
 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 

และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม              

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทาน

งบดุล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 

ของบริษทั ฐิติกร จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของ 

ขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทาน 

ของข้าพเจา้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 ของ       

บริษัท ฐิติกรจํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือน 

และหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) สอบทานโดยผู ้สอบบัญชีอ่ืน 

ในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซ่ึงได้เสนอรายงานลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2550 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวม  และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                  

30 มิถุนายน 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและ    

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินระหวา่งกาลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน

และปฏิบติังานสอบทาน เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคัญหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ              

การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี         

ท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้ 
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ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 

ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงิน

เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน

ในสํานักงานเดียวกับข้าพเจ้า  ซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเ ง่ือนไขต่องบการเ งินดังกล่าวตามรายงาน 

ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 งบดุลรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) และบริษทัย่อย และงบดุลเฉพาะของ 

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

กล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้มิไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 

 

 

(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4165 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วนัที  30 มถุินายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

สิ น ท รั พ ย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,989                     45,861                43,126                     39,619                  

ลูกหนี0การคา้

   ลูกหนี0ตามสญัญาเช่าซื0อส่วนที5ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ5งปี-สุทธิ 6 2,674,209                2,591,633           2,503,083                2,379,530             

   ลูกหนี0 อื5น - สุทธิ 7 46,107                     52,475                45,038                     50,511                  

ลูกหนี0และเงินใหกู้ย้มืระยะสั0นกิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั 5 7,322                       4,151                  7,892                       4,157                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั0นแก่กิจการอื5น - 1,000                  - -

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 148,468                   155,584              148,127                   155,009                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื5น 37,023                     26,785                36,275                     26,531                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,961,118                2,877,489           2,783,541                2,655,357             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที5มีภาระคํ0าประกนั 9 25,000                     25,000                - -

ลูกหนี0ตามสญัญาเช่าซื0อ - สุทธิจาก

ส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี 6 2,348,035                2,227,017           2,126,356                1,989,114             

เงินลงทุนซึ5งบนัทึกโดยวธีิราคาทุน 10 - - 93,986                     93,986                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื5น 24,324                     22,640                24,324                     22,640                  

ที5ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 103,147                   101,055              91,956                     89,560                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,662                       7,532                  7,249                       7,027                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 122,490                   117,852              93,510                     90,069                  

สินทรัพยที์5ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 35,157                     35,157                5,708                       5,708                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื5น 8,929                       10,700                6,488                       9,050                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,674,744                2,546,953           2,449,577                2,307,154             

รวมสินทรัพย์ 5,635,862                5,424,442           5,233,118                4,962,511             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี0      3



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วนัที  30 มถุินายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนี.สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั0น
จากสถาบนัการเงิน 11 1,289,743                1,718,708           1,077,544                1,440,446             
เจา้หนี0การคา้
    กิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั 5 20,823                     11,966                20,823                     11,966                  
    บริษทัอื5น 70,997                     59,546                70,997                     59,546                  
หุน้กูส่้วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี 200,000                   - 200,000                   -
เจา้หนี0และเงินกูย้มืระยะสั0นจากกิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั 5 2,700                       1,995                  183,560                   183,047                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 60,291                     37,951                57,078                     35,987                  
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั5วคราวจากลูกคา้ 160,028                   175,554              152,601                   168,728                
หนี0 สินหมุนเวยีนอื5น 66,802                     61,899                62,411                     55,888                  
รวมหนี.สินหมุนเวยีน 1,871,384                2,067,619           1,825,014                1,955,608             

หนี.สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ5งปี 12 1,200,000                600,000              1,200,000                600,000                
หุน้กู-้สุทธิจากส่วนที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี - 200,000              - 200,000                
หนี0 สินไม่หมุนเวยีนอื5น 20,359                     21,900                12,860                     13,760                  
รวมหนี0 สินไม่หมุนเวยีน 1,220,359                821,900              1,212,860                813,760                

รวมหนี.สิน 3,091,743                2,889,519           3,037,874                2,769,368             

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ -  หุน้สามญั  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน-500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                   500,000              500,000                   500,000                
ทุนที5ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                   500,000              500,000                   500,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 972,987                   972,987              972,987                   972,987                
กาํไรสะสม
 –  จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 50,000                     50,000                50,000                     50,000                  
 –  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,021,132                1,011,936           672,257                   670,156                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,544,119                2,534,923           2,195,244                2,193,143             

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,635,862                5,424,442           5,233,118                4,962,511             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี0      4



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที  30 มถุินายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซื0อ 436,547                   421,797              426,284                   406,736                
รายไดอื้5น 5 177,847                   142,276              173,894                   133,675                
รวมรายได้ 614,394                   564,073              600,178                   540,411                

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5 321,657                   323,737              313,533                   308,783                
หนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญ 148,277                   113,215              146,712                   112,478                
รวมค่าใช้จ่าย 469,934                   436,952              460,245                   421,261                

กาํไรก่อนดอกเบี.ยจ่ายและภาษีเงนิได้ 144,460                   127,121              139,933                   119,150                

ดอกเบี0ยจ่าย 5 26,067                     36,128                27,236                     35,650                  

ภาษีเงินได้ 29,729                     23,889                28,454                     20,911                  

กาํไรสุทธิ 88,664                     67,104                84,243                     62,589                  

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.13 0.17 0.13

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี0      5



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดหกเดือนสิ.นสุดวนัที  30 มถุินายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซื0อ 876,821                   842,695              855,175                   810,349                
รายไดอื้5น 5 352,528                   273,756              344,098                   254,707                
รวมรายได้ 1,229,349                1,116,451           1,199,273                1,065,056             

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5 689,951                   633,340              671,482                   605,458                
หนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญ 262,386                   218,225              258,084                   214,224                
รวมค่าใช้จ่าย 952,337                   851,565              929,566                   819,682                

กาํไรก่อนดอกเบี.ยจ่ายและภาษีเงนิได้ 277,012                   264,886              269,707                   245,374                

ดอกเบี0ยจ่าย 5 51,285                     66,437                53,107                     65,537                  

ภาษีเงินได้ 13 56,531                     51,056                54,499                     45,063                  

กาํไรสุทธิ 169,196                   147,393              162,101                   134,774                

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.29 0.32 0.27

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี0      6



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวันที  30 มิถุนายน 2551 และ 2550

จดัสรรเพื�อ 

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2551 500,000                      972,987                 50,000                    1,011,936                2,534,923               

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (160,000)                  (160,000)                 

กาํไรสุทธิ - - - 169,196                   169,196                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 มิถุนายน 2551 500,000                      972,987                 50,000                    1,021,132                2,544,119               

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2550 500,000                      972,987                 50,000                    874,087                   2,397,074               

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (150,000)                  (150,000)                 

กาํไรสุทธิ - - - 147,393                   147,393                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 มิถุนายน 2550 500,000                      972,987                 50,000                    871,480                   2,394,467               

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

กาํไรสะสม

พนับาท

งบการเงินรวม

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี; 7



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวันที  30 มิถุนายน 2551 และ 2550

จดัสรรเพื�อ 

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2551 500,000                      972,987                 50,000                    670,156                   2,193,143               

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (160,000)                  (160,000)                 

กาํไรสุทธิ - - - 162,101                   162,101                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 มิถุนายน 2551 500,000                      972,987                 50,000                    672,257                   2,195,244               

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2550 500,000                      972,987                 50,000                    546,374                   2,069,361               

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (150,000)                  (150,000)                 

กาํไรสุทธิ - - - 134,774                   134,774                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 มิถุนายน 2550 500,000                      972,987                 50,000                    531,148                   2,054,135               

กาํไรสะสม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี; 8



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 225,727              198,449              216,600              179,837              
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเสื/อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 15,786                13,990                14,825                12,828                
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ8น 709                     (1,766)                 709                     (1,766)                 
หนี8 สูญและหนี8สงสยัจะสูญ 262,386              218,225              258,084              214,224              
ขาดทุน(โอนกลบัขาดทุน)จากการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย (2,598)                 15,780                (2,766)                 15,463                
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (711)                    (750)                    (431)                    (600)                    
ดอกเบี8ยจ่าย 51,285                66,437                53,107                65,537                
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ/มขึ8น) 
ลูกหนี8การคา้ตามสญัญาเช่าซื8อ (457,228)             (156,716)             (510,563)             (278,471)             
ลูกหนี8การคา้อื/น (2,420)                 7,521                  (2,849)                 6,808                  
ลูกหนี8 กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (3,171)                 (1,111)                 (3,735)                 (874)                    
สินทรัพยร์อการขาย 9,714                  (55,554)               9,648                  (54,876)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (10,202)               (5,671)                 (9,738)                 (5,767)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น 1,771                  399                     2,562                  815                     
หนี8 สินดาํเนินงานเพิ/มขึ8น(ลดลง) 
เจา้หนี8การคา้กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 8,857                  - 8,857                  -
เจา้หนี8การคา้บริษทัอื/น 11,451                - 11,451                -
เจา้หนี8 กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 705                     483                     3,561                  713                     
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั/วคราวจากลูกคา้ (15,526)               35,522                (16,127)               38,147                
หนี8 สินหมุนเวียนอื/น 6,783                  3,217                  8,404                  5,883                  
หนี8 สินไม่หมุนเวียนอื/น (1,541)                 (1,650)                 (900)                    (908)                    
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 101,777              336,805              40,699                196,993              
จ่ายดอกเบี8ย (53,166)               (66,984)               (55,035)               (66,199)               
จ่ายภาษีเงินได้ (38,828)               (49,466)               (36,850)               (48,165)               
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,783                  220,355              (51,186)               82,629                

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี8                          9



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

สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้ืมระยะสั8นแก่กิจการอื/นลดลง 1,000                  500                     - -
เงินให้กูย้ืมระยะสั8นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัลดลง - - - 1,000                  
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอื/นเพิ/มขึ8น (1,684)                 (2,900)                 (1,684)                 (2,900)                 
เงินฝากสถาบนัการเงินที/มีภาระคํ8าประกนัเพิ/มขึ8น - (1,000)                 - -
ซื8อสินทรัพยถ์าวร (17,473)               (16,837)               (16,908)               (16,837)               
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,636                  1,596                  1,356                  1,446                  
ซื8อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,460)                 (553)                    (1,460)                 (553)                    
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (17,981)               (19,194)               (18,696)               (17,844)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั8นจากสถาบนัการเงินเพิ/มขึ8น(ลดลง) (429,674)             298,902              (363,611)             432,558              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 600,000              300,000              600,000              300,000              
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว - (70,000)               - (70,000)               
ไถ่ถอนหุ้นกู้ - (45,000)               - (45,000)               
เงินกูย้ืมระยะสั8นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัเพิ/มขึ8น(ลดลง) - - (3,000)                 2,500                  
เงินปันผลจ่าย (160,000)             (150,000)             (160,000)             (150,000)             

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 10,326                333,902              73,389                470,058              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ นสุทธิ 2,128                  535,063              3,507                  534,843              

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ นงวด 47,989                575,415              43,126                569,056              

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี8                          10



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

                  11 
 

                                                                                                

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกจากกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 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  30 มิถุนายน 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีบริษทั

มีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 

       สดัส่วนการถือหุน้ 

    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม     30 มิถุนายน  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) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 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 

เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดใ้ช้

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ยกเวน้เร่ืองการเปล่ียนนโยบายการ

บญัชีการรับรู้รายไดด้อกผลจากสญัญาเช่าซ้ือ (ดูหมายเหตุ 4) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 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. รายการบัญชีกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายได ้ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  
 

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 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี                        

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  รับจา้งขนส่งสินคา้  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัใน

บริษทัยอ่ย 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 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  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตลาด 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 

ซ้ือมาเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 

 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2551  2550  2551  2550 

รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  6,625  5,097  11,204  5,278 

บริษทั สินพล จาํกดั  351  76  659  157 

  6,976  5,173  11,863  5,435 

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2551  2550  2551  2550 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  4,009  3,810  8,019  7,192 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  2,250  2,250  4,500  4,500 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  598  769  1,458  1,055 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  3,775  -  6,782  - 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงิน         

บริษทั สินพล จาํกดั  116  -  176  - 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  433  463  843  881 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  112  -  249  - 

  545  463  1,092  881 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  1,367  410  2,290  871 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,090  871  2,336  1,567 

บริษทั เลก็ซซ์สั กรุงเทพฯ จาํกดั  -  -  12  - 

บริษทั นภสั จาํกดั  10  9  64  9 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  -  -  -  9 

  2,467  1,290  4,702  2,456 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  -  492  58  904 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ         

บริษทั สินพล จาํกดั  133,341  -  217,285  - 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  15,616  5,494  36,634  9,055 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  4,368  379  6,123  379 

บริษทั เลก็ซซ์สั กรุงเทพฯ จาํกดั  -  -  -  9,931 

  153,325  5,873  260,042  19,365 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2551  2550  2551  2550 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  -  -  6,795  - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  -  -  -  1,222 

  -  -  6,795  1,222 

         

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2551  2550  2551  2550 

รายได้ค่าบริการ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  2,247  -  4,721  - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  5  146  12  538 

  2,252  146  4,733  538 

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  6  1,796  8  3,576 

รายได้ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  2  -  3 

รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  6,625  5,097  11,204  5,278 

บริษทั สินพล จาํกดั  54  77  136  157 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  52  -  52  - 

  6,731  5,174  11,392  5,435 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  3,396  3,198  6,793  5,967 

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2551  2550  2551  2550 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,500  900  3,000  1,800 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  553  705  1,361  963 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  3,775  -  6,782  - 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ         

บริษทั สินพล จาํกดั  116  -  176  - 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  430  460  840  878 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  112  -  249  - 

  542  460  1,089  878 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  1,367  410  2,290  871 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  950  799  1,979  1,473 

บริษทั นภสั จาํกดั  10  9  64  9 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  -  -  -  9 

  2,327  1,218  4,333  2,362 

ค่าบริการ         

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  12,872  5,896  25,368  11,559 

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  3,106  3,536  6,177  7,083 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  94  -  232  - 

  3,200  3,536  6,409  7,083 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  -  492  58  904 
         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2551  2550  2551  2550 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ         

บริษทั สินพล จาํกดั  133,341  -  217,285  - 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  4,368  379  6,123  379 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  -  -  -  9,931 

  137,709  379  223,408  10,310 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  -  -  6,795  - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  -  -  -  1,222 

  -  -  6,795  1,222 

         
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2551  2550  2551  2550 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

รายได้ค้างรับ         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  7,068  3,829  7,068  3,829 

บริษทั สินพล จาํกดั  254  322  39  322 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  783  2 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  2  4 

  7,322  4,151  7,892  4,157 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั สินพล จาํกดั  20,823  11,966  20,823  11,966 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2551  2550  2551  2550 

เจ้าหนีแ้ละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทั สินพล จาํกดั  1,555  1,265  1,555  1,265 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  871  639  820  612 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  274  91  274  91 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  5,907  3,069 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  4  10 

  2,700  1,995  8,560  5,047 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 7.125 – 7.50 ต่อปี ในปี 2551 

และร้อยละ 7.125 – 7.75 ต่อปี ในปี 2550) 

 

-  -  175,000  178,000 

  2,700  1,995  183,560  183,047 

         

 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปีดงัน้ี: - 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2550  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  30 มิถุนายน 2551 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย        

 บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 178,000  26,000  29,000  175,000 
 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2551  31 ธนัวาคม 2550 

   ส่วนท่ีถึง      ส่วนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7,552,618  4,469,815  3,082,803  7,110,731  4,283,213  2,827,518 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (2,132,897)  (1,477,021)  (655,876)  (1,914,991)  (1,388,264)  (526,727) 

 5,419,721  2,992,794  2,426,927  5,195,740  2,894,949  2,300,791 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (397,477)  (318,585)  (78,892)  (377,090)  (303,316)  (73,774) 

สุทธิ 5,022,244  2,674,209  2,348,035  4,818,650  2,591,633  2,227,017 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 2551  31 ธนัวาคม 2550 

   ส่วนท่ีถึง      ส่วนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 6,992,666  4,165,604  2,827,062  6,489,584  3,937,180  2,552,404 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (2,059,608)  (1,431,584)  (628,024)  (1,833,858)  (1,337,184)  (496,674) 

 4,933,058  2,734,020  2,199,038  4,655,726  2,599,996  2,055,730 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (303,619)  (230,937)  (72,682)  (287,082)  (220,466)  (66,616) 

สุทธิ 4,629,439  2,503,083  2,126,356  4,368,644  2,379,530  1,989,114 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ี

ตามสญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,547,923  3,362,127  3,306,785  3,106,959 

คา้งชาํระ 1 เดือน 805,270  766,218  756,489  708,857 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 717,869  693,495  665,087  622,253 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 147,497  167,029  113,094  124,353 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 49,049  69,498  25,227  34,593 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 152,113  137,373  66,376  58,711 

รวม 5,419,721  5,195,740  4,933,058  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 30 มิถุนายน 2551 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 7.33 ของลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือสุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

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

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้อ่ืนดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

ลูกหน้ีการคา้ 47,530  53,898  45,803  51,276 

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

สุทธิ 46,107  52,475  45,038  50,511 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน        

ระยะเวลา        

ไม่เกิน 3 เดือน 46,107  52,475  45,038  50,511 

3 – 6 เดือน -  -  -  - 

6 – 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,423  1,423  765  765 

รวม 47,530  53,898  45,803  51,276 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,423  1,423  765  765 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน - สุทธิ 46,107  52,475  45,038  50,511 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือสินทรัพยร์อการขายดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

คา้งไม่เกินหน่ึงปี 212,098  222,263  211,611  221,442 

คา้งเกินหน่ึงปี 6,503  6,052  5,615  5,432 

 218,601  228,315  217,226  226,874 

หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่า (70,133)  (72,731)  (69,099)  (71,865) 

สุทธิ 148,468  155,584  148,127  155,009 

 

9.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากประจาํจาํนวน 25 ลา้นบาท ไปวางเป็น

หลกัประกนัไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 

10. เงนิลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนชาํระแลว้  ร้อยละการถือหุน้  เงินลงทุน 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  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) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 2551  31 ธนัวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธนัวาคม 2550 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,789  75,438  15,590  73,176 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1,271,954  1,643,270  1,061,954  1,367,270 

รวม  1,289,743  1,718,708  1,077,544  1,440,446 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย วงเงิน

เบิกเกินบญัชีจาํนวน 196 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นสกุลเงินบาทจาํนวน 3,785 ลา้นบาทและเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบ้ียร้อยละ 3.35 ถึง 3.90 ต่อปี 

 

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั 

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํ(ดูหมายเหตุ 9) 

 

12.    เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 2551  31 ธนัวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธนัวาคม 2550 

เงินกูย้ืม 1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 600      

ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและดอกเบ้ียมีกาํหนดชาํระทุกเดือน ส่วนเงินตน้มีกาํหนดชาํระคืน        

ทั้งจาํนวนในเดือนพฤษภาคม 2554  

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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13.    ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล/สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใชจ่้าย สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี: - 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 2551  30 มิถุนายน 2550  30 มิถุนายน 2551  30 มิถุนายน 2550 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 61,168  58,630  57,940  51,537 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน)  (4,637)  (7,574)  (3,441)  (6,474) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน 56,531  51,056  54,499  45,063 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบดุล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี:  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี:         

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 104,905  99,626  76,235  72,103 

- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 17,585  18,226  17,275  17,966 

 122,490  117,852  93,510  90,069 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี: -  -  -  - 

สุทธิ 122,490  117,852  93,510  90,069 

 

14. เงนิปันผลจ่าย 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2551 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับปี 2550 จาํนวน 

500 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 160 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2550 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับปี 2549 จาํนวน 

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



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแล้ว) 
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และดาํเนินธุรกิจ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

16. ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ถึง 12 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า

และค่าบริการปีละประมาณ 26 ลา้นบาท 
 

17. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบการเงินของปี 2550 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของ ปี 2551 
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