
  
  

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงิน 

 สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 

และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



  
  

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และงบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ       

ผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ    

งบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ   

งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และ             

บริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550          

ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซ่ึงได้แสดงความเห็น          

อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและ

ปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน      

งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น

สาระสําคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอใน     

งบการเงินโดยรวม  ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผลการดาํเนินงานรวมและ   

กระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั 

(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4165 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

 25 กมุภาพนัธ์ 2552 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วันที  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

สิ น ท รั พ ย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 38,912                  45,861                  35,540                  39,619                

ลูกหนี'การคา้

   ลูกหนี'ตามสญัญาเช่าซื'อส่วนที/ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ/งปี-สุทธิ 8 2,719,172              2,591,633             2,561,243              2,379,530           

   ลูกหนี' อื/น - สุทธิ 9 59,234                  52,475                  57,524                  50,511                

ลูกหนี'และเงินใหกู้ยื้มระยะสั'นกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 6 11,669                  4,151                    20,288                  4,157                 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั'นแก่กิจการอื/น - 1,000                    - -

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการอื/นส่วนที/ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ/งปี 13 1,080                    - 1,080                    -

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 10 165,892                 155,584                165,363                 155,009              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น 49,946                  26,785                  46,764                  26,531                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,045,905              2,877,489             2,887,802              2,655,357           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที/มีภาระคํ'าประกนั 11 25,000                  25,000                  - -

ลูกหนี'ตามสญัญาเช่าซื'อ - สุทธิจาก

ส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 8 2,499,647              2,227,017             2,236,224              1,989,114           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ/ งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 12 - - 93,986                  93,986                

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการอื/น - สุทธิจาก

ส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 13 26,720                  22,640                  26,720                  22,640                

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,14 109,714                 103,873                98,220                  92,379                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,348                    7,532                    6,017                    7,027                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 115,816                 117,852                94,789                  90,069                

สินทรัพยที์/ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 15 35,157                  35,157                  5,708                    5,708                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น 9,111                    7,882                    4,370                    6,231                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,827,513              2,546,953             2,566,034              2,307,154           

รวมสินทรัพย์ 5,873,418              5,424,442             5,453,836              4,962,511           

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/ งของงบการเงินนี'      3



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล 
ณ วันที  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี-สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั'น
จากสถาบนัการเงิน 16 1,468,735              1,718,708             1,236,155              1,440,446           
เจา้หนี'การคา้
    กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 6 9,983                    11,966                  9,983                    11,966                
    บริษทัอื/น 44,924                  59,546                  44,924                  59,546                
หุน้กูส่้วนที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 18 200,000                 - 200,000                 -
เจา้หนี'และเงินกูยื้มระยะสั'นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 6 3,203                    1,995                    189,325                 183,047              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51,131                  37,951                  51,131                  35,987                
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั/วคราวจากลูกคา้ 114,567                 175,554                107,537                 168,728              
หนี' สินหมุนเวียนอื/น 59,975                  61,899                  55,711                  55,888                
รวมหนี-สินหมุนเวียน 1,952,518              2,067,619             1,894,766              1,955,608           

หนี-สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว-สุทธิจากส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ/งปี 17 1,200,000              600,000                1,200,000              600,000              
หุน้กู-้สุทธิจากส่วนที/ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี 18 - 200,000                - 200,000              
หนี' สินไม่หมุนเวียนอื/น 20,038                  21,900                  12,700                  13,760                
รวมหนี-สินไม่หมุนเวียน 1,220,038              821,900                1,212,700              813,760              

รวมหนี-สิน 3,172,556              2,889,519             3,107,466              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              
ทุนที/ออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 500,000 500,000                 500,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 972,987 972,987 972,987                 972,987              
กาํไรสะสม
 –  จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 19 50,000                  50,000                  50,000                  50,000                
 –  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,177,875              1,011,936             823,383                 670,156              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,700,862              2,534,923             2,346,370              2,193,143           

รวมหนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,873,418              5,424,442             5,453,836              4,962,511           

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/ งของงบการเงินนี'      4



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับแต่ละปีสิ-นสุดวันที  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซื'อ 1,791,206              1,696,651             1,751,672              1,638,634           
รายไดอื้/น 6,20 717,821                 628,039                701,145                 590,695              
รวมรายได้ 2,509,027              2,324,690             2,452,817              2,229,329           

ค่าใช้จ่าย 21

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 6 1,424,163              1,364,994             1,385,444              1,300,278           
หนี' สูญและหนี'สงสยัจะสูญ 530,903                 444,632                530,212                 438,668              
รวมค่าใช้จ่าย 1,955,066              1,809,626             1,915,656              1,738,946           

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 553,961                 515,064                537,161                 490,383              

ตน้ทุนทางการเงิน 6 112,974                 122,481                117,524                 122,146              

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 440,987                 392,583                419,637                 368,237              

ภาษีเงินได้ 22 115,048                 104,733                106,410                 94,455                

กาํไรสุทธิ 325,939                 287,850                313,227                 273,782              

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.65                      0.58                      0.63                      0.55                   

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/ งของงบการเงินนี'      5



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับแต่ละปีสิ)นสุดวันที  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

จดัสรรเพื	อ 
ทุนที	ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2550 500,000                   972,987          50,000            874,086             2,397,073       
เงินปันผลจ่าย 23 - - - (150,000)            (150,000)        
กาํไรสุทธิ - - - 287,850             287,850          
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2550 500,000                   972,987          50,000            1,011,936          2,534,923       
เงินปันผลจ่าย 23 - - - (160,000)            (160,000)        
กาํไรสุทธิ - - - 325,939             325,939          
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2551 500,000                   972,987          50,000            1,177,875          2,700,862       

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี9 6



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับแต่ละปีสิ)นสุดวันที  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

จดัสรรเพื	อ 
ทุนที	ออกและ ส่วนเกิน เป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2550 500,000                   972,987          50,000            546,374             2,069,361       
เงินปันผลจ่าย 23 - - - (150,000)            (150,000)        
กาํไรสุทธิ - - - 273,782             273,782          
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2550 500,000                   972,987          50,000            670,156             2,193,143       
เงินปันผลจ่าย 23 - - - (160,000)            (160,000)        
กาํไรสุทธิ - - - 313,227             313,227          
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2551 500,000                   972,987          50,000            823,383             2,346,370       

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี9 7



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีสิ นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 440,987              392,583              419,637              368,237              
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,009                29,112                30,064                26,939                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงัไม่เกิดขึ3น 1,985                  76                       1,985                  76                       
หนี3 สูญและหนี3สงสยัจะสูญ 530,903              444,632              530,212              438,668              
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 6,351                  30,590                6,103                  30,809                
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,092)                 (714)                    (585)                    (555)                    
ดอกเบี3ยจ่าย 112,974              122,481              117,524              122,146              
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ+มขึ3น) 
ลูกหนี3การคา้ตามสญัญาเช่าซื3อ (919,595)             (299,644)             (948,188)             (486,073)             
ลูกหนี3การคา้อื+น (18,449)               (3,969)                 (17,963)               (4,506)                 
ลูกหนี3 กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (7,518)                 (3,865)                 (8,131)                 (2,992)                 
สินทรัพยร์อการขาย (16,659)               (112,242)             (16,457)               (113,313)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น (22,948)               (13,641)               (20,130)               (14,188)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น (1,229)                 (297)                    1,861                  (281)                    
หนี3 สินดาํเนินงานเพิ+มขึ3น(ลดลง) 
เจา้หนี3การคา้กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (1,983)                 11,966                (1,983)                 11,966                
เจา้หนี3การคา้บริษทัอื+น (14,622)               59,546                (14,622)               59,546                
เจา้หนี3 กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 1,208                  1,243                  4,083                  1,504                  
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั+วคราวจากลูกคา้ (60,987)               63,265                (61,191)               70,668                
หนี3 สินหมุนเวียนอื+น (1,292)                 9,567                  455                     11,019                
หนี3 สินไม่หมุนเวียนอื+น (1,862)                 (3,257)                 (1,060)                 (1,808)                 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 58,181                727,432              21,614                517,862              
จ่ายดอกเบี3ย (113,606)             (132,722)             (118,161)             (132,527)             
จ่ายภาษีเงินได้ (99,832)               (107,689)             (95,986)               (100,430)             
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (155,257)             487,021              (192,533)             284,905              

พนับาท
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับแต่ละปีสิ นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้ืมระยะสั3นแก่กิจการอื+นลดลง 1,000                  500                     - -
เงินให้กูย้ืมระยะสั3นแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัลดลง(เพิ+มขึ3น) - - (8,000)                 105,000              
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอื+นเพิ+มขึ3น (5,160)                 (7,750)                 (5,160)                 (7,750)                 
เงินฝากสถาบนัการเงินที+มีภาระคํ3าประกนัเพิ+มขึ3น - (1,000)                 - -
ซื3อสินทรัพยถ์าวร (38,895)               (29,733)               (37,123)               (29,733)               
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 4,780                  2,507                  4,273                  2,347                  
ซื3อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,459)                 (3,606)                 (1,460)                 (3,605)                 
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (39,734)               (39,082)               (47,470)               66,259                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั3นจากสถาบนัการเงินลดลง (251,958)             (247,430)             (206,276)             (143,758)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 600,000              600,000              600,000              600,000              
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว - (100,000)             - (100,000)             
ไถ่ถอนหุ้นกู้ - (545,000)             - (545,000)             
เงินกูย้ืมระยะสั3นจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเพิ+มขึ3น(ลดลง) - - 2,200                  (7,000)                 
เงินปันผลจ่าย (160,000)             (150,000)             (160,000)             (150,000)             

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 188,042              (442,430)             235,924              (345,758)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ น(ลดลง)สุทธิ (6,949)                 5,509                  (4,079)                 5,406                  

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ นปี 38,912                45,861                35,540                39,619                

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการเม่ือวนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ 2552 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย   

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั (จดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุน้ร้อยละ 42.36 ) 

 

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าซ้ือยานพาหนะ  

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

 

       สดัส่วนการถือหุน้ 

    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม     31 ธนัวาคม  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 
 

 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศ และจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทาํข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของ        

ประเทศไทย 
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งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท  ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ ์   

การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ สินทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินบางรายการท่ีแสดง

มูลค่ายติุธรรม 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย    

การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด

นั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต  

 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบบัท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 62/2550 เก่ียวกับ

มาตรฐานการบญัชี โดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

 

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 
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มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 

เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ไม่มีผลกระทบ   

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั  

 

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 86/2551 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี โดยให้ใชม้าตรฐาน    

การบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2552 

เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

เกณฑ์ในการทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย ไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของ

บริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม

ส้ินสุดลง 
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เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิด

จากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝาก

ธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจาํและเงินลงทุนชัว่คราวท่ีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเวน้เงินฝากธนาคาร

ท่ีติดภาระคํ้าประกนั  
 

ลกูหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาก

ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ ลูกหน้ีจะถูก        

ตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงถือตามราคาตามบญัชีหักดอกผลเช่าซ้ือ     

รอการตดับญัชีและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของ                        

ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสัญญา โดยหกัดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชีและหลกัประกนัรถยนต์ โดยมีอตัรา   

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงัน้ี 

ระยะเวลา 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(ร้อยละ) 

 รถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1  1 

คา้งชาํระ 1 เดือน  1  1 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน  2  20 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน  20  50 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน  50  100 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน  100  100 
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การตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต์ คาํนวณจากลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิท่ีค้างชําระไม่เกิน 6 เดือน            

หกัหลกัประกนัร้อยละ 80 ส่วนท่ีคา้งชาํระระหวา่ง 7 – 12 เดือนหกัหลกัประกนัร้อยละ 50  และส่วนท่ีคา้งชาํระมากกว่า 

12 เดือนไม่หกัหลกัประกนั 

 

สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหน้ีคงเหลือตามบญัชีสุทธิหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ดงัน้ี 

 

ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี ร้อยละ 30 

ยอดคา้งเกินหน่ึงปี ร้อยละ 100 

 

เงินลงทุน  

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(ถา้มี)  

 

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 15  

 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

สญัญาการเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย

มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หกัดว้ยค่า

เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกั

จากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใช้จ่ายทาง

การเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 

 

ต้นทุนการกู้ยืม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

โครงการก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุง กลุ่มบริษทัจะหยุดบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการเม่ือการ

ก่อสร้างและการติดตั้งดงักล่าวแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านได ้

 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี  

อาคารบนท่ีดินเช่าและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 ปี, 20  ปี และตามอายสุญัญาเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่า แสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณตามอายสุญัญา 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 16  

 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท   ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของ

ประโยชนท่ี์จะไดรั้บ  สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงไม่อาจกาํหนดระยะเวลาการส้ินสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่า

จะไดรั้บจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ ทุกวนัท่ีในงบดุล สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ  

จะถูกตดัจาํหน่ายนบัจากวนัท่ีเร่ิมก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ   ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

แสดงไดด้งัน้ี 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบดุลว่า  มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชง้านไม่จาํกดัและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่า   

ทุกปีและเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า 

 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด

เงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ

ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดก่อน  ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ เม่ือมี

การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่า

สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนแมว้่า

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะยงัไม่มีการจาํหน่ายออกไป  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่าง

ราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึง

เคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดและลูกหน้ีท่ีบนัทึกในราคาทุนตดัจาํหน่าย 

จะมีการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

สาํหรับลูกหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยอ่ื์น  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์

แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์   สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดย

อิสระจากสินทรัพยอ่ื์น   ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี

สินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดหรือลูกหน้ีท่ีบนัทึกดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  จะถูก

กลบัรายการ   เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนในมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนในภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุน

จากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย จะไม่ถูกกลบัรายการผ่าน      

งบกาํไรขาดทุน ถา้มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมข้ึนนั้น

มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั

รายการและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืน อยา่งไรกต็าม ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม

บญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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ผลประโยชน์พนักงาน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนภายใตก้ารอนุมติัจากกระทรวงการคลงั

ตามพระราชบญัญติั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของ

เงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบ

กองทุนฯบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ

ผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย

ไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกล่าว  โดยภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ   ถ้า

ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา

คิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลา

และความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

 
รายได้ 
 

รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซื้อ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดด้อกผลจากสญัญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้รายไดต้ามจาํนวน

งวดการผ่อนชาํระโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสําหรับสัญญาเช่าซ้ือใหม่ท่ีทาํข้ึนเร่ิมตั้งแต่ปี 2551 และวิธีผลรวม

จาํนวนตวัเลขสําหรับสัญญาเช่าซ้ือท่ีทาํข้ึนก่อนปี 2551 การบนัทึกรายไดจ้ากการผ่อนชาํระแต่ละงวดใชต้ามเกณฑ ์

คงคา้ง (บนัทึกในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระค่างวด โดยไม่คาํนึงว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่) บริษทัและบริษทัย่อยหยุดรับรู้

รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดติดต่อกนัเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปนบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามสัญญา ยกเวน้เม่ือมี 

ขอ้บ่งช้ีวา่ลูกหน้ีอาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระไดใ้หห้ยดุการรับรู้รายไดท้นัที 

  

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค่้าเช่าจากสินทรัพยล์งทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
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ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ี

มีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 

ค่าใช้จ่าย 

 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ

ตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา   

 

รายจ่ายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณี

ท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการ

ผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ภาษเีงินได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้ 

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี

ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีโดยวิธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ี

ไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

คร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรทางภาษี หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในระยะเวลาอนั

ใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณาจากการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามบญัชี โดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการตั้งสินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง

เท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ี

ออกอยูใ่นระหวา่งปี (จาํนวน 500,000,000 หุน้) 

 

5. รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซ้ือ 

 

ก่อนปี 2551 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกรายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้

รายไดต้ามจาํนวนงวดการผอ่นชาํระโดยวิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้รายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้รายได ้ตามจาํนวนงวดการผ่อนชาํระ 

โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสําหรับสัญญาเช่าซ้ือใหม่ท่ีทาํข้ึนเร่ิมตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ืองสัญญาเช่า (ปรับปรุงปี 2550) การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี 2550  

ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 

 

6. รายการบัญชีกบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายได ้ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
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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 กรุงเทพ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี                        

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  รับจา้งขนส่งสินคา้  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัใน

บริษทัยอ่ย 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดค่้าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  MOR 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าธรรมเนียมเก็บเงิน  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 

ซ้ือมาเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551

และ 2550 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2551  2550  2551  2550 

รายได้ค่าบริการ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  8,680  - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  21  593 

  -  -  8,701  593 

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  150  4,867 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั(มหาชน)  27,579  16,896  27,579  16,896 

รายได้อ่ืน         

บริษทั สินพล จาํกดั  1,134  291  188  291 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  113  5 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  1  - 

  1,134  291  302  296 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  16,029  14,995  13,578  12,543 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  9,000  9,000  6,000  3,600 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  3,216  2,344  3,006  2,140 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  16,532  1,182  16,532  1,182 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ         

บริษทั สินพล จาํกดั  524  -  524  - 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2551  2550  2551  2550 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,726  1,895  1,714  1,887 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  408  511  408  511 

  2,134  2,406  2,122  2,398 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  5,387  3,786  4,002  3,210 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  4,459  1,742  4,459  1,742 

บริษทั นภสั จาํกดั  120  18  120  18 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั  30  29  -  - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  -  21  -  21 

  9,996  5,596  8,581  4,991 

ค่าบริการ         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  52,426  23,269 

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  12,848  13,694 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  333  18 

  -  -  13,181  13,712 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั  2,775  1,742  2,775  1,742 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ         

บริษทั สินพล จาํกดั  494,338  44,081  494,338  44,081 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  157,348  57,046  -  - 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  8,486  3,412  8,486  3,412 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั  -  9,931  -  9,931 

  660,172  114,470  502,824  57,424 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2551  2550  2551  2550 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร         

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  11,943  -  11,943  - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  -  3,171  -  3,171 

  11,943  3,171  11,943  3,171 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2551  2550  2551  2550 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

รายได้ค้างรับ         

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  9,089  3,829  9,089  3,829 

บริษทั สินพล จาํกดั  2,580  322  2,459  322 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  738  2 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  2  4 

  11,669  4,151  12,288  4,157 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ชยภาค จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 7.125 – 7.50 ต่อปี ในปี 2551 

และร้อยละ 7.125 – 7.75 ต่อปี ในปี 2550) 

 

-  -  8,000  - 

  11,669  4,151  20,288  4,157 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั สินพล จาํกดั  9,983  11,966  9,983  11,966 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2551  2550  2551  2550 

เจ้าหนีแ้ละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทั สินพล จาํกดั  1,669  1,265  1,669  1,265 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,237  639  1,191  612 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  284  91  284  91 

บริษทั นภสั จาํกดั  13  -  13  - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  -  -  5,964  3,069 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  -  -  4  10 

  3,203  1,995  9,125  5,047 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 7.125 – 7.50 ต่อปี ในปี 2551 

และร้อยละ 7.125 – 7.75 ต่อปี ในปี 2550) 

        

 -  -  180,200  178,000 

  3,203  1,995  189,325  183,047 

 

เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปีดงัน้ี: - 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2550  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2551 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย :        

 บริษทั ชยภาค จาํกดั -  206,000  198,000  8,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย        

 บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 178,000  69,000  66,800  180,200 
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7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

เงินสด 7,127  9,078  6,935  7,790 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 31,785  36,783  28,605  31,829 

รวม 38,912  45,861  35,540  39,619 

 

8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2551   2550 

   ส่วนท่ีถึง      ส่วนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7,890,775  4,574,833  3,315,942  7,110,731  4,283,213  2,827,518 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (2,304,638)  (1,564,446)  (740,192)  (1,914,991)  (1,388,264)  (526,727) 

 5,586,137  3,010,387  2,575,750  5,195,740  2,894,949  2,300,791 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (367,318)  (291,215)  (76,103)  (377,090)  (303,316)  (73,774) 

สุทธิ 5,218,819  2,719,172  2,499,647  4,818,650  2,591,633  2,227,017 

  

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550 

   ส่วนท่ีถึง      ส่วนท่ีถึง   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7,327,261  4,313,255  3,014,006  6,489,584  3,937,180  2,552,404 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (2,229,824)  (1,523,744)  (706,080)  (1,833,858)  (1,337,184)  (496,674) 

 5,097,437  2,789,511  2,307,926  4,655,726  2,599,996  2,055,730 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (299,970)  (228,268)  (71,702)  (287,082)  (220,466)  (66,616) 

สุทธิ 4,797,467  2,561,243  2,236,224  4,368,644  2,379,530  1,989,114 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวน

ตามรายสญัญาไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,752,944  3,362,127  3,452,891  3,106,959 

คา้งชาํระ 1 เดือน 836,014  766,218  794,147  708,857 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 701,780  693,495  660,702  622,253 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 133,809  167,029  107,397  124,353 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 39,385  69,498  20,922  34,593 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 122,205  137,373  61,378  58,711 

รวม 5,586,137  5,195,740  5,097,437  4,655,726 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2550 ทั้งน้ีนโยบายดงักล่าว

ไม่เป็นไปตามวธีิปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก. ล. ต.)  กําหนดร่วมกับสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต                  

แห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ดี จากขอ้มูลสถิติช่วงสามปีท่ีผา่นมา (2548 – 2550) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ีย

นอ้ยกวา่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งตามแนวทางดงักล่าว โดยท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณร้อยละ 7.56 ของ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณร้อยละ 6.58 ของ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือคงเหลือ ดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ดอกผลเช่าซ้ือรับรู้ตาม  ดอกผลเช่าซ้ือรับรู้ตาม   

 วิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข  วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,174,990  5,715,785  7,890,775 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (344,066)  (1,960,572)  (2,304,638) 

สุทธิ 1,830,924  3,755,213  5,586,137 
      

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ดอกผลเช่าซ้ือรับรู้ตาม  ดอกผลเช่าซ้ือรับรู้ตาม   

 วิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข  วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,856,902  5,470,359  7,327,261 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (307,984)  (1,921,840)  (2,229,824) 

สุทธิ 1,548,918  3,548,519  5,097,437 
      
 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้อ่ืนดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 60,650  53,898  58,282  51,276 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,416)  (1,423)  (758)  (765) 

สุทธิ 59,234  52,475  57,524  50,511 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน        

ระยะเวลา        

ไม่เกิน 3 เดือน 59,234  52,475  57,524  50,511 

3 – 6 เดือน -  -  -  - 

6 – 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,416  1,423  758  765 

รวม 60,650  53,898  58,282  51,276 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,416)  (1,423)  (758)  (765) 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืน - สุทธิ 59,234  52,475  57,524  50,511 
 

10. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือสินทรัพยร์อการขายดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

คา้งไม่เกินหน่ึงปี 236,989  222,263  236,233  221,442 

คา้งเกินหน่ึงปี 7,985  6,052  7,098  5,432 

 244,974  228,315  243,331  226,874 

หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่า (79,082)  (72,731)  (77,968)  (71,865) 

สุทธิ 165,892  155,584  165,363  155,009 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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11.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากประจาํจาํนวน 25 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัไวก้บั

ธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

13. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 27,800  22,640  27,800  22,640 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,080)  -  (1,080)  - 

สุทธิ 26,720  22,640  26,720  22,640 

 

บญัชีน้ีคือเงินให้กูย้ืมระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตวัแทนจาํหน่าย 40 รายในปี 2551 และ 37 รายในปี 2550        

เงินใหกู้ย้ืมมีดอกเบ้ียร้อยละ 8 ถึง 9 และ MLR+2 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2552 ถึง ปี 2556 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนชาํระแลว้  ร้อยละการถือหุน้  เงินลงทุน 

 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  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อาคารบนท่ีดิน

เช่าและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 12,617 23,818       403 41,084 41,413 59,050 - 178,385 

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการ - - - - - - 2,592 2,592 

ซ้ือเพ่ิม - - - -   10,242 3,892 15,599 29,733 

จาํหน่าย - - - -            (2,131)            (3,672) -            (5,803) 

โอนเขา้/(ออก) - - - 14,105 1,267 - (15,372) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 12,617 23,818 403 55,189 50,791 59,270 2,819          204,907 

ซ้ือเพ่ิม - - - 2,816 6,572 17,151 12,356 38,895 

จาํหน่าย - - - - (3,037)              (5,008) - (8,045) 

โอนเขา้/(ออก) - - - 9,735 587 - (10,322) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 12,617 23,818 403 67,740 54,913   71,413 4,853 235,757 

         

         

         

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อาคารบนท่ีดิน

เช่าและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 - 14,055 86 15,477 19,819               28,842 - 78,279 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,172 21 9,138 8,113 8,321 - 26,765  

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - -   (654)     (3,356) -  (4,010) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 - 15,227 107 24,615 27,278 33,807 - 101,034 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,172 19 10,558 8,512 9,105 - 29,366 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - - (997)   (3,360)     -  (4,357) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2551 - 16,399 126 35,173 34,793 39,552 - 126,043 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2550             12,617               8,591   296 30,574 23,513 25,463 2,819 103,873 

31 ธนัวาคม 2551 12,617 7,419 277 32,567 20,120 31,861 4,853 109,714 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปี 

        

2550        26,765 

2551        29,366 

         

  

  



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

อาคารบนท่ีดิน

เช่าและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน 
       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 7,802 15,291 40,075 36,314 51,525 - 151,007 

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการ - - - - - 2,592 2,592 

ซ้ือเพ่ิม - - -   10,242 3,892 15,599 29,733 

จาํหน่าย - - - (2,131) (3,458) - (5,589) 

โอนเขา้/(ออก)   14,105 1,267 - (15,372) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 7,802 15,291 54,180 45,692 51,959 2,819          177,743 

ซ้ือเพ่ิม - - - 6,572 15,379 15,172 37,123          

จาํหน่าย - - - (3,037) (3,992) - (7,029)         

โอนเขา้/(ออก) - - 12,551 587               - (13,138) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 7,802 15,291 66,731 49,814 63,346 4,853 207,837 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

อาคารบนท่ีดิน

เช่าและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 - 8,547 14,595 15,113               25,937 - 64,192 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 746    9,111 7,883 7,229 - 24,969 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - -   (654)     (3,143) -  (3,797) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 - 9,293 23,706 22,342 30,023 - 85,364 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 746 10,535 8,435 7,878 - 27,594 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (997)   (2,344)     - (3,341)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2551 - 10,039 34,241 29,780 35,557 - 109,617 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2550             7,802               5,998   30,474 23,350 21,936 2,819 92,379 

31 ธนัวาคม 2551 7,802 5,252 32,490 20,034 27,789 4,853 98,220 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปี 

       

2550       24,969 

2551       27,594 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าและยงัคงใชง้านอยู่มีราคาทุน 52.4 ลา้นบาทและ 35.7 ลา้นบาท

ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 45.8 ลา้นบาทและ 29.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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15. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 
 

บญัชีน้ีประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารพาณิชยท่ี์บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงานชั่วคราว ทั้งน้ีราคาประเมิน

สินทรัพยท่ี์ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ-บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จาํกดั โดยวิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือนสิงหาคม 2550 มีมูลค่าประมาณ 90.9 ลา้นบาท (ราคาประเมิน

เฉพาะบริษทัมีจาํนวน 26.5 ลา้นบาท)  

 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 39,795  75,438  27,215  73,176 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1,428,940  1,643,270  1,208,940  1,367,270 

รวม 1,468,735  1,718,708  1,236,155  1,440,446 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย วงเงิน

เบิกเกินบญัชีจาํนวน 196 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นสกุลเงินบาทจาํนวน 3,955 ลา้นบาทและเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบ้ียร้อยละ 3.43 ถึง 5.10 ต่อปี 
 

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั 
  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํ(ดูหมายเหตุ 11) 
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17.    เงนิกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 
 

เงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

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

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศสามแห่ง รวมเป็นเงิน 1,200 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและดอกเบ้ียมีกาํหนดชําระทุกเดือน ส่วนเงินตน้มีกาํหนดชําระจาํนวน 300        

ลา้นบาทในเดือนกรกฎาคม 2553 จาํนวน 300 ลา้นบาทในเดือนธันวาคม 2553 และจาํนวน 600 ลา้นบาทในเดือน

พฤษภาคม 2554 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
 

ภายใตส้ญัญากูย้ืมบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดดงัน้ี 

1. การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 

2. การรักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 
 

18.    หุ้นกู้ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

หุน้กู ้        200,000  200,000        200,000  200,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (200,000)  -    (200,000)  - 

สุทธิ -  200,000  -  200,000 

 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บริษทัไดข้ายหุน้กู ้2 ชุดใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนับางแห่ง หุน้กูชุ้ดท่ีหน่ึงจาํนวน

เงิน 545 ลา้นบาท ( 545,000 หน่วยๆละ 1,000 บาท )ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2550 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.2 ต่อปี และ 

หุน้กูชุ้ดท่ีสองจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท ( 200,000 หน่วยๆละ 1,000 บาท ) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2552 อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.8 ต่อปี ดอกเบ้ียมีกาํหนดจ่ายปีละสองคร้ัง  
 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุน้กูด้งักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดดงัน้ี 

1. การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 

2. การรักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 
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19.   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า

หุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะ

นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าว

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20. รายได้อ่ืน 
                                                                                                                                                

รายไดอ่ื้นสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี : - 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

หน้ีสูญรับคืน 286,573  271,192  282,099  265,102 

รายไดค่้าบริการ 206,576  172,984  212,174  169,342 

รายไดค่้าทาํสญัญา 51,273  16,919  51,259  16,892 

รายไดค่้าติดตาม 45,566  44,551  41,462  37,095 

รายไดค่้าปรับเน่ืองจากลูกคา้       

ชาํระเงินล่าชา้ 32,449  37,789  27,356  26,113 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย 27,390  16,896  27,390  16,896 

รายไดค่้าธรรมเนียม 14,377  13,640  13,994  13,027 

รายไดเ้งินมดัจาํความเสียหาย 12,812  13,129  12,809  13,016 

อ่ืนๆ 40,805  40,939  32,602  33,212 

รวม 717,821  628,039  701,145  590,695 
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21.   ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 530,903  444,632  530,212  438,668 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 380,182  322,628  319,637  271,180 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17,866  15,092  17,866  15,092 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,009  29,112  30,064  26,939 

อ่ืนๆ 994,106  998,162  1,017,877  987,067 

รวม 1,955,066  1,809,626  1,915,656  1,738,946 
 

22.    ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล/สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีบันทึกเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่าย สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี: - 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 113,012  96,916  111,130  88,979 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน)  2,036  7,817  (4,720)  5,476 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน 115,048  104,733  106,410  94,455 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดว้ย

รายการดงัน้ี:  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2551  2550  2551  2550 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:         

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 95,990  99,626  75,297  72,103 

- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 19,826  18,226  19,492  17,966 

 115,816  117,852  94,789  90,069 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี: -  -  -  - 

สุทธิ 115,816  117,852  94,789  90,069 
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23. 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 

 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกั คือการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และดาํเนินธุรกิจ

ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

25. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัย่อยเกิด

ความสูญเสียทางการเงินได ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีรัดกมุ มีการติดตาม

เร่งรัดการชําระหน้ีจากลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย มีเงินมดัจาํรับ เงินรับชั่วคราว และมี

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าซ้ือเป็นหลกัประกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอย่างเป็นนยัสาํคญั

จากการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเกินกวา่ท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นงบการเงิน 

 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียมีจาํนวนไม่เป็นนยัสาํคญั เน่ืองจากเงินฝากเป็นกระแสรายวนั และหน้ีเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาครบกาํหนดของเงินฝากและเงินกูไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินแลว้ 
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ความเส่ียงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือว่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ไม่เป็นนยัสาํคญั จึงไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไว ้

 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงิน และเช่ือวา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเหล่าน้ีจะมีมูลค่าไม่แตกต่างอย่างเป็นนยัสาํคญักบัมูลค่าท่ีแสดง

ในงบดุล 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ยติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือระยะยาว เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูไ้ม่สามารถหามูลค่ายติุธรรมได ้

 

26. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สัญญาดังกล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 3 ถึง 11 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษทัและบริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะต้องจ่าย 

ค่าเช่าและค่าบริการ ปีละประมาณ 27 ลา้นบาท 

 

27. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการในงบการเงินของปี 2550 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของ ปี 2551 
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