
  
  

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

และรายงานการสอบทานงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



  
  

   

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบ

การเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบ

ทาน เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน  จึงให้ความเช่ือมัน่นอ้ย

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบ

การเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

และไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิได้

ใชว้ิธีตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

ตามท่ีบริษทัไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 1 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3425 

 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2554 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที! 31 มนีาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,822                     27,139                     33,745                     21,156                     

ลูกหนี. การคา้

-   ลูกหนี. ตามสัญญาเช่าซื.อส่วนที4ครบกาํหนดชาํระ

    ภายในหนึ4 งปี - สุทธิ 4 3,484,627                3,332,077                3,032,060                2,899,047                

-   ลูกหนี. อื4น 5 61,863                     78,099                     59,467                     75,092                     

ลูกหนี. และเงินให้กูยื้มระยะสั.นแกก่จิการที4เกี4ยวขอ้งกนั 3 2,319                       1,448                       1,137,629                1,074,600                

เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการอื4นส่วนที4ครบกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ4 งปี 9 12,944                     10,560                     12,944                     10,560                     

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 6 127,658                   150,823                   126,716                   150,410                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอื4น 83,624                     83,067                     20,499                     19,370                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,812,857                3,683,213                4,423,060                4,250,235                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที4มีภาระคํ.าประกนั 7 25,000                     25,000                     -                          -                          

ลูกหนี. ตามสัญญาเช่าซื.อ - สุทธิ 4 3,846,865                3,629,946                2,835,580                2,608,370                

เงินลงทุนในบริษทัย่อยซึ4 งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 8 -                          -                          93,986                     93,986                     

เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการอื4น - สุทธิ 9 59,469                     63,299                     59,469                     63,299                     

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 117,818                   120,213                   110,686                   112,559                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,140                       3,124                       3,065                       3,038                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1, 12 115,802                   111,939                   101,150                   97,607                     

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื4น 5,814                       5,786                       5,001                       4,994                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,209,065                3,994,464                3,214,645                2,989,561                

รวมสินทรัพย์ 8,021,922                7,677,677                7,637,705                7,239,796                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4 งของงบการเงินนี.

พนับาท

     2



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที! 31 มนีาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

หนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนี-สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 10 469,114                   573,454                   265,826                   320,775                   
เจา้หนี. การคา้
-   กจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั 3 62                            338                          62                            338                          
-   กจิการอื4น 99,851                     90,735                     99,851                     90,735                     
เงินกูยื้มระยะยาวส่วนที4ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ4 งปี 1,300,000                900,000                   1,300,000                900,000                   
เจา้หนี. และเงินกูยื้มระยะสั.นจากกจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั 3 1,340                       1,283                       224,919                   221,047                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 165,675                   116,721                   164,492                   116,721                   
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั4วคราวจากลูกคา้ 150,717                   157,266                   144,929                   151,283                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี. สินหมุนเวียนอื4น 97,065                     102,935                   91,403                     95,624                     
รวมหนี-สินหมุนเวียน 2,283,824                1,942,732                2,291,482                1,896,523                

หนี-สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที4ครบกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ4 งปี 1,000,000                1,400,000                1,000,000                1,400,000                
หุ้นกู ้ 11 1,350,000                1,100,000                1,350,000                1,100,000                
หนี. สินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 1 25,803                     -                          21,485                     -                          
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื4น 17,702                     17,940                     11,292                     11,411                     
รวมหนี-สินไม่หมุนเวียน 2,393,505                2,517,940                2,382,777                2,511,411                

รวมหนี-สิน 4,677,329                4,460,672                4,674,259                4,407,934                

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000                   500,000                   500,000                   500,000                   
ทุนที4ออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000                   500,000                   500,000                   500,000                   
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 972,987                   972,987                   972,987                   972,987                   
กาํไรสะสม
-   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 50,000                     50,000                     50,000                     50,000                     
-   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,821,606                1,694,018                1,440,459                1,308,875                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,344,593                3,217,005                2,963,446                2,831,862                

รวมหนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,021,922                7,677,677                7,637,705                7,239,796                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4 งของงบการเงินนี.

พนับาท

     3



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     “สอบทานแลว้”
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุดวันที! 31 มนีาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้
รายไดจ้ากการให้เช่าซื.อ 594,742                  526,509                   573,925                  508,643                   
รายไดอื้4น 3, 13 181,401                  188,634                   198,493                  192,353                   
รวมรายได้ 776,143                   715,143                   772,418                   700,996                   

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 386,480                  394,935                   382,445                  381,282                   
หนี. สูญและหนี. สงสัยจะสูญ 150,590                  116,610                   150,156                  117,307                   
รวมค่าใช้จ่าย 14 537,070                   511,545                   532,601                   498,589                   

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 239,073                   203,598                   239,817                   202,407                   

ต้นทุนทางการเงนิ 3 40,150                     33,382                     42,577                     32,922                     

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 198,923                   170,216                   197,240                   169,485                   

ภาษีเงนิได้ 12 52,711                     44,337                     49,975                     42,947                     

กาํไรสําหรับงวด 146,212                   125,879                   147,265                   126,538                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!น -                          -                          -                          -                          

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 146,212                   125,879                   147,265                   126,538                   

กาํไรต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน (บาท) 0.29                         0.25                         0.29                         0.25                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4 งของงบการเงินนี.

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

     4



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที  31 มีนาคม 2554 และ 2553

ทุนที�ออก จดัสรรเพื�อ 
และชาํระ ส่วนเกิน สาํรอง

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที  1 มกราคม 2554
-  ยอดตามที�เคยรายงานไว ้ 500,000         972,987  50,000         1,694,018         3,217,005    
-  รายการปรับปรุงสาํหรับหนี5สินผลประโยชนข์อง
   พนกังานหลงัออกจากงาน 1 -                -          -               (18,624)            (18,624)        
-  ยอดหลงัปรับปรุง 500,000         972,987  50,000         1,675,394         3,198,381    
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                -          -               146,212           146,212       
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2554 500,000         972,987  50,000         1,821,606         3,344,593    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที  1 มกราคม 2553 500,000         972,987  50,000         1,341,689         2,864,676    
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                -          -               125,879           125,879       
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2553 500,000         972,987  50,000         1,467,568         2,990,555    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี5

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินรวม
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที  31 มีนาคม 2554 และ 2553

ทุนที�ออก จดัสรรเพื�อ 
และชาํระ ส่วนเกิน สาํรอง

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที  1 มกราคม 2554
-  ยอดตามที�เคยรายงานไว ้ 500,000         972,987  50,000         1,308,875         2,831,862    
-  รายการปรับปรุงสาํหรับหนี5สินผลประโยชนข์อง
   พนกังานหลงัออกจากงาน 1 -                -          -               (15,681)            (15,681)        
-  ยอดหลงัปรับปรุง 500,000         972,987  50,000         1,293,194         2,816,181    
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                -          -               147,265           147,265       
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2554 500,000         972,987  50,000         1,440,459         2,963,446    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที  1 มกราคม 2553 500,000         972,987  50,000         971,940           2,494,927    
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                -          -               126,538           126,538       
ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 มีนาคม 2553 500,000         972,987  50,000         1,098,478         2,621,465    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี5

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

6



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที# 31 มีนาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 198,923              170,216              197,240              169,485              
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,394                  8,689                  8,022                  8,176                  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 691                     -                     578                     -                     
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ=น (3)                       75                       (3)                       75                       
หนี= สูญและหนี=สงสยัจะสูญ 150,590              116,610              150,156              117,307              
ค่าเผื/อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายเพิ/มขึ=น (ลดลง) (9,549)                28,112                (9,776)                28,230                
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -                     2,026                  -                     -                     
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (347)                   (21)                     (248)                   (21)                     
ดอกเบี=ยรับ (1,609)                (788)                   (20,472)              (7,536)                
ดอกเบี=ยจ่าย 40,150                33,382                42,577                32,922                
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ/มขึ=น) 
ลูกหนี=การคา้ตามสญัญาเช่าซื=อ (518,269)            (473,586)            (508,714)            (339,254)            
ลูกหนี=การคา้อื/น 14,446                (120)                   13,960                (736)                   
ลูกหนี= อื/น - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (871)                   1,519                  (891)                   1,461                  
สินทรัพยร์อการขาย 32,714                18,603                33,470                18,315                
สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (555)                   (10,899)              (1,098)                (2,575)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น (7)                       (883)                   (7)                       (450)                   
หนี= สินดาํเนินงานเพิ/มขึ=น (ลดลง) 
เจา้หนี=การคา้ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (276)                   (2,127)                (276)                   (2,127)                
เจา้หนี=การคา้ - กิจการอื/น 9,116                  (421)                   9,116                  (421)                   
เจา้หนี= อื/น - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 57                       1,904                  221                     1,562                  
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั/วคราวจากลูกคา้ (6,549)                8,168                  (6,354)                8,492                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี= สินหมุนเวียนอื/น (184)                   21,841                1,465                  23,907                
หนี= สินไม่หมุนเวียนอื/น (238)                   (100)                   (119)                   (50)                     

(83,376)              (77,800)              (91,153)              56,762                
จ่ายภาษีเงินได้ (1,153)                (473)                   (521)                   (454)                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (84,529)              (78,273)              (91,674)              56,308                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั=นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัเพิ/มขึ=น (ลดลง) -                     -                     (61,500)              32,500                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอื/นเพิ/มขึ=น 1,446                  89                       1,446                  89                       
ซื=ออุปกรณ์ (6,442)                (6,548)                (6,442)                (6,548)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,114                  232                     854                     232                     
ซื=อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (340)                   -                     (340)                   -                     
รับดอกเบี=ย 1,607                  828                     19,803                7,548                  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,615)                (5,399)                (46,179)              33,821                

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที# 31 มีนาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงินลดลง (104,337)            (81,032)              (54,946)              (251,404)            
ออกหุ้นกู้ 250,000              200,000              250,000              200,000              
เงินกูย้มืระยะสั=นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัเพิ/มขึ=น (ลดลง) -                     -                     3,550                  (3,120)                
จ่ายดอกเบี=ย (45,836)              (35,566)              (48,162)              (35,407)              
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 99,827                83,402                150,442              (89,931)              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ น (ลดลง) - สุทธิ 12,683                (270)                   12,589                198                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 27,139                37,869                21,156                33,355                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ นงวด 39,822                37,599                33,745                33,553                

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ#มเติม
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ นงวด
เงินสดในมือ 14,095                12,548                12,097                11,645                
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 11,966                20,351                7,887                  17,208                
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 13,761                4,700                  13,761                4,700                  
รวม 39,822                37,599                33,745                33,553                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี=

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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1. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง_2552) เร่ือง “งบ

การเงินระหวา่งกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของ

ประเทศไทย 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โดยเนน้

การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบั

ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย ทั้งน้ี

งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น 
 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัได้จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
 

งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 และงบการเงินรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรง

และทางออ้มในบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

         ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)           ของบริษทั (ร้อยละ)  

    31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

          ช่ือบริษทั             ลกัษณะธุรกิจ           2554          2553           2554          2553  

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั    ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 50,000 50,000  99.99 99.99 

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

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลน้ี ซ่ึงไดร้วมถึง

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชนข์องพนกังาน” ผลกระทบ

ของการใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่และฉบบัใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มีดงัน้ี 

 

ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงนิ” 

 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่น้ี งบการเงินประกอบดว้ย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

- งบกระแสเงินสด และ 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

บริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และแสดงการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมด

ดงักล่าวไดถู้กแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดถู้กนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลเปรียบเทียบดงักล่าวและนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น

โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ท่ีเคยรายงานไว ้

 

ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์” 

 

ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพย์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาถูก

พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคญั ส่วนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์ก

ประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน

ปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ บริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยทุ์กส้ินปี 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดไวใ้นวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุใน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ยกเวน้จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยต์อ้ง

ถือปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 
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และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ค) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” 
 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่น้ี ภาระผกูพนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานซ่ึง

เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงินดว้ยจาํนวนเงินท่ีคาํนวณเป็น

รายปีโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้โดยก่อนหนา้น้ีภาระผูกพนัดงักล่าวถูก

รับรู้เม่ือมีการจ่ายชาํระ ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานท่ีถูกรับรู้ในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต และกาํไร/ขาดทุนตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โครงการผลประโยชน์ของพนกังานน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพยข์อง

โครงการเกิดข้ึน 
 

หน้ีสินของบริษทัสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานดงักล่าวขา้งตน้สุทธิจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงินประมาณ 18.6 

ลา้นบาทและ 15.7 ลา้นบาท (สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงินประมาณ 6.5 ลา้นบาทและ 5.2 

ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัเลือกท่ีจะรับรู้หน้ีสินดงักล่าวและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจาํนวน

โดยการปรับปรุงกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ซ่ึงเป็นไปตามวิธีปฏิบติัในช่วง

เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2554 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  25,112  20,907 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั  397  333 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  294  245 

ตน้ทุนบริการในอดีต            -            - 

ขาดทุน (กาํไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั            -            - 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  691  578 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายชาํระในระหวา่งงวด            -            - 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554  25,803  21,485 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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สมมติฐานท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานมีดงัน้ี 

- อตัราคิดลด    ร้อยละ 4.41 ต่อปี 

- อตัราการข้ึนเงินเดือน   ร้อยละ 4.13 ต่อปี 

- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 16 ต่อปี 

- อตัราการเสียชีวิต   ร้อยละ 50 ของตารางการมรณะไทย (ปี 2540) 

 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณต่างๆ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

ยกเวน้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1 

 

3. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม

บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ

บริษทั 

 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ

ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

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

บริษทั สินพล จาํกดั *  ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์

และใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 บริษทัยอ่ยของบมจ. เอส. พี. ซูซูกิ 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  ขนส่งรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัใน 

    บริษทัยอ่ย 

 

* ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทั สินพล จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดค่้าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  MOR 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงิน  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

ขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 

ซ้ือมาเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

และ 2553 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2554  2553  2554  2553 

รายได้ค่าบริการ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั          -               -       2,832  2,363 

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั          -               -       18,925  6,787 

รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  816  1,241  816  1,241 

บริษทั สินพล จาํกดั          -       15          -               -      

บริษทั ชยภาค จาํกดั          -               -       31  30 

รวม  816  1,256  847  1,271 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  4,381  4,375  3,768  3,762 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  2,250  2,250  1,800  1,800 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  796  860  731  794 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั          -       8,079          -       8,079 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ         

บริษทั สินพล จาํกดั          -       268          -       268 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  518  464  507  459 

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  52  41  52  41 

รวม  570  505  559  500 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  2554  2553  2554  2553 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  2,600  3,150  1,366  993 

บริษทั นภสั จาํกดั  386  359  386  359 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  84  5          -               -      

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี          

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  83  181          -               -      

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  65  503  65  503 

รวม  3,218  4,198  1,817  1,855 

ค่าบริการ         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั          -               -       19,017  12,680 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สําคัญ  3,907  3,654  3,907  3,654 

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั          -               -       3,489  2,447 

ขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั          -                7,099          -               7,099 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  181,709  293,163          -           - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี         

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  11,973  25,157          -           - 

บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  5,377      -  5,377      - 

บริษทั สินพล จาํกดั          -       115,384          -       115,384 

รวม  199,059  433,704  5,377  115,384 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

รายได้ค้างรับ         

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  2,319  1,446  2,319  1,446 

บริษทั สินพล จาํกดั          -       2          -               -      

บริษทั ชยภาค จาํกดั          -               -       7,810  7,154 

รวม  2,319  1,448  10,129  8,600 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ชยภาค จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 - 6.875 ต่อปี           

ในปี 2554 และร้อยละ 6.125 - 6.375            

ต่อปีในปี 2553) 

  

 

        -       

 

 

        -       

 

 

1,127,500  1,066,000 

รวม  2,319  1,448  1,137,629  1,074,600 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  62  338  62          338 

เจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมระยะส้ัน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,153  1,030  1,101  995 

บริษทั นภสั จาํกดั  131  159  131  159 

บริษทั เอส.พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน)  56  81  56  81 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั          -       8          -               -      

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่าย 

โตโยตา้ จาํกดั 

  

        -      

  

5 

  

        -      

  

5 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั          -               -       8,181  7,907 

รวม  1,340           1,283  9,469           9,147 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553  31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 - 6.875 ต่อปี             

ในปี 2554 และร้อยละ 6.125 - 6.375             

ต่อปีในปี 2553) 

  

 

        -       

 

 

        -       

 

 

215,450  211,900 

รวม  1,340  1,283  224,919  221,047 

 

เงินใหกู้ย้ืมแก่และเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งงวดดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2553  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2554 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย        

บริษทั ชยภาค จาํกดั 1,066,000  202,000  140,500  1,127,500 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 211,900  23,100  19,550  215,450 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั ชยภาค จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท 
 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 10,759,123  5,791,265  4,967,858  10,173,439  5,511,779  4,661,660 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (  3,063,013)  ( 2,030,486)  ( 1,032,527)  (  2,845,784)  ( 1,899,981)  (    945,803) 

สุทธิ 7,696,110  3,760,779  3,935,331  7,327,655  3,611,798  3,715,857 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (     364,618)  (    276,152)  (      88,466)  (     365,632)  (   279,721)  (      85,911) 

สุทธิ 7,331,492  3,484,627  3,846,865  6,962,023  3,332,077  3,629,946 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,582,023  5,224,365  4,354,047  4,009,140 

คา้งชาํระ 1 เดือน 997,649  984,944  899,474  878,682 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 863,425  860,884  764,001  765,745 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 140,109  140,952  110,324  110,722 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 37,202  35,455  20,224  19,478 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 75,702  81,055  40,817  42,432 

รวม 7,696,110  7,327,655  6,188,887  5,826,199 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2553 ทั้งน้ีนโยบาย

ดงักล่าวไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี จากขอ้มูลสถิติช่วงสามปีท่ีผ่านมา (2551 - 2553) บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ี

สูญท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียนอ้ยกวา่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งตามแนวทางดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อย

มีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณร้อยละ 4.74 ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 9,095,907  5,228,018  3,867,889  8,508,968  4,962,700  3,546,268 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี ( 2,907,020)  ( 1,954,505)  (    952,515)  ( 2,682,769)  ( 1,822,629)  (    860,140) 

สุทธิ 6,188,887  3,273,513  2,915,374  5,826,199  3,140,071  2,686,128 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    321,247)  (   241,453)  (      79,794)  (    318,782)  (    241,024)  (      77,758) 

สุทธิ 5,867,640  3,032,060  2,835,580  5,507,417  2,899,047  2,608,370 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 39,519  57,199  37,123  54,192 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 22,344  20,900  22,344  20,900 

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน      -       -       -       - 

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน      -       -       -       - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน      -       -       -       - 

รวม 61,863  78,099  59,467  75,092 

 

6. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงคา้งไม่เกินหน่ึงปี 182,368  215,462  181,022  214,872 

ยอดคงคา้งเกินหน่ึงปี 8,274  7,894  7,530  7,150 

รวม 190,642  223,356  188,552  222,022 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  62,984)  (   72,533)  (  61,836)  (  71,612) 

สุทธิ 127,658  150,823  126,716  150,410 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่งหน่ึงจาํนวน

เงินรวม 25 ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารดงักล่าว 

 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

 

9. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 72,413  73,859  72,413  73,859 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (12,944)  (10,560)  (12,944)  (10,560) 

สุทธิ 59,469  63,299  59,469  63,299 

 

บญัชีน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน 95 รายในปี 2554 และ 96 รายในปี 

2553 เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปีและมีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่งปี 2554 ถึงปี 2559 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ร้อยละของการถือหุน้  ราคาทุนของเงินลงทุน (พนับาท) 

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

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

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 

รวม             93,986      93,986 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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10. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 26,657  56,191  23,370  48,511 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 442,457  517,263  242,456  272,264 

รวม 469,114  573,454  265,826  320,775 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกิน

บญัชีจาํนวน 196 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นสกุลเงินบาทจาํนวน 4,695 ลา้นบาทและเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.59 ถึงร้อยละ 2.70 ต่อปี 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัและกรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 7 

 

11. หุ้นกู้ 

 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดข้ายหุ้นกูชุ้ดหน่ึงให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 

(แบ่งออกเป็น 200,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.2 ต่อปี 

ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส  

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 บริษทัไดข้ายหุน้กูอี้กชุดหน่ึงใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 

(แบ่งออกเป็น 100,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.4 ต่อปี 

ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส  

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2553 บริษทัไดข้ายหุ้นกูอี้กชุดหน่ึงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่เป็นจาํนวน

เงิน 500 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 500,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ 3.2 ต่อปี ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระทุกคร่ึงปี 

 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัไดข้ายหุน้กูอี้กชุดหน่ึงใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

(แบ่งออกเป็น 300,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2558 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.9 ต่อปี 

ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระทุกคร่ึงปี 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2554 บริษทัไดข้ายหุน้กูอี้กชุดหน่ึงใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท 

(แบ่งออกเป็น 250,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.04 ต่อปี 

ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระทุกคร่ึงปี 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุน้กู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

1. รักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 

2. รักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 

 

12. ภาษเีงนิได้และสินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 25 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2554 และ 2553 โดยอาศยัความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า

ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัท่ี 475) พ.ศ. 2551 

 

บริษทัย่อยใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 30 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2554 และ 2553 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใชจ่้ายสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 50,087  51,339  48,292  50,906 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 2,624  (  7,002)  1,683  (   7,959) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

 

52,711 

  

44,337 

  

49,975 

  

42,947 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ               

31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 93,332  93,760  80,320  79,704 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 15,803  18,179  15,459  17,903 

- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน 6,667      -  5,371      - 

รวม 115,802  111,939  101,150  97,607 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -      -      -      - 

สุทธิ 115,802  111,939  101,150  97,607 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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13. รายได้อ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญรับคืน 83,192  81,486  82,060  79,814 

รายไดค่้าบริการ 40,237  53,185  39,188  52,271 

รายไดค่้าทาํสญัญา 17,011  15,449  17,006  15,439 

รายไดค่้าติดตาม 11,512  10,739  10,854  10,111 

รายไดค่้าธรรมเนียม 8,486  7,336  7,770  6,613 

ดอกเบ้ียรับ 1,609  789  20,472  7,536 

อ่ืน ๆ 19,354  19,650  21,143  20,569 

รวม 181,401  188,634  198,493  192,353 

 

14. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 150,590  116,610  150,156  117,307 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 113,243  105,655  95,652  88,054 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,394  8,689  8,022  8,176 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 3,907  3,654  3,907  3,654 

อ่ืน ๆ 260,936  276,937  274,864  281,398 

รวม 537,070  511,545  532,601  498,589   

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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15. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียวคือ การให้เช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีตอ้งเปิดเผย 

 

16. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 10 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยผูกพนั

ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวมปีละประมาณ 30.2 ลา้นบาท 

 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.52 บาท เป็นเงินรวม 260 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัใหบ้ริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือสนบัสนุนการขยายธุรกิจของบริษทั โดยมีวงเงินงบประมาณจ่ายลงทุนไม่

เกิน 200 ลา้นบาท 

 

18. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 
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