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รายงานการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และงบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   

ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน ของบริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้ 

เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ งบการเงินระหว่างกาลรวม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550  ของ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน

ระหว่างกาลเฉพาะบริษทั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 ว่าไม่พบ

ส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  

งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550  ของ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ของ  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลตามท่ีกล่าวขา้งตน้   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน

และปฏิบติังานสอบทาน เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัหรือไม่  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน  จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี 

รับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้ 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 ดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ 

งบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้  ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวตามรายงานลง

วนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2551 งบดุลรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน)  และบริษัทย่อยและงบดุลเฉพาะของ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินตามท่ี

กล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้มิไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 

 

 

(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4165 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2551 

 



บริษัท ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วันที  31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

สิ น ท รั พ ย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,475                    45,861                    37,551                    39,619                  

ลูกหนี/การคา้

   ลูกหนี/ตามสัญญาเช่าซื/อส่วนที4ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ4 งปี-สุทธิ 6 2,630,810               2,591,633               2,442,242               2,379,530             

   ลูกหนี/ อื4น - สุทธิ 7 48,669                    52,475                    47,192                    50,511                  

ลูกหนี/ และเงินให้กูย้ืมระยะสั/นกจิการที4เก ี4ยวขอ้งกนั 5 5,256                      4,151                      7,664                      4,157                    

เงินให้กูย้ืมระยะสั/นแกก่จิการอื4น - 1,000                      - -

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 135,949                  155,584                  135,589                  155,009                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื4น 26,080                    26,785                    25,258                    26,531                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,892,239               2,877,489               2,695,496               2,655,357             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที4มีภาระคํ/าประกนั 9 25,000                    25,000                    - -

ลูกหนี/ตามสัญญาเช่าซื/อ - สุทธิจาก

ส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4 งปี 6 2,291,298               2,227,017               2,061,344               1,989,114             

เงินลงทุนซึ4 งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 10 - - 93,986                    93,986                  

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการอื4น 23,669                    22,640                    23,669                    22,640                  

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 106,858                  101,055                  95,481                    89,560                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,880                      7,532                      7,427                      7,027                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 115,490                  117,852                  86,856                    90,069                  

สินทรัพยที์4ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 35,157                    35,157                    5,708                      5,708                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื4น 7,057                      10,700                    5,202                      9,050                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,612,409               2,546,953               2,379,673               2,307,154             

รวมสินทรัพย์ 5,504,648               5,424,442               5,075,169               4,962,511             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี/      3



บริษัท ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วันที  31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

หนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนี-สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั/น
จากสถาบนัการเงิน 11 1,681,088               1,718,708               1,440,247               1,440,446             
เจา้หนี/ การคา้
    กจิการที4เก ี4ยวขอ้งกนั 5 9,203                      11,966                    9,203                      11,966                  
    บริษทัอื4น 66,990                    59,546                    66,990                    59,546                  
หุ้นกูส่้วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4 งปี 200,000                  - 200,000                  -
เจา้หนี/ และเงินกูย้ืมระยะสั/นจากกจิการที4เก ี4ยวขอ้งกนั 5 3,040                      1,995                      183,178                  183,047                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 62,067                    37,951                    58,504                    35,987                  
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั4วคราวจากลูกคา้ 172,220                  175,554                  164,270                  168,728                
หนี/ สินหมุนเวียนอื4น 73,434                    61,899                    68,466                    55,888                  
รวมหนี-สินหมุนเวียน 2,268,042               2,067,619               2,190,858               1,955,608             

หนี-สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ4 งปี 600,000                  600,000                  600,000                  600,000                
หุ้นกู-้สุทธิจากส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4 งปี - 200,000                  - 200,000                
หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื4น 21,150                    21,900                    13,310                    13,760                  
รวมหนี-สินไม่หมุนเวียน 621,150                  821,900                  613,310                  813,760                

รวมหนี-สิน 2,889,192               2,889,519               2,804,168               2,769,368             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น -  หุ้นสามญั  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน-500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000                  500,000                  500,000                  500,000                
ทุนที4ออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000 500,000                  500,000                  500,000                
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 972,987 972,987                  972,987                  972,987                
กาํไรสะสม
 –  จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 50,000                    50,000                    50,000                    50,000                  
 –  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,092,469               1,011,936               748,014                  670,156                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,615,456               2,534,923               2,271,001               2,193,143             

รวมหนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,504,648               5,424,442               5,075,169               4,962,511             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี/      4



บริษัท ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน     “สอบทานแลว้”
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุดวันที  31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าซื/อ 440,274                  420,898                  428,891                  403,612                
รายไดอื้4น 5 174,681                  131,480                  170,204                  121,032                
รวมรายได้ 614,955                  552,378                  599,095                  524,644                

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5 368,293                  309,603                  357,949                  296,676                
หนี/ สูญและหนี/สงสัยจะสูญ 114,109                  105,010                  111,372                  101,745                
รวมค่าใช้จ่าย 482,402                  414,613                  469,321                  398,421                

กําไรก่อนดอกเบี-ยจ่ายและภาษีเงินได้ 132,553                  137,765                  129,774                  126,223                

ดอกเบี/ยจ่าย 5 25,218                    30,308                    25,872                    29,886                  

ภาษีเงินได้ 12 26,802                    27,168                    26,044                    24,152                  

กําไรสุทธิ 80,533                    80,289                    77,858                    72,185                  

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.16                        0.16                        0.16                        0.14                      

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี/      5



บริษัท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที  31 มนีาคม 2551 และ 2550

จดัสรรเพื�อ 
ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2551 500,000                972,987       50,000         1,011,936       2,534,923    
กาํไรสุทธิ - - - 80,533            80,533         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 มนีาคม 2551 500,000                972,987       50,000         1,092,469       2,615,456    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2550 500,000                972,987       50,000         874,087          2,397,074    
กาํไรสุทธิ - - - 80,289            80,289         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 มนีาคม 2550 500,000                972,987       50,000         954,376          2,477,363    

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินรวม
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บริษัท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที  31 มนีาคม 2551 และ 2550

จดัสรรเพื�อ 
ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2551 500,000                972,987       50,000         670,156          2,193,143    
กาํไรสุทธิ - - - 77,858            77,858         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 มนีาคม 2551 500,000                972,987       50,000         748,014          2,271,001    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2550 500,000                972,987       50,000         546,374          2,069,361    
กาํไรสุทธิ - - - 72,185            72,185         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  31 มนีาคม 2550 500,000                972,987       50,000         618,559          2,141,546    

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8 7



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 107,335              107,457              103,902              96,337                
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเสื.อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 7,766                  6,953                  7,291                  6,300                  
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี.ยนที.ยงัไม่เกิดขึ7น (2,131)                 1,114                  (2,131)                 1,114                  
หนี7 สูญและหนี7สงสยัจะสูญ 114,109              105,010              111,372              101,745              
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย (8,011)                 (4,685)                 (8,304)                 (4,689)                 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (216)                    (588)                    (75)                      (588)                    
ดอกเบี7ยจ่าย 25,218                30,308                25,871                29,886                
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ.มขึ7น) 
ลูกหนี7การคา้ตามสญัญาเช่าซื7อ (211,761)             (67,226)               (240,673)             (134,089)             
ลูกหนี7การคา้อื.น (2,032)                 (2,218)                 (2,339)                 (2,963)                 
ลูกหนี7 กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั (1,105)                 197                     (3,507)                 360                     
สินทรัพยร์อการขาย 27,646                11,311                27,724                11,390                
สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 737                     (18,814)               1,290                  (18,949)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 3,643                  (2,621)                 3,848                  (2,406)                 
หนี7 สินดาํเนินงานเพิ.มขึ7น(ลดลง) 
เจา้หนี7การคา้กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั (2,763)                 - (2,763)                 -
เจา้หนี7การคา้บริษทัอื.น 7,444                  - 7,444                  -
เจา้หนี7 กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 1,045                  24                       8,631                  161                     
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั.วคราวจากลูกคา้ (3,334)                 17,090                (4,458)                 17,486                
หนี7 สินหมุนเวียนอื.น 15,355                6,551                  17,016                9,234                  
หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื.น (750)                    (819)                    (450)                    (458)                    
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 78,195                189,044              49,689                109,871              
จ่ายดอกเบี7ย (29,038)               (38,023)               (30,309)               (37,600)               
จ่ายภาษีเงินได้ (324)                    (329)                    (315)                    (320)                    
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 48,833                150,692              19,065                71,951                

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

พนับาท
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้ืมระยะสั7นแก่กิจการอื.นลดลง 1,000                  500                     - -

เงินให้กูย้ืมระยะสั7นแก่กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนัลดลง - - - 2,000                  
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอื.นเพิ.มขึ7น (1,029)                 (4,400)                 (1,029)                 (4,400)                 
ซื7อสินทรัพยถ์าวร (13,422)               (5,383)                 (13,117)               (5,383)                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 738                     1,318                  598                     1,318                  
ซื7อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,017)                 (421)                    (1,017)                 (421)                    
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (13,730)               (8,386)                 (14,565)               (6,886)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั7นจากสถาบนัการเงินเพิ.มขึ7น(ลดลง) (35,489)               (95,217)               1,932                  (23,861)               
ไถ่ถอนหุ้นกู้ - (45,000)               - (45,000)               
เงินกูย้ืมระยะสั7นจากกิจการที.เกี.ยวขอ้งกนัเพิ.มขึ7น(ลดลง) - - (8,500)                 6,000                  

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (35,489)               (140,217)             (6,568)                 (62,861)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ น(ลดลง)สุทธิ (386)                    2,089                  (2,068)                 2,204                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 45,861                40,352                39,619                34,213                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ นงวด 45,475                42,441                37,551                36,417                

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกจากกรรมการเม่ือวนัท่ี  12 พฤษภาคม 2551 

 

1. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง "งบการเงินระหว่างกาล" และตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 โดยเนน้

การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบั

ข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย ทั้งน้ีงบการเงินน้ี

มีวตัถุประสงค์ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด  ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น  

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 

 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีบริษทัมี

อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อย ดงัต่อไปน้ี 

 

       สดัส่วนการถือหุน้ 

    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม          

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ          2551          2550           2551          2550  
         
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 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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2. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 38/2550 และฉบบัท่ี 62/2550 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี โดย

ใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตน้ทุนการกูย้ืม 

ฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 51    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 

เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดใ้ช้

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ยกเวน้เร่ืองการเปล่ียนนโยบายการ

บญัชีการรับรู้รายไดด้อกผลจากสญัญาเช่าซ้ือ (ดูหมายเหตุ4) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

รายไดด้อกผลจากสญัญาเช่าซ้ือ 
 

ก่อนปี 2551 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกรายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้

รายไดต้ามจาํนวนงวดการผอ่นชาํระโดยวิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษทัและบริษทัย่อย

เปล่ียนนโยบายการบญัชีการรับรู้รายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้รายได ้

ตามจํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงสําหรับสัญญาเช่าซ้ือใหม่ท่ีทําข้ึนเร่ิมตั้ งแต่ปี 2551  

ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ืองสัญญาเช่า (ปรับปรุงปี 2550) การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี 2550 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 
 

5. รายการบัญชีกบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

   

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดค่้าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  MOR 

รายไดค่้าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าธรรมเนียมเก็บเงิน  ราคาทุน 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตลาด 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 

ซ้ือยานพาหนะ  ราคาตลาด 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2551 และ 2550 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550 

รายได้ค่าบริการ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  2,474  - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  7  392 

  -  -  2,481  392 

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  2  1,780 

รายได้ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  -  1 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550 

รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  4,579  -  4,579  - 

บริษทั สินพล จาํกดั  307  80  81  80 

  4,886  80  4,660  80 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  4,010  3,382  3,397  2,769 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  2,250  2,250  1,500  900 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  860  286  808  258 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  3,007  -  3,007  - 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ         

บริษทั สินพล จาํกดั  60  -  60  - 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  410  418  410  418 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,664  674  1,578  674 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  923  461  923  461 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  12  -  -  - 

  2,599  1,135  2,501  1,135 

ค่าบริการ         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  12,496  5,663 

         

         

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 15 

 

                                                                                                                                                                           

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550 

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  3,071  3,547 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  138  - 

  -  -  3,209  3,547 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  58  412  58  412 

ซ้ือยานพาหนะ         

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

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2551  2550  2551  2550 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

รายได้ค้างรับ         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  4,900  3,829  4,900  3,829 

บริษทั สินพล จาํกดั  356  322  113  322 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  2,649  2 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  2  4 

  5,256  4,151  7,664  4,157 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั สินพล จาํกดั  9,203  11,966  9,203  11,966 

         

         

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2551  2550  2551  2550 

เจ้าหนีแ้ละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,580  639  1,550  612 

บริษทั สินพล จาํกดั  1,158  1,265  1,157  1,265 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  302  91  302  91 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  10,598  3,069 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  71  10 

  3,040  1,995  13,678  5,047 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 7.125 ต่อปี ในปี 2551 และ

ร้อยละ 7.125 – 7.75 ต่อปี ในปี 2550) 

        

 -  -  169,500  178,000 

  3,040  1,995  183,178  183,047 

 

เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปีดงัน้ี: - 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2550  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2551 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย        

 บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 178,000  6,000  14,500  169,500 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 17 

 

                                                                                                                                                                           

 

6. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2551  31 ธนัวาคม 2550 

   ส่วนท่ีถึง      ส่วนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7,316,874  4,358,603  2,958,271  7,110,731  4,283,213  2,827,518 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (2,019,649)  (1,426,103)  (593,546)  (1,914,991)  (1,388,264)  (526,727) 

 5,297,225  2,932,500  2,364,725  5,195,740  2,894,949  2,300,791 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (375,117)  (301,690)  (73,427)  (377,090)  (303,316)  (73,774) 

สุทธิ 4,922,108  2,630,810  2,291,298  4,818,650  2,591,633  2,227,017 

 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2551  31 ธนัวาคม 2550 

   ส่วนท่ีถึง      ส่วนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 6,728,771  4,036,289  2,692,482  6,489,584  3,937,180  2,552,404 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (1,942,632)  (1,378,248)  (564,384)  (1,833,858)  (1,337,184)  (496,674) 

 4,786,139  2,658,041  2,128,098  4,655,726  2,599,996  2,055,730 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (282,553)  (215,799)  (66,754)  (287,082)  (220,466)  (66,616) 

สุทธิ 4,503,586  2,442,242  2,061,344  4,368,644  2,379,530  1,989,114 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ี

ตามสญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,514,211  3,362,127  3,263,210  3,106,959 

คา้งชาํระ 1 เดือน 766,651  766,218  715,098  708,857 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 667,972  693,495  608,568  622,253 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 148,846  167,029  111,223  124,353 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 53,615  69,498  25,230  34,593 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 145,930  137,373  62,810  58,711 

รวม 5,297,225  5,195,740  4,786,139  4,655,726 

 

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการตั้ งค่า เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกับนโยบายของปี 2550 

ทั้ ง น้ี น โ ย บ า ย ดัง ก ล่ า ว  ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท า ง บัญ ชี เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ตั้ ง ค่ า เ ผื่ อ ห น้ี ส ง สัย จ ะ สู ญ ข อ ง 

ธุรกิจ Consumer Finance ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ( ก. ล. ต. ) 

กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี จากขอ้มูลสถิติช่วงสามปีท่ี 

ผ่านมา (2548 – 2550) บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียนอ้ยกว่าหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งตามแนวทาง 

ดงักล่าวโดยท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 7.56 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 7.08 ของลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือสุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้อ่ืนดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

ลูกหน้ีการคา้ 50,092  53,898  47,957  51,276 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,423)  (1,423)  (765)  (765) 

สุทธิ 48,669  52,475  47,192  50,511 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน        

ระยะเวลา        

ไม่เกิน 3 เดือน 48,669  52,475  47,192  50,511 

3 – 6 เดือน -  -  -  - 

6 – 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,423  1,423  765  765 

รวม 50,092  53,898  47,957  51,276 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,423  1,423  765  765 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน - สุทธิ 48,669  52,475  47,192  50,511 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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8. สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือสินทรัพยร์อการขายดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

คา้งไม่เกินหน่ึงปี 194,213  222,263  193,699  221,442 

คา้งเกินหน่ึงปี 6,456  6,052  5,450  5,432 

 200,669  228,315  199,149  226,874 

หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่า (64,720)  (72,731)  (63,560)  (71,865) 

สุทธิ 135,949  155,584  135,589  155,009 

 

9.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากประจาํจาํนวน 25 ลา้นบาท ไปวาง 

เป็นหลกัประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 

10. เงนิลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนชาํระแลว้  ร้อยละการถือหุน้  เงินลงทุน 

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

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

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 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2551  31 ธนัวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธนัวาคม 2550 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 46,974  75,438  46,133  73,176 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1,634,114  1,643,270  1,394,114  1,367,270 

รวม 1,681,088  1,718,708  1,440,247  1,440,446 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย วงเงินเบิกเกิน

บญัชีจาํนวน 196 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นสกุลเงินบาทจาํนวน 3,645 ลา้นบาทและเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบ้ียร้อยละ 3.22 ถึง 3.85 ต่อปี 
 

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํ(ดูหมายเหตุ 9) 

 

12.    ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล/สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใชจ่้าย สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี: - 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 มีนาคม 2550 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 24,440  27,194  22,831  23,341 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน)  2,362  (26)  3,213  811 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน 26,802  27,168  26,044  24,152 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี:  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี:         

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 99,252  99,626  70,966  72,103 

- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 16,238  18,226  15,890  17,966 

 115,490  117,852  86,856  90,069 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี: -  -  -  - 

สุทธิ 115,490  117,852  86,856  90,069 

 

13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และดาํเนินธุรกิจ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

14. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ถึง 12 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า

และค่าบริการปีละประมาณ 26 ลา้นบาท 

 

15. เหตุการณ์หลงัวนัที่ในงบดุล 

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2551 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ 

ปี 2550 จํานวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 160 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล  

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 

 

16. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการในงบการเงินของปี 2550 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของ ปี 2551 
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