท่ีค้างชําระมากกว่า 

12 เดือนไมห่กัหลกัประกนั 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยกําหนดแนวทางการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้ญูข้างต้นตามสถิติของหนีสู้ญท่ีเกิดขึน้จริง

ในอดีต ซึง่จากช่วงสามปีท่ีผ่านมา (ปี 2546 ถงึปี 2548) มีหนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จริงเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 3.24 

ของลูกหนีเ้ช่าซือ้สทุธิ และค่าเผ่ือหนีสู้ญเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 7.57 ของลูกหนีเ้ช่าซือ้สุทธิ ในปี 2549  

คา่เผ่ือหนีส้ญูท่ีได้ประมาณไว้ตามแนวทางดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 6.83 ของลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิ อย่างไรก็ตาม 

การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้ญูตามนโยบายดงักล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้

สูญสําหรับธุรกิจ Consumer Finance ท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

กําหนดร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดให้ตัง้ค่าเผ่ือหนีสู้ญเต็มจํานวนตามยอดหนีค้งเหลือของลกูหนีท่ี้

ค้างชําระเกิน 3 งวดขึน้ไป โดยไมนํ่าหลกัประกนัมาหกัจากยอดหนีค้งเหลือ 

 

   3.3 ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

   ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแสดงตามมลูคา่ท่ีจะได้รับ 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

   3.4 สินทรัพย์รอการขาย 

   สินทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงานและรอการขายแสดงในมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีเลิกใช้สินทรัพย์ 

   รถยึดคืนจากผู้ เช่าซือ้แสดงในมูลค่าตามบัญชีหรือราคาตามสภาพของรถท่ีคาดว่าจะจําหน่ายได้

แล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า โดยรถยึดคืนซึ่งยงัคงเหลืออยู่ ณ วนัสิน้งวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณผล

ขาดทนุดงันี ้

ยอดค้างไมเ่กินหนึง่ปี ร้อยละ  25 

ยอดค้างเกินหนึง่ปี ร้อยละ 100 

 

   3.5 เงินลงทนุ 

   เงินลงทนุตราสารทนุในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม (โดยอ้างอิงกบัราคาของตรา

สารในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในกรณีท่ีเงินลงทุนนัน้เป็นเงินลงทนุเพ่ือค้า การเปลี่ยนแปลงมลูค่า

ของเงินลงทุนจะแสดงเป็นผลกําไรหรือผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุน หากเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย การ

เปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินลงทุนจะแสดงเป็นผลกําไรขาดทุน ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของ

เงินลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

   เงินลงทุนตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงด้วยราคาทุน หัก

ด้วยผลขาดทนุจากเงินลงทนุท่ีลดคา่ลงอย่างไมเ่ป็นการชัว่คราว (ถ้ามี) 

   เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีสว่นได้เสีย 

 

   3.6 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

   ท่ีดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา

คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ ซึง่ได้ประมาณไว้ดงันี ้

อาคาร       20 ปี 

สว่นปรับปรุงอาคาร 3 – 20 ปี 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ 5 – 10 ปี 

ยานพาหนะ         5 ปี 

 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทกึคา่เสื่อมราคาเป็นคา่ใช้จ่ายประจํางวด และเม่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จําหน่ายสินทรัพย์ออกจากบญัชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบนัทกึตดัสินทรัพย์และคา่เสื่อมราคาสะสมของ

สินทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี พร้อมกบับนัทกึผลกําไรหรือผลขาดทนุจากการจําหน่ายไว้ในงบกําไรขาดทนุ 
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   คา่ใช้จ่ายในการตอ่เติม ปรับปรุง หรือตอ่สญัญาเช่า ซึง่มีผลทําให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์

นัน้เพ่ิมขึน้ถือเป็นคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและบํารุงรักษาสินทรัพย์ให้คงสภาพเดิม ถือเป็น

คา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุในงวดท่ีเกิดรายการ 

 

   3.7 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นค่าสิทธิการใช้ระบบโปรแกรมเช่าซือ้ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ร่วมกับ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม บริษัทฯ และบริษัทย่อยตดัจําหน่ายค่า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

   สิทธิการเช่าเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยตดัจําหน่าย

ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าภายในระยะเวลา 2 ปีถงึ 11 ปี 

 

   3.8 หนีส้ิน ประมาณการหนีส้ิน และคา่ใช้จ่าย 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกหนีส้ิน ประมาณการหนีส้ิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเม่ือบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตกุารณ์ในอดีต ซึง่อาจทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจ่ายชําระภาระผูกพนันัน้ในจํานวนเงินท่ีสามารถ

ประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบการเงินในงวดท่ีมีการเสนอและประกาศ

จ่ายเงินปันผล ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัแล้ว 

 

   3.9 การรับรู้รายได้ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกรายได้จากการให้เช่าซือ้เป็นดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ และรับรู้เป็น

รายได้โดยวิธีผลรวมจํานวนงวดตามระยะเวลาของสญัญาเช่าซือ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยหยุดรับรู้รายได้จาก

สญัญาเช่าซือ้ของลกูหนีค้้างชําระคา่งวดเกินสามงวด ซึง่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตัง้ค่าเผ่ือ

หนีส้ญูสําหรับธุรกิจ Consumer Finance ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) กําหนดร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชี 

   รายได้ดอกเบีย้รับอ่ืนๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะหยดุรับรู้เม่ือมีความไมแ่น่นอน

เก่ียวกบัการรับชําระดอกเบีย้ 

   รายได้เงินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการเสนอและประกาศจ่ายแล้ว 
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3.10 ภาษีเงินได้ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าภาษีเงินได้เท่ากับจํานวนท่ีต้องจ่ายตามข้อกําหนดของประมวล

รัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

 

 3.11 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

   กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสทุธิด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ี

ออกจําหน่ายในระหวา่งงวด ซึง่มีจํานวน 500 ล้านหุ้น ในปี 2549 และ 2548 

 

 3.12 การด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เม่ือมีเหตุการณ์หรือข้อบ่งชีว้่ามูลค่าท่ีจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์ต่ํากวา่ราคาตามบญัชี มลูค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย์คือราคาขายสทุธิของสินทรัพย์

หรือมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์นัน้ แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 

   ก) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ประเมินจากราคาขายสทุธิของสินทรัพย์หรือ

มลูคา่จากการใช้สินทรัพย์นัน้ แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ โดยประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วย

สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด แล้วแตก่รณี 

   ข) เงินลงทุนตราสารทุนประเมินจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้และปัจจัยอ่ืน

ประกอบ เงินลงทุนตราสารหนีป้ระเมินจากราคาขัน้พืน้ฐานจากการคํานวณอตัราผลตอบแทนของเงินลงทุน

นัน้และปัจจยัอ่ืนประกอบ 

   ค) ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุในงวดท่ีเกิดรายการ 

 

 3.13 การแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยแปลงค่ารายการบัญชีท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทตาม

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ผลต่างถือเป็นผลกําไรขาดทุนท่ีเกิดขึน้แสดงในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึง่ยงัคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบดลุ ได้แปลงคา่เป็น

เงินบาทตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบดลุ ผลต่างถือเป็นผลกําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้แสดงในงบกําไร

ขาดทนุ 
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 3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 

   บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนกังาน ได้ร่วมกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้ง

ชีพ ตามพระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ เงินกองทุนนีจ้ะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีท่ีพนกังานออกจากงานตาม

ระเบียบของกองทนุดงักลา่ว 

 

 3.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไมมี่นโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการค้า นโยบายการ

บญัชีสําหรับการบนัทกึและการวดัมลูคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมาย

เหตท่ีุเก่ียวข้อง 

 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      หนว่ย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  เงินสด 18,008,819 12,252,362 12,506,802 6,618,896 

  เงินฝากธนาคาร 59,643,395 73,575,349 25,803,361 39,460,604 

          รวม 77,652,214 85,827,711 38,310,163 46,079,500 

  หกั สว่นท่ีแสดงเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (24,000,000) (24,000,000) -     - 

   53,652,214 61,827,711 38,310,163 46,079,500 

 

   เงินฝากธนาคารมีดอกเบีย้ร้อยละ 0 ถงึ 3.5 ตอ่ปี  

   เงินฝากประจํา 24 ล้านบาท เป็นเงินฝากท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ เน่ืองจากได้วางเป็นประกนัเงินเบิกเกินบญัชี

ของบริษัทย่อยจงึได้แยกแสดงเป็นสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
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5. ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิ 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 7,554,556,660 7,637,367,642 6,359,772,245 6,197,052,294 

  หกั รายได้รอการตดับญัชี (1,856,333,891) (1,868,157,348) (1,701,450,718) (1,671,650,481) 

   5,698,222,769 5,769,210,294 4,658,321,527 4,525,401,813 

  หกั คา่เผ่ือหนีส้ญู (389,153,075) (423,423,735) (295,508,563) (309,137,787) 

          สทุธิ 5,309,069,694 5,345,786,559 4,362,812,964 4,216,264,026 

 

   ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้แยกตามอายหุนีค้้างชําระได้ดงันี ้

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 3,483,015,620 3,486,248,404 3,030,249,006 2,942,286,308 

  ค้างชําระ 1 เดือน 842,569,020 877,230,617 700,586,347 692,266,033 

  ค้างชําระ 2-3 เดือน 867,205,246 853,869,818 660,184,858 605,163,515 

  ค้างชําระ 4-6 เดือน 315,908,454 325,791,017 198,174,633 193,757,574 

  ค้างชําระ 7-12 เดือน 112,771,454 130,071,563 46,164,944 62,172,740 

  ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 76,752,975 95,998,875 22,961,739 29,755,643 

          รวม 5,698,222,769 5,769,210,294 4,658,321,527 4,525,401,813 
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 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สว่นท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปีและสว่นท่ีถงึกําหนดชําระเกินกวา่หนึง่ปี มีดงันี ้

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  สว่นท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปี 4,582,189,445 4,612,705,542 3,926,705,811 3,820,495,589 

  หกั รายได้รอการตดับญัชี (1,379,521,155) (1,387,769,583) (1,277,862,232) (1,258,427,316) 

   3,202,668,290 3,224,935,959 2,648,843,579 2,562,068,273 

  สว่นท่ีถงึกําหนดชําระเกินกวา่หนึง่ปี 2,972,367,215 3,024,662,100 2,433,066,434 2,376,556,705 

  หกั รายได้รอการตดับญัชี (476,812,736) (480,387,765) (423,588,486) (413,223,165) 

   2,495,554,479 2,544,274,335 2,009,477,948 1,963,333,540 

          รวม 5,698,222,769 5,769,210,294 4,658,321,527 4,525,401,813 

 

6. ลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  ลกูหนีอ่ื้น 54,372,020 55,994,446 50,031,587 49,110,622 

  ลกูหนีบ้คุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 2,535,052 213,857 2,518,552 213,857 

  เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า - 1,009,000 - 1,009,000 

  ลกูหนีค้้างชําระเกินหนึง่ปี 1,218,098 1,031,698 524,108 337,008 

   58,125,170 58,249,001 53,074,247 50,670,487 

  หกั คา่เผ่ือหนีส้ญู (1,004,198) (421,308) (337,008) (113,308) 

          สทุธิ 57,120,972 57,827,693 52,737,239 50,557,179 
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7.รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

   รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีสําคญัสรุป ได้ดงันี ้

   7.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันี ้

 

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 บริษัท ซ.ีวี.เอ. จํากดั ให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ เป็นบริษัทย่อย 

 บริษัท ชยภาค จํากดั ให้เช่าซือ้รถยนต์ เป็นบริษัทย่อย 

 บริษัท เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั จําหน่ายรถยนต์ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

 บริษัท เอส. พี. อาคาร จํากดั ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

 บริษัท เอส. พี. ซูซูกิ จํากดั (มหาชน) จําหน่ายรถจกัรยานยนต์ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

 บริษัท สนิพล จํากดั จําหน่ายรถจกัรยานยนต์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอส. พี. ซูซูกิ 

 บริษัท เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จํากดั จําหน่ายรถยนต์ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกนั 

 

   7.2 ยอดคงค้างของรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้

      หน่วย : บาท 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง รายการ             งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

 พนกังานบริษัท ลกูหนีอ่ื้น 67,252  40,157  67,252  40,157  

 บจ. ซี. วี. เอ. รายได้ค้างรับ -     - 1,177,100  1,577,300  

  เงินลงทนุบริษัทย่อย -     - 211,477,538  209,221,171  

  เจ้าหนีเ้งินกู้ ยืม -     - 134,000,000  109,000,000  

  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย -     - 8,279,834  571,185  

 บจ. ชยภาค รายได้ค้างรับ -     - 988,507  1,523,965  

  ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม -     - 147,000,000  248,000,000  

  เงินลงทนุบริษัทย่อย -     - 171,973,657  176,594,839  

 บจ. เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล  คา่บริหารงานค้างจ่าย 2,250,000  -     900,000  -     

  คา่ใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย 892,461  636,138  657,200  518,776  

 บมจ. เอส. พี. ซูซูกิ คา่ใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย 107,623  376,660  107,623  339,278  

 บจ. สนิพล ลกูหนีอ่ื้น 2,467,800  173,700  2,451,300  173,700  

  รายได้ค้างรับ 70,084  49,733  70,084  49,733  
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

   7.3 ยอดรายได้และคา่ใช้จ่ายของรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้

      หน่วย : บาท 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ นโยบาย 

  31 มี.ค. 2549 31 มี.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31ม.ีค.2548 31 มี.ค. 2549 

 พนกังานบริษัท        

 รายได้จากการให้เช่าซือ้ 2,053 9,277 2,053 9,277 ตามท่ีตกลงกนั 

 บจ. ซี. วี. เอ.      

 รายได้คา่บริการ - - 3,913,500  9,784,800  ตามท่ีตกลงกนั 

 ดอกเบีย้รับ - - -     2,955,287  เอม็โออาร์  

 รายได้อ่ืน - - -     160  ราคาทนุ 

 สว่นได้เสียบริษัทย่อย - - 2,256,367  6,189,843  ร้อยละท่ีถือหุ้น 

 คา่บริการ - - 7,487,300  -     ตามท่ีตกลงกนั 

 ดอกเบีย้จ่าย - - 2,155,404  -     เอม็โออาร์  

 บจ.ชยภาค        

 ดอกเบีย้รับ - - 3,286,246  2,383,232  เอม็โออาร์  

 รายได้อ่ืน - - -     5,100  ราคาทนุ 

 สว่นได้เสียบริษัทย่อย - - (4,621,182) 4,608,526  ร้อยละท่ีถือหุ้น 

 บจ. เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล         

 คา่เช่าและบริการ 3,483,730  3,733,690  2,775,570  2,957,350  ตามสญัญา 

 คา่บริหารงาน 2,250,000  2,250,000  900,000  900,000  ตามสญัญา 

 คา่สาธารณปูโภค 483,497  686,528  333,493  520,929  ราคาทนุ 

 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 440,807  392,347  440,807  381,519  ราคาทนุ 

 คา่ใช้จ่ายอ่ืน 896,676  1,431,604  697,967  1,240,403  ราคาตลาด 

 บมจ. เอส. พี. ซูซูกิ         

 คา่ใช้จ่ายอ่ืน  397,096  -     397,096  -     ราคาตลาด 

 บจ. สนิพล          

 รายได้อ่ืน 111,584  63,125  111,584  63,125  ราคาตลาด 

 กําไร (ขาดทนุ) จากการขายรถยดึ (1,068,836) 25,321  (1,061,333) 11,817  ราคาตลาด 

 บจ. เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ      

 ซือ้ยานพาหนะ 4,252,336 - - - ราคาตลาด 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

   เงินให้กู้ ยืมและเงินกู้ ยืมกับบริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับงวด 3 เดือนและ 12 เดือน สิน้สุด

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 สรุปได้ดงันี ้

       หน่วย : บาท 

  เงินให้กู้ ยืม ยอดต้นงวด ยอดเคลื่อนไหวระหวา่งงวด ยอดปลายงวด นโยบายการคิด 

    เพ่ิมขึน้ ชําระคืน  ต้นทนุเงินกู้ ยืม 

  ปี 2549         อตัราดอกเบีย้ 

  บริษัท ชยภาค จํากดั 248,000,000 12,000,000 (113,000,000) 147,000,000 เอม็โออาร์ 

  รวม 248,000,000 12,000,000 (113,000,000) 147,000,000  

  ปี 2548         อตัราดอกเบีย้ 

  บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 255,000,000 94,000,000 (349,000,000) - เอม็โออาร์ 

  บริษัท ชยภาค จํากดั 120,000,000 520,000,000 (392,000,000) 248,000,000 เอม็โออาร์ 

  รวม 375,000,000 614,000,000 (741,000,000) 248,000,000  

 

       หน่วย : บาท 

  หนีเ้งินกู้ ยืม ยอดต้นงวด ยอดเคลื่อนไหวระหวา่งงวด ยอดปลายงวด นโยบายการคิด 

    เพ่ิมขึน้ ชําระคืน  ต้นทนุเงินกู้ ยืม 

  ปี 2549        อตัราดอกเบีย้ 

  บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 109,000,000 53,000,000 (28,000,000) 134,000,000 เอม็โออาร์ 

  ปี 2548         อตัราดอกเบีย้ 

  บริษัท ชยภาค จํากดั - 151,000,000 (42,000,000) 109,000,000 เอม็โออาร์ 

 

   7.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายกําหนดราคาซือ้ขายสินค้าและบริการระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในราคาและเง่ือนไขทางการค้าเดียวกับท่ีใช้ซือ้ขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไป

ตามปกติธุรกิจและเง่ือนไขการค้าในราคาตลาดโดยทัว่ไป 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

   7.5 เงินลงทนุในบริษัทย่อยซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 

        หน่วย : บาท 

   ทนุชําระแล้ว สดัสว่น เงินลงทนุ 

   2549 2548 2549 2548 2549 2548 

  บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 50,000,000 50,000,000 99.99% 99.99% 49,993,000 49,993,000 

  บริษัท ชยภาค จํากดั 40,000,000 40,000,000 99.99% 99.99% 43,993,400 43,993,400 

  รวมเงินลงทนุราคาทนุ     93,986,400 93,986,400 

  บวก สว่นแบ่งกําไรจากการลงทนุ-ยอดสะสม 290,129,855 292,494,670 

  หกั   คา่ความนิยมตดัจําหน่ายสะสม (665,060) (665,060) 

  เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 383,451,195 385,816,010 

 

   เงินลงทุนท่ีเกินกว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัท ชยภาค จํากดั ณ วนัซือ้ จํานวน 665,060 บาท ซึง่

ถือเป็นคา่ความนิยม และได้ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จํานวนในงบกําไรขาดทนุปี 2546 

 

8. เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

   เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้เป็นเงินท่ีบริษัทย่อยให้กู้ ยืมแก่ตวัแทนจําหน่าย 3 ราย คิดดอกเบีย้ร้อยละ 8-10 

ต่อปี มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนเมษายนและธันวาคม 2549 โดยมีสมดุคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์วางเป็น

ประกนั 

 

9. รถยดึรอการขาย-สทุธิ 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  ค้างไมเ่กินหนึง่ปี 120,116,389 170,283,133 115,170,981 165,386,741 

  ค้างเกินหนึง่ปี 1,674,080 1,607,070 1,205,056 1,113,046 

  หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (31,322,929) (44,177,854) (29,653,552) (42,459,732) 

          สทุธิ 90,467,540 127,712,349 86,722,485 124,040,055 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

10. เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 

   เงินให้กู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ ยืมแก่ตวัแทนจําหน่าย 4 ราย คิดดอกเบีย้ร้อยละ 8 ต่อปี มีกําหนด

ชําระคืนภายในปี 2552 และปี 2553 โดยมีทะเบียนรถยนต์วางเป็นประกนั 

 

11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 

   ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีรายละเอียด และการเพ่ิมลดสรุปได้ดงันี ้

  งบการเงินรวม      หน่วย : บาท 

    31 มี.ค. 2549   31 ธ.ค. 2548  

   ราคาทนุ คา่เส่ือมสะสม สทุธิ ราคาทนุ คา่เส่ือมสะสม สทุธิ 

  ท่ีดนิ 12,617,251 - 12,617,251 12,617,251 -     12,617,251 

  อาคาร 23,818,434 13,171,741 10,646,693 23,818,434 12,882,751 10,935,683 

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 23,713,499 8,050,535 15,662,964 21,542,570 6,739,399 14,803,171 

  อปุกรณ์เคร่ืองตกแตง่เคร่ืองใช้ 39,928,719 17,736,221 22,192,498 36,566,580 16,308,674 20,257,906 

  ยานพาหนะ 50,275,647 26,788,276 23,487,371 45,943,049 25,481,781 20,461,268 

  รวม 150,353,550 65,746,773 84,606,777 140,487,884 61,412,605 79,075,279 

         

   สทุธิต้นงวด ซือ้ จําหน่าย คา่เส่ือมราคา รับเข้า (โอนออก) สทุธิสิน้งวด 

  ท่ีดนิ 12,617,251 - - - - 12,617,251 

  อาคาร 10,935,683 - - 288,990 - 10,646,693 

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 14,803,171 2,959,429 - 1,311,784 (787,852) 15,662,964 

  อปุกรณ์เคร่ืองตกแตง่เคร่ืองใช้ 20,257,906 3,593,830 154,490 1,504,748 - 22,192,498 

  ยานพาหนะ 20,461,268 4,493,457 4,699 1,462,655 - 23,487,371 

  รวม 79,075,279 11,046,716 159,189 4,568,177 (787,852) 84,606,777 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 
 

  งบการเงินเฉพาะ      หน่วย : บาท 

    31 มี.ค. 2549   31 ธ.ค. 2548  

   ราคาทนุ คา่เส่ือมสะสม สทุธิ ราคาทนุ คา่เส่ือมสะสม สทุธิ 

  ท่ีดนิ 7,801,881 - 7,801,881 7,801,881 -     7,801,881 

  อาคาร 15,291,515 7,985,108 7,306,407 15,291,515 7,801,244 7,490,271 

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 22,314,396 7,161,032 15,153,364 20,143,467 5,883,545 14,259,922 

  อปุกรณ์เคร่ืองตกแตง่เคร่ืองใช้ 34,749,916 13,230,112 21,519,804 31,387,777 11,897,865 19,489,912 

  ยานพาหนะ 43,071,535 23,833,132 19,238,403 42,868,114 22,449,153 20,418,961 

  รวม 123,229,243 52,209,384 71,019,859 117,492,754 48,031,807 69,460,947 

         

   สทุธิต้นงวด ซือ้ จําหน่าย คา่เส่ือมราคา รับเข้า (โอนออก) สทุธิสิน้งวด 

  ท่ีดนิ 7,801,881 - - - - 7,801,881 

  อาคาร 7,490,271 - - 183,864 - 7,306,407 

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 14,259,922 2,959,429 - 1,278,135 (787,852) 15,153,364 

  อปุกรณ์เคร่ืองตกแตง่เคร่ืองใช้ 19,489,912 3,593,830 154,490 1,409,448 - 21,519,804 

  ยานพาหนะ 20,418,961 241,121 - 1,421,679 - 19,238,403 

  รวม 69,460,947 6,794,380 154,490 4,293,126 (787,852) 71,019,859 

 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมลูค่าแล้วแต่

ยงัใช้งานอยู่จํานวน 23.38 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ มีจํานวน 16.85 ล้านบาท) 

 

12. สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 81,840,097 79,759,107 36,840,097 34,759,107 

  สิทธิการเช่า 3,780,000 3,780,000 1,760,000 1,760,000 

  หกั คา่ตดัจําหน่าย-สะสมยกมา (73,453,783) (57,254,582) (31,546,615) (24,566,442) 

  หกั คา่ตดัจําหน่าย-สําหรับงวด (1,476,164) (16,199,201) (432,477) (6,980,173) 

          สทุธิ 10,690,150 10,085,324 6,621,005 4,972,492 
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่) 

 

13. สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  สินทรัพย์ไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน 35,157,281 35,157,281 5,707,856 5,707,856 

  อ่ืนๆ 10,298,874 8,634,939 9,319,711 7,439,386 

          รวม 45,456,155 43,792,220 15,027,567 13,147,242 

 

   สินทรัพย์ไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงานเป็นท่ีดินและอาคารพาณิชย์ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยหยุดใช้เป็น

การชั่วคราว ท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่าตามราคาประเมินของกรมท่ีดิน (ณ เดือนมิถุนายน 2546) ประมาณ 52.82  

ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ มีจํานวน 13.95 ล้านบาท) 

   ในปี 2548 บริษัทย่อยถกูเวนคืนท่ีดินไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงานราคาทนุ 0.33 ล้านบาท โดยได้รับเงิน

ชดเชยจํานวน 5.08 ล้านบาท 

 

14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 ธ.ค.2548 

  เงินเบิกเกินบญัชี 43,885,076 26,658,650 38,292,642 24,907,682 

  เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 2,251,207,071 2,434,287,767 1,642,707,071 1,776,787,767 

          รวม 2,295,092,147 2,460,946,417 1,680,999,713 1,801,695,449 

 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซึง่

ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 171 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นสกุลเงินบาทจํานวน 3,740 ล้านบาท 

และเป็นสกลุเงินตา่งประเทศจํานวน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ เสียดอกเบีย้ร้อยละ 3.5 ถงึ 4.875 ตอ่ปี 

   สินเช่ือจากสถาบันการเงินคํา้ประกันโดยกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน สญัญาเช่าซือ้ กรรมการของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย  และเงินฝากประจํา 
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15. เงินกู้ ยืมระยะยาว 

   เงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นตัว๋แลกเงินชนิดไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เสียดอกเบีย้ร้อยละ 

4.5 ตอ่ปี ครบกําหนดชําระคืนในเดือนมิถนุายน 2550 

 

16. หุ้นกู้ 

   เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ขายหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 จํานวนเงิน 545 ล้านบาท (545,000 

หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2550 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.2 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดท่ี 2 จํานวนเงิน 

200 ล้านบาท (200,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2552 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ต่อปี 

ดอกเบีย้มีกําหนดจ่ายปีละสองครัง้ หุ้นกู้ทัง้หมดเป็นชนิดระบผุู้ ถือและเสนอขายเฉพาะผู้ลงทนุสถาบนั 

 

17. เงินปันผลจ่ายและสํารองตามกฎหมาย 

   เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจํานวน 190 ล้านบาท 

หุ้นละ 38 สตางค์ โดยจ่ายจากเงินกําไรปี 2547 ซึง่จ่ายแล้วเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจํานวน 200 ล้านบาท 

หุ้นละ 40 สตางค์ โดยจ่ายจากเงินกําไรปี 2548 ซึง่มีกําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

   ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทนุสํารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนสํารองตาม

กฎหมายนีจ้ะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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18. รายได้ 

   รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

      หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 มี.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 มี.ค.2548 

  รายได้จากการให้เช่าซือ้-สทุธิ         

     รถจกัรยานยนต์ 395,332,739 346,059,425 387,722,105 300,096,247 

     รถยนต์ 37,705,438 49,661,832 10,831,915 9,702,519 

          รวม 433,038,177 395,721,257 398,554,020 309,798,766 

  รายได้อ่ืน         

     รายได้คา่บริการ 24,077,649 7,162,476 25,369,758 15,470,479 

     คา่ปรับเน่ืองจากลกูค้าชําระเงินช้า 7,209,756 5,451,681 4,317,657 2,832,593 

     ดอกเบีย้รับ 300,954 200,576 3,406,378 5,338,519 

     หนีส้ญูรับคืน 12,646,628 4,658,449 10,736,916 4,165,637 

     รายได้คา่ติดตาม 11,679,396 9,205,557 8,219,535 5,162,672 

     รายได้คา่ธรรมเนียม 3,948,070 4,216,391 3,651,169 3,768,801 

     รายได้เงินชดเชย 27,426,183 629,470 27,426,183 600,527 

     กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 7,580,695 - 7,580,695 - 

     อ่ืนๆ 9,232,777 16,683,601 7,605,329 8,765,689 

          รวม 104,102,108 48,208,201 98,313,620 46,104,917 

 

19. ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก คือการให้เช่าซือ้รถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ และดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีข้อมลูทางการเงินจําแนก

ตามสว่นงาน 
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20. จํานวนพนกังานและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องสําหรับงวด 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

   31 มี.ค. 2549 31 มี.ค.2548 31 มี.ค. 2549 31 มี.ค.2548 

  จํานวนพนกังาน ณ วนัสิน้งวด  (คน) 1,377 1,244 1,110 799 

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน    (ล้านบาท) 74.39 68.78 61.23 43.81 

  เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพฯ (ล้านบาท) 0.16 0.15 0.14 0.12 

 

21. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 21.1 ความเสี่ยงจากการไมป่ฏิบติัตามสญัญา 

   ความเสี่ยงจากการไมป่ฏิบติัตามสญัญา เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญาทํา

ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดความสญูเสียทางการเงินได้ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

นโยบายการให้สินเช่ือท่ีรัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชําระหนีจ้ากลกูหนีอ้ย่างสม่ําเสมอ มีฐานของลกูค้าท่ี

หลากหลาย มีเงินมดัจํารับ เงินรับชั่วคราว และมีสินทรัพย์ท่ีให้เช่าซือ้เป็นหลกัประกนั ดงันัน้ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย จงึคาดวา่จะไมไ่ด้รับความเสียหายอย่างเป็นนยัสําคญัจากการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้กินกว่าท่ีได้

ตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูไว้ในงบการเงิน 

 

 21.2 ความเสี่ยงของอตัราดอกเบีย้ 

   ความเสี่ยงของอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาด

ว่าความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้มีจํานวนไมเ่ป็นนัยสําคญั เน่ืองจากเงินฝากเป็นกระแสรายวนั และหนีเ้งิน

กู้ ยืมมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ในตลาด ข้อมูลเก่ียวกับอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาครบ

กําหนดของเงินฝากและเงินกู้ ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินแล้ว (หมายเหตขุ้อ 4, 7, 14, 15 และ 16) 

 

 21.3 ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ บริหารเช่ือว่าความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เป็นนัยสําคัญ ดังนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง

ดงักลา่วไว้ 
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 21.4 มลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนีใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงิน และเช่ือวา่สินทรัพย์และหนีส้ินเหล่านีจ้ะมีมลูค่าไม่แตกต่างอย่าง

เป็นนยัสําคญักบัมลูคา่ท่ีแสดงในงบดลุ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีร้ายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

มีมูลค่าซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบ

กําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีร้ายการบัญชีกับ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และเงินกู้ ยืมระยะยาว มีมูลค่าซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

เน่ืองจากหนีส้ินทางการเงินดงักลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

 

22. ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

   22.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการนําเงินฝากประจํา 24  

ล้านบาทวางเป็นประกนัเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารแห่งหนึง่  

   22.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัท่ีธนาคารออก

ให้จํานวน 5 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่ยงัมิได้ใช้ 

   22.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระตามสญัญาเช่าสินทรัพย์เพ่ือใช้

เป็นสํานกังานและสาขา สญัญาดงักล่าวเร่ิมและสิน้สดุในระยะเวลาแตกต่างกนั โดยมีอายุการเช่าประมาณ 3 ปี 

ถงึ 11 ปี เสียคา่เช่าประมาณปีละ 19.26 ล้านบาท และ 19.85 ล้านบาท ในปี 2549 และ 2548 ตามลําดบั 

 

23. อ่ืนๆ 

   เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท

สามารถออกหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุหุ้นไม่เกิน 10 ปี โดยมีข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ของหุ้นกู้ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

 

-------------------------------------------- 
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