
  
  

  

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 

และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และงบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   

ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และไดส้อบทานงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ    

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ งบการเงินระหว่างกาลรวม สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ของ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินระหว่างกาล           

เฉพาะบริษทั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) สอบทานโดย  

ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป อย่างไรก็ดี งบการเงินระหว่างกาลรวมและ            

งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ดงักล่าวไดถู้กปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงยอ้นหลงั          

งบการเงินดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสมและไม่ไดป้รับปรุง

โดยถูกต้องจากการสอบทานของข้าพเจ้า งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม          

และงบกระแสเงินสดรวม และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลท่ี

ปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวขา้งตน้   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน

และปฏิบติังานสอบทาน  เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัหรือไม่  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน  จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้ 
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ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน

เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2550  อย่างไรก็ดี        

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ดงักล่าวไดถู้กปรับปรุงใหม่ตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน

ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสมและไม่ไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้ง

จากการสอบทานของขา้พเจา้ งบดุลรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และงบดุลเฉพาะของบริษทั 

ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้มิไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 

 

 

(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3425 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล 

ณ วันที  31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

สิ น ท รั พ ย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549

"ยงัไมไ่ด้ "ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ" "ปรับปรุงใหม"่ ตรวจสอบ" "ปรับปรุงใหม"่

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" หมายเหตุ 3 "สอบทานแลว้" หมายเหตุ 3

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,441,238         40,351,637         36,417,373         34,213,055         
ลูกหนี1การคา้
   ลูกหนี1ตามสัญญาเช่าซื1อที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี-สุทธิ 5 2,747,781,606    2,790,427,055   2,459,312,428    2,467,603,013    
   ลูกหนี1 อื6น - สุทธิ 6 63,629,699         65,410,488         61,447,488         62,241,436         
ลูกหนี1และเงินให้กูย้มืระยะสั1นกจิการที6เกี6ยวขอ้งกนั 4 26,231                 222,832              103,742,690       106,102,105       
เงินให้กูย้มืระยะสั1นแกบ่ริษทัอื6น 1,000,000            1,500,000           - -
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 7 67,306,178         73,932,379         65,804,001         72,504,794         
สินทรัพยห์มุนเวียนอื6น 31,669,146         12,813,461         31,105,333         12,144,516         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,953,854,098    2,984,657,852   2,757,829,313    2,754,808,919    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินที6มีภาระคํ1าประกนั 8 24,000,000         24,000,000         - -
ลูกหนี1ตามสัญญาเช่าซื1อ - สุทธิจาก
ส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 5 2,165,519,719    2,156,701,339   1,882,040,604    1,837,661,910    
เงินลงทุนซึ6งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 9 - - 93,986,400         93,986,400         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแกบ่ริษทัอื6น 19,290,000         14,890,000         19,290,000         14,890,000         
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,475,216         100,106,208       85,638,146         86,815,327         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 6,023,767            6,272,115           5,343,513            5,392,011            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,11 125,695,617       125,669,446       94,733,660         95,544,866         
สินทรัพยที์6ไมไ่ดใ้ช้ในการดาํเนินงาน 35,157,281         35,157,281         5,707,855            5,707,855            
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื6น 12,796,368         10,175,127         10,948,133         8,542,232            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,486,957,968    2,472,971,516   2,197,688,311    2,148,540,601    

รวมสินทรัพย์ 5,440,812,066    5,457,629,368   4,955,517,624    4,903,349,520    

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�                        3



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล 

ณ วันที  31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

หนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549

"ยงัไมไ่ด้ "ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ" "ปรับปรุงใหม"่ ตรวจสอบ" "ปรับปรุงใหม"่

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" หมายเหตุ 3 "สอบทานแลว้" หมายเหตุ 3
หนี/สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั1น
จากสถาบนัการเงิน 10 1,871,957,966    1,966,060,924   1,561,380,190    1,584,127,128    
เงินกูย้มืระยะยาวที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 600,000,000       645,000,000       600,000,000       645,000,000       
เจา้หนี1และเงินกูย้มืระยะสั1นจากกจิการที6เกี6ยวขอ้งกนั 4 776,283               751,896              194,845,267       188,684,300       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,589,363         48,724,540         70,459,699         47,438,405         
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั6วคราวจากลูกคา้ 129,378,913       112,288,621       115,545,685       98,060,360         
หนี1 สินหมุนเวียนอื6น 61,409,577         62,573,380         56,630,038         55,110,159         
รวมหนี/สินหมุนเวยีน 2,739,112,102    2,835,399,361   2,598,860,879    2,618,420,352    

หนี/สินไม่หมุนเวยีน
หุ้นกู ้ 200,000,000       200,000,000       200,000,000       200,000,000       
หนี1 สินไมห่มุนเวียนอื6น 24,337,174         25,156,537         15,110,319         15,567,939         
รวมหนี/สินไม่หมุนเวยีน 224,337,174       225,156,537       215,110,319       215,567,939       

รวมหนี/สิน 2,963,449,276    3,060,555,898   2,813,971,198    2,833,988,291    

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น -  หุ้นสามญั  มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน-500,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000,000       500,000,000       500,000,000       500,000,000       
ทุนที6ออกและชาํระเตม็มูลคา่แลว้ - 500,000,000 หุ้น 
มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000       500,000,000       
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น 972,987,500 972,987,500 972,987,500       972,987,500       
กาํไรสะสม
 –  จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000         
 –  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 954,375,290       874,085,970       618,558,926       546,373,729       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,477,362,790    2,397,073,470   2,141,546,426    2,069,361,229    

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,440,812,066    5,457,629,368   4,955,517,624    4,903,349,520    

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�                        4



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน     “สอบทานแลว้”
สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวันที  31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2550 2549 2550 2549

"ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่
หมายเหตุ หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 3

รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าซื1อ 420,897,732       433,038,179       403,612,569       398,554,021       
รายไดอื้6น 131,480,208       104,102,109       121,032,156       98,313,621         
รวมรายได้ 552,377,940       537,140,288       524,644,725       496,867,642       

ค่าใช้จ่าย
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  309,602,708       308,451,762       296,675,759       281,449,548       
หนี1 สูญและหนี1สงสัยจะสูญ 105,010,133       119,533,363       101,745,387       107,428,418       
รวมค่าใช้จ่าย 414,612,841       427,985,125       398,421,146       388,877,966       

กําไรก่อนดอกเบี/ยจ่ายและภาษีเงินได้ 137,765,099       109,155,163       126,223,579       107,989,676       

ดอกเบี1ยจ่าย 30,308,308         31,600,973         29,886,116         28,070,670         

ภาษีเงินได้ 3,11 27,167,471         26,496,765         24,152,266         20,397,467         

กําไรสุทธิ 80,289,320         51,057,425         72,185,197         59,521,539         

กําไรต่อหุ้น 0.16                     0.10                    0.14                     0.12                     

บาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�                        5



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที  31 มีนาคม 2550 และ 2549

จดัสรรเพื	อ 
ทุนที	ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2550 ตามที เคยรายงานไว้ 500,000,000        972,987,500        50,000,000          748,416,524        2,271,404,024     
รายการปรับปรุง 3 - - - 125,669,446        125,669,446        
หลังปรับปรุง 500,000,000        972,987,500        50,000,000          874,085,970        2,397,073,470     
กาํไรสุทธิ - - - 80,289,320          80,289,320          

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2550 500,000,000        972,987,500        50,000,000          954,375,290        2,477,362,790     

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2549 ตามที เคยรายงานไว้ 500,000,000        972,987,500        50,000,000          699,847,702        2,222,835,202     
รายการปรับปรุง 3 - - - 124,553,667        124,553,667        
หลังปรับปรุง 500,000,000        972,987,500        50,000,000          824,401,369        2,347,388,869     
กาํไรสุทธิ - - - 51,057,425          51,057,425          

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2549 500,000,000        972,987,500        50,000,000          875,458,794        2,398,446,294     

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

กาํไรสะสม

บาท
งบการเงินรวม

    “สอบทานแลว้”

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี8                  6



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที  31 มีนาคม 2550 และ 2549

จดัสรรเพื	อ 
ทุนที	ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2550 ตามที เคยรายงานไว้ 500,000,000        972,987,500        50,000,000          748,416,524        2,271,404,024     
รายการปรับปรุง 3 - - - (202,042,795)      (202,042,795)      
หลังปรับปรุง 500,000,000        972,987,500        50,000,000          546,373,729        2,069,361,229     
กาํไรสุทธิ - - - 72,185,197          72,185,197          

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2550 500,000,000        972,987,500        50,000,000          618,558,926        2,141,546,426     

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2549 ตามที เคยรายงานไว้ 500,000,000        972,987,500        50,000,000          699,847,702        2,222,835,202     
รายการปรับปรุง 3 - - - (202,600,623)      (202,600,623)      
หลังปรับปรุง 500,000,000        972,987,500        50,000,000          497,247,079        2,020,234,579     
กาํไรสุทธิ - - - 59,521,539          59,521,539          

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2549 500,000,000        972,987,500        50,000,000          556,768,618        2,079,756,118     

กาํไรสะสม

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

    “สอบทานแลว้”

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี8                  7



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2550 2549 2550 2549

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 3

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสุทธิ 80,289,320         51,057,425         72,185,197         59,521,539         
ปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เสื1อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 6,953,200           6,044,341           6,299,540           4,725,605           
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ:น 1,113,489           (563,230)             1,113,489           (563,230)             
หนี: สูญและหนี:สงสยัจะสูญ 105,010,134       119,533,362       101,745,387       107,428,418       
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินทรัพยร์อการขาย (4,684,815)          (12,854,925)        (4,688,866)          (12,806,180)        
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (587,621)             8,681                  (587,621)             31,738                
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (26,171)               12,652,224         811,206              6,552,926           
กาํไรสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงานก่อน
การเปลี#ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน 188,067,536       175,877,878       176,878,332       164,890,816       
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ1มขึ:น) 
ลูกหนี:การคา้ตามสญัญาเช่าซื:อ (67,226,314)        (82,233,607)        (134,088,587)      (253,753,656)      
ลูกหนี:การคา้อื1น (2,218,163)          123,831              (2,963,163)          (2,403,760)          
ลูกหนี: กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 196,601              (20,351)               359,415              915,307              
สินทรัพยร์อการขาย 11,311,016         50,099,734         11,389,659         50,123,750         
สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (18,813,483)        11,897,709         (18,948,615)        12,115,680         
สินทรัพยไม่หมุนเวียนอื1น (2,621,241)          (1,663,935)          (2,405,901)          (1,880,325)          
หนี: สินดาํเนินงานเพิ1มขึ:น(ลดลง) 
เจา้หนี: กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั 24,387                2,237,286           160,967              8,515,418           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,864,823         13,439,285         23,021,294         13,449,087         
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั1วคราวจากลูกคา้ 17,090,292         4,160,336           17,485,325         7,417,205           
หนี: สินหมุนเวียนอื1น (1,163,803)          (4,836,378)          1,519,879           (2,594,921)          
หนี: สินไม่หมุนเวียนอื1น (819,363)             (789,047)             (457,620)             (478,812)             
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดําเนินงาน 150,692,288       168,292,741       71,950,985         (3,684,211)          

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

    “สอบทานแลว้”

บาท

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี:                          8



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2550 2549 2550 2549

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 3

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั:นแก่บริษทัอื1น 500,000              3,000,000           - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั:นแก่กิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั - - 2,000,000           101,000,000       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื1น (4,400,000)          (1,200,000)          (4,400,000)          (1,200,000)          
ซื:อสินทรัพยถ์าวร (5,382,682)          (11,046,716)        (5,382,682)          (6,794,381)          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,318,037           150,508              1,318,037           122,752              
ซื:อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (421,595)             (2,080,990)          (421,595)             (2,080,990)          
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (8,386,240)          (11,177,198)        (6,886,240)          91,047,381         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั:นจากสถาบนัการเงิน (95,216,447)        (165,291,040)      (23,860,427)        (120,132,507)      
ไถ่ถอนหุน้กู้ (45,000,000)        - (45,000,000)        -

เงินกูย้มืระยะสั:นจากกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั - - 6,000,000           25,000,000         

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (140,216,447)      (165,291,040)      (62,860,427)        (95,132,507)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ น(ลดลง)สุทธิ 2,089,601           (8,175,497)          2,204,318           (7,769,337)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 40,351,637         61,827,711         34,213,055         46,079,500         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ นงวด 42,441,238         53,652,214         36,417,373         38,310,163         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ#มเตมิ
เงินสดจ่ายในระหวา่งงวด
ดอกเบี:ยจ่าย 38,558,315         23,128,220         38,135,486         19,376,568         
ภาษีเงินได้ 544,158              4,982,017           319,766              395,454              

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

    “สอบทานแลว้”

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี:                          9



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกจากกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 

 

1. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง "งบการเงินระหว่างกาล" และตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 โดยเนน้

การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบั

ข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด              

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

 

งบการเงินน้ีได้จัดทําเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย  ทั้ งน้ี              

งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด  ตามหลกัการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น  

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 

 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2550 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีบริษทัมี

อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี 

 

       สดัส่วนการถือหุน้ 

    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

     31 มีนาคม                           31 ธนัวาคม      31 มีนาคม                                 31 ธนัวาคม          

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ          2550          2549           2550          2549  
         
บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั    ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  50,000 50,000  99.99 99.99 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์  40,000 40,000  99.99 99.99 
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดใ้ช้

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เช่นเดียวกบัท่ีใช้

สาํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ยกเวน้เร่ืองการเปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยและการบญัชีภาษีเงินไดต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 

 

3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

3.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในราคาทุน หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า(ถา้มี) เงินปันผลรับจะบนัทึกเป็นรายได ้เม่ือมีการ

ประกาศจ่าย ในปีก่อนๆ บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนใน

งบการเงินเฉพาะบริษทั โดยถือตามราคาทุนเดิม ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 26/2549 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 

2549 เร่ือง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย (แกไ้ข

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลต่อการแสดงรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน

บริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษทัเท่านั้นไม่ไดมี้ผลกระทบต่อการจดัทาํงบการเงินรวมและปัจจยัพ้ืนฐานการทาํ

ธุรกิจของบริษทั 

 

3.2 ภาษีเงินได ้

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี

ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํ

มาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่

กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรทางภาษี และผลต่างท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มี

การกลบัรายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณาจากการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงของ

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามบญัชี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการตั้งสินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง

เท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัไดน้าํนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดม้าใช้ตามมาตรฐานการบญัชี        

ฉบบัท่ี 56 เร่ือง การบญัชีภาษีเงินได ้ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัปรับปรุงบญัชีงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงิน

ระหว่างกาลเฉพาะบริษทัยอ้นหลงั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และงบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 เพ่ือแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินระหว่างกาลรวม

และงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
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ผลกระทบจากการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบมีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2549  2549  2549  2549 

กาํไรสะสมตน้งวด 124,554  124,554  (202,601)  (202,601) 

กาํไรสุทธิ (12,652)  1,115  (4,188)  558 

กาํไรสะสมส้ินงวด 111,902  125,669  (206,789)  (202,043) 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) (0.03)  -  (0.01)  - 

        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (289,465)  (297,588) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 111,902  125,669  82,676  95,545 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 111,902  125,669  (206,789)  (202,043) 

 

4. รายการบัญชีกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั 

 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทั

เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้และ/หรือ กรรมการกลุ่มเดียวกนั รายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี

สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินมีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไปหรือเป็นไปตาม

สญัญา 
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ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั  ซี.วี.เอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอส. พี. อาคาร จาํกดั  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั(มหาชน)  ขายรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สินพล จาํกดั  ตวัแทนจาํหน่าย

รถจกัรยานยนตแ์ละใหเ้ช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์

 บริษทัยอ่ย ของบมจ. เอส.พี.ซูซูกิ 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดค่้าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  MOR 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 

ซ้ือยานพาหนะ  ราคาตลาด 
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รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                   

31 มีนาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2550  2549  2550  2549 

รายได้ค่าบริการ         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  392  3,914 

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  1,780  3,286 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  1  - 

รายได้อ่ืน         

บริษทั สินพล จาํกดั  80  112  80  112 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  3,382  3,484  2,769  2,776 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  2,250  2,250  900  900 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  286  483  258  333 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  418  441  418  441 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  674  897  674  698 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  461  397  461  397 

  1,135  1,294  1,135  1,095 

ดอกเบีย้จ่าย         
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บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  3,547  2,155 

         

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2550  2549  2550  2549 

ค่าบริการ         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  5,663  7,487 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  (412)  (1,069)  (412)  (1,061) 

ซ้ือยานพาหนะ         

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  9,931  4,252  9,931  - 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2550  2549  2550  2549 

ลูกหนีก้ารค้า         

บริษทั สินพล จาํกดั  308  63  308  63 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

รายได้ค้างรับ         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  94  247 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  623  632 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  -  200  -  200 

บริษทั สินพล จาํกดั  26  23  26  23 

  26  223  743  1,102 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ชยภาค จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปีในปี 2550                  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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และร้อยละ 6.75 – 7.75 ต่อปีในปี 2549)  -  -  103,000  105,000 

  26  223  103,743  106,102 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2550  2549  2550  2549 

เจ้าหนีแ้ละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  3,083  3,029 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล  541  715  527  618 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  235  37  235  37 

  776  752  762  655 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปีในปี 2550                  

และร้อยละ 6.75 – 7.75 ต่อปีในปี 2549)  -  -  191,000  185,000 

  776  752  194,845  188,684 

 

เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปีดงัน้ี: - 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2549  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2550 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย :        

 บริษทั ชยภาค จาํกดั 105,000  50,000  52,000  103,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย        

 บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 185,000  9,000  3,000  191,000 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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5. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 7,172,702  7,147,290  6,400,093  6,298,024 

หกั รายไดร้อการตดับญัชี     (1,819,005)  (1,764,151)  (1,718,523)  (1,654,110) 

 5,353,697  5,383,139  4,681,570  4,643,914 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (440,396)  (436,011)  (340,217)  (338,649) 

สุทธิ 4,913,301  4,947,128  4,341,353  4,305,265 

 

ยอดลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,315,854  3,257,186  3,015,538  2,917,672 

คา้งชาํระ 1 เดือน 749,318  780,073  669,415  699,159 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 782,574  821,773  681,115  701,976 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 258,929  289,630  196,208  215,274 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 110,176  111,507  66,857  64,972 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 136,846  122,970  52,437  44,861 

รวม 5,353,697  5,383,139  4,681,570         4,643,914 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปีและส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 4,452,566  4,457,197  4,012,936         3,982,648 

หกั : รายไดร้อการตดับญัชี (1,354,881)  (1,324,046)  (1,288,730)       (1,252,225) 

         ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (349,904)  (342,724)  (264,894)  (262,820) 

 2,747,781  2,790,427  2,459,312  2,467,603 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 2,720,136        2,690,093  2,387,156         2,315,375 

หกั : รายไดร้อการตดับญัชี (464,124)  (440,105)  (429,792)  (401,884) 

         ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (90,492)  (93,287)  (75,323)  (75,829) 

 2,165,520  2,156,701  1,882,041  1,837,662 

รวม 4,913,301  4,947,128  4,341,353  4,305,265 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2549 ทั้งน้ีนโยบาย

ดงักล่าว ไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์( ก. ล. ต. ) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี จากขอ้มูลสถิติช่วงสามปีท่ีผ่านมา (2547 – 2549) บริษทัและ  

บริษทัย่อยมีหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียประมาณร้อยละ 4.85 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ โดยท่ีบริษทัและ      

บริษทัย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 7.56 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ และหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจริง 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ประมาณร้อยละ 1.88 ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ โดยท่ีบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณร้อยละ 8.23 ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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6. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

ลูกหน้ีการคา้ 64,870  66,762  61,997  62,903 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,240)  (1,352)  (550)  (662) 

สุทธิ 63,630  65,410  61,447  62,241 

 

7. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

คา้งไม่เกินหน่ึงปี 94,068  105,618  91,922  103,578 

คา้งเกินหน่ึงปี 10,694               10,455  10,249                 9,983 

 104,762  116,073  102,171  113,561 

หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่า (37,456)            (42,141)  (36,367)  (41,056) 

สุทธิ 67,306            73,932  65,804              72,505 

 

8.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากประจาํจาํนวน 24 ลา้นบาท ไปวางเป็น

หลกัประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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9. เงนิลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

10. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 82,444  39,019  74,866  33,585 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1,789,514  1,927,042  1,486,514  1,550,542 

รวม 1,871,958  1,966,061  1,561,380  1,584,127 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบันการเงินหลายแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย วงเงิน

เบิกเกินบญัชีจาํนวน 186 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นสกุลเงินบาทจาํนวน 3,710 ลา้นบาทและเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํ 

 

 

 

 

 พนับาท 

 ทุนชาํระแลว้  ร้อยละการถือหุน้  เงินลงทุน 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 50,000  50,000  99.99  99.99  49,993  49,993 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 40,000  40,000  99.99  99.99  43,993  43,993 

         93,986  93,986 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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11.    ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล/สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) สาํหรับงวดประกอบดว้ยรายการดงัน้ี: - 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2550  2549  2550  2549 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี (27,193)  (13,845)  (23,341)  (13,844) 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 26  (12,652)  (811)  (6,553) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน (27,167)  (26,497)  (24,152)  (20,397) 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี:  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2550  2549  2550  2549 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี:         

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 115,976  114,779  85,379  85,018 

- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 9,720  10,890  9,355  10,527 

 125,696  125,669  94,734  95,545 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี: -  -  -  - 

สุทธิ 125,696  125,669   94,734  95,545 

 

12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และดาํเนินธุรกิจ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2550 และ 2549 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2549 (สอบทานแล้ว) 
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13. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ถึง 11 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ    

ปีละประมาณ 20.7 ลา้นบาท 

 

14. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2550 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2549 จาํนวน 

500 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 150 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2550 

 

15. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการในงบการเงินของปี 2549 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของ ปี 2550 
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