
  
  

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

และรายงานการสอบทานงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



  
  

   

 

 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

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 

9 พฤศจิกายน 2554 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที! 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,264                    27,139                    29,146                    21,156                    
เงินลงทุนชั.วคราวในเงินฝากประจาํ 2 50,000                    -                         -                         -                         
ลูกหนี5การคา้
-   ลูกหนี5ตามสัญญาเช่าซื5อส่วนที.ครบกาํหนดชาํระ
    ภายในหนึ.งปี - สุทธิ 4 3,713,589               3,332,077               3,224,652               2,899,047               
-   ลูกหนี5 อื.น 5 43,948                    78,099                    41,379                    75,092                    
ลูกหนี5และเงินใหกู้ย้ืมระยะสั5นแก่กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 3 85                           1,448                      1,215,708               1,074,600               
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื.นส่วนที.ครบกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ.งปี 9 12,398                    10,560                    12,398                    10,560                    
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 6 234,534                  150,823                  233,688                  150,410                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 131,074                  83,067                    56,827                    19,370                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,247,892               3,683,213               4,813,798               4,250,235               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินที.มีภาระคํ5าประกนั 7 25,000                    25,000                    -                         -                         
ลูกหนี5ตามสัญญาเช่าซื5อ - สุทธิ 4 4,101,991               3,629,946               3,107,241               2,608,370               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ. งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 1, 8 -                         -                         283,212                  93,986                    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื.น - สุทธิ 9 61,148                    63,299                    61,148                    63,299                    
ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 121,401                  120,213                  114,685                  112,559                  
ค่าความนิยม 1 83,640                    -                         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,516                      3,124                      3,227                      3,038                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1, 12, 18 132,977                  111,939                  117,609                  97,607                    
สินทรัพยที์.ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 35,157                    35,157                    5,708                      5,708                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 7,271                      5,786                      5,682                      4,994                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,572,101               3,994,464               3,698,512               2,989,561               

รวมสินทรัพย์ 8,819,993               7,677,677               8,512,310               7,239,796               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี5

พนับาท

     2



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที! 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

"ยงัไม่ได้ "ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ" ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนี.สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั5นจากสถาบนัการเงิน 10 320,080                  573,454                  158,141                  320,775                  
เจา้หนี5การคา้
-   กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 3 -                         338                         -                         338                         
-   กิจการอื.น 90,820                    90,735                    90,820                    90,735                    
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนที.ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ.งปี 400,000                  900,000                  400,000                  900,000                  
เจา้หนี5และเงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 3 2,574                      1,283                      578,273                  221,047                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,866                      116,721                  8,416                      116,721                  
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั.วคราวจากลูกคา้ 139,227                  157,266                  133,014                  151,283                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี5 สินหมุนเวียนอื.น 128,574                  102,935                  94,221                    95,624                    
รวมหนี.สินหมุนเวียน 1,091,141               1,942,732               1,462,885               1,896,523               

หนี.สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที.ครบกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ.งปี 2,100,000               1,400,000               2,100,000               1,400,000               
หุน้กู้ 11 2,150,000               1,100,000               2,150,000               1,100,000               
หนี5 สินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 1 25,690                    -                         20,119                    -                         
หนี5 สินไม่หมุนเวียนอื.น 17,267                    17,940                    11,094                    11,411                    
รวมหนี.สินไม่หมุนเวียน 4,292,957               2,517,940               4,281,213               2,511,411               

รวมหนี.สิน 5,384,098               4,460,672               5,744,098               4,407,934               

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                  500,000                  500,000                  500,000                  
ทุนที.ออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                  500,000                  500,000                  500,000                  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 972,987                  972,987                  972,987                  972,987                  
กาํไรสะสม
-   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 50,000                    50,000                    50,000                    50,000                    
-   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,912,908               1,694,018               1,245,225               1,308,875               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,435,895               3,217,005               2,768,212               2,831,862               

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,819,993               7,677,677               8,512,310               7,239,796               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี5

พนับาท

     3



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวันที! 30 กนัยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซื5อ 658,542                  567,535                  637,790                  546,627                  
รายไดอื้.น 3, 13 185,795                  160,671                  206,482                  173,540                  
รวมรายได้ 844,337                  728,206                  844,272                  720,167                  

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 421,917                  362,898                  602,209                  359,250                  
หนี5 สูญและหนี5สงสัยจะสูญ 187,449                  136,582                  184,866                  135,251                  
ตน้ทุนทางการเงิน 49,667                    35,144                    53,174                    36,421                    
รวมค่าใช้จ่าย 14 659,033                  534,624                  840,249                  530,922                  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 185,304                  193,582                  4,023                      189,245                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 4,787                      57,217                    3,421                      56,907                    

กาํไรสําหรับงวด 180,517                  136,365                  602                         132,338                  

กาํไรเบ็ดเสร็จอื!น -                         -                         -                         -                         

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 180,517                  136,365                  602                         132,338                  

กาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐาน (บาท) 0.36                        0.27                        0.00                        0.26                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี5

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

     4



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ.นสุดวันที! 30 กนัยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซื5อ 1,876,992               1,624,459               1,814,495               1,565,877               
รายไดอื้.น 3, 13 569,038                  510,786                  625,832                  533,133                  
รวมรายได้ 2,446,030               2,135,245               2,440,327               2,099,010               

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 1,206,087               1,072,705               1,489,311               1,056,494               
หนี5 สูญและหนี5สงสัยจะสูญ 527,485                  417,361                  520,401                  414,520                  
ตน้ทุนทางการเงิน 131,573                  103,611                  140,441                  104,075                  
รวมค่าใช้จ่าย 14 1,865,145               1,593,677               2,150,153               1,575,089               

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 580,885                  541,568                  290,174                  523,921                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 83,377                    147,672                  78,149                    145,824                  

กาํไรสําหรับงวด 497,508                  393,896                  212,025                  378,097                  

กาํไรเบ็ดเสร็จอื!น -                         -                         -                         -                         

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 497,508                  393,896                  212,025                  378,097                  

กาํไรต่อหุ้นขั.นพื.นฐาน (บาท) 1.00                        0.79                        0.42                        0.76                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี5

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

     5



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวันที  30 กนัยายน 2554 และ 2553

ทุนที�ออก จดัสรรเป็น
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    
-  รายการปรับปรุงสาํหรับหนี3สินผลประโยชนข์อง
   พนกังานหลงัออกจากงาน 1 -                      -           -               (18,624)            (18,624)        
-  ยอดหลงัปรับปรุง 500,000              972,987   50,000         1,675,394         3,198,381    
เงินปันผลจ่าย 15 (259,994)          (259,994)      
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                      -           -               497,508           497,508       
ยอดคงเหลือสิ)นงวด ณ วันที  30 กนัยายน 2554 500,000              972,987   50,000         1,912,908         3,435,895    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที  1 มกราคม 2553 500,000              972,987   50,000         1,341,689         2,864,676    
เงินปันผลจ่าย 15 -                      -           -               (180,000)          (180,000)      
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                      -           -               393,896           393,896       
ยอดคงเหลือสิ)นงวด ณ วันที  30 กนัยายน 2553 500,000              972,987   50,000         1,555,585         3,078,572    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินรวม
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวันที  30 กนัยายน 2554 และ 2553

ทุนที�ออก จดัสรรเป็น
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    
-  รายการปรับปรุงสาํหรับหนี3สินผลประโยชนข์อง
   พนกังานหลงัออกจากงาน 1 -                      -           -               (15,681)            (15,681)        
-  ยอดหลงัปรับปรุง 500,000              972,987   50,000         1,293,194         2,816,181    
เงินปันผลจ่าย 15 (259,994)          (259,994)      
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                      -           -               212,025           212,025       
ยอดคงเหลือสิ)นงวด ณ วันที  30 กนัยายน 2554 500,000              972,987   50,000         1,245,225         2,768,212    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที  1 มกราคม 2553 500,000              972,987   50,000         971,940           2,494,927    
เงินปันผลจ่าย 15 -                      -           -               (180,000)          (180,000)      
กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                      -           -               378,097           378,097       
ยอดคงเหลือสิ)นงวด ณ วันที  30 กนัยายน 2553 500,000              972,987   50,000         1,170,037         2,693,024    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด     “สอบทานแลว้”

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที$ 30 กนัยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 580,885                541,568                290,174                523,921                

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,409                  26,430                  24,585                  24,856                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,074                    -                        1,669                    -                        

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ=น 697                       (348)                      697                       (348)                      

หนี= สูญและหนี=สงสยัจะสูญ 527,485                417,361                520,401                414,520                

ค่าเผื/อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายเพิ/มขึ=น 35,875                  9,481                    35,701                  9,574                    

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                        2,026                    -                        -                        

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (953)                      (2,010)                   (593)                      (1,953)                   

ดอกเบี=ยรับ (5,508)                   (3,140)                   (67,911)                 (33,339)                 

ดอกเบี=ยจ่าย 131,573                103,611                140,441                104,075                

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ/มขึ=น) 

ลูกหนี=การคา้ตามสญัญาเช่าซื=อ (1,375,265)            (1,199,564)            (1,339,286)            (806,063)               

ลูกหนี=การคา้อื/น 28,374                  (10,739)                 28,122                  (10,706)                 

ลูกหนี= อื/น - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 1,363                    1,490                    1,307                    1,304                    

สินทรัพยร์อการขาย (119,586)               (28,127)                 (118,979)               (28,084)                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (36,784)                 (31,716)                 (37,435)                 (8,013)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น (1,336)                   (509)                      (688)                      (507)                      

หนี= สินดาํเนินงานเพิ/มขึ=น (ลดลง) 

เจา้หนี=การคา้ - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (338)                      (15,372)                 (338)                      (15,372)                 

เจา้หนี=การคา้ - กิจการอื/น 85                         4,026                    85                         4,026                    

เจา้หนี= อื/น - กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 1,291                    (1,262)                   343,738                822                       

เงินมดัจาํรับและเงินรับชั/วคราวจากลูกคา้ (18,039)                 (728)                      (18,269)                 (123)                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี= สินหมุนเวียนอื/น 22,299                  55,916                  (2,528)                   55,748                  

หนี= สินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน (1,496)                   -                        (1,352)                   -                        

หนี= สินไม่หมุนเวียนอื/น (673)                      (580)                      (317)                      (270)                      

(202,568)               (132,186)               (200,776)               234,068                

จ่ายภาษีเงินได้ (204,931)               (159,893)               (201,230)               (157,935)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (407,499)               (292,079)               (402,006)               76,133                  

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

พนับาท

                         8



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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที$ 30 กนัยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั/วคราวในเงินฝากประจาํเพิ/มขึ=น (50,000)                 -                        -                        -                        

ซื=อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดที/ไดม้า (92,275)                 -                        (189,226)               -                        

เงินให้กูย้มืระยะสั=นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัเพิ/มขึ=น -                        -                        (597,500)               (1,228,500)            

รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั=นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั -                        -                        456,500                532,500                

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอื/นลดลง (เพิ/มขึ=น) 313                       (38,412)                 313                       (38,412)                 

ซื=ออุปกรณ์ (27,323)                 (22,207)                 (27,323)                 (21,815)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,682                    3,802                    2,161                    3,372                    

ซื=อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,395)                   (1,200)                   (1,145)                   (1,200)                   

รับดอกเบี=ย 5,136                    2,901                    66,474                  29,503                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (162,862)               (55,116)                 (289,746)               (724,552)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงินลดลง (254,071)               (576,971)               (163,331)               (289,954)               

เงินกูย้มืระยะสั=นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนัเพิ/มขึ=น -                        -                        72,150                  66,040                  

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั=นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั -                        -                        (60,010)                 (51,950)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 500,000                400,000                500,000                400,000                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (300,000)               (300,000)               (300,000)               (300,000)               

ออกหุ้นกู้ 1,050,000             1,100,000             1,050,000             1,100,000             

จ่ายดอกเบี=ย (130,449)               (102,399)               (139,073)               (102,390)               

จ่ายเงินปันผล (259,994)               (180,000)               (259,994)               (180,000)               

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 605,486                340,630                699,742                641,746                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ$มขึ!น (ลดลง) - สุทธิ 35,125                  (6,565)                   7,990                    (6,673)                   

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ!นงวด 62,264                  31,304                  29,146                  26,682                  

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ!นสุดวันที$ 30 กนัยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

2554 2553 2554 2553

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ$มเติม

ก.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ!นงวด

เงินสดในมือ 12,245                  7,812                    11,511                  7,456                    

บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 12,672                  18,041                  7,714                    13,775                  

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 29,060                  5,451                    9,921                    5,451                    

เงินลงทุนในตัEวสญัญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงิน 8,287                    -                        -                        -                        

รวม 62,264                  31,304                  29,146                  26,682                  

ข.  ซื!อเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิจากเงนิสดที$ได้มา

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี= สินที/ไดม้า

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96,951                  -                        96,951                  -                        

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น 10,851                  -                        10,851                  -                        

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี= สินหมุนเวียนอื/น (2,216)                   -                        (2,216)                   -                        

สุทธิ 105,586                -                        105,586                -                        

ค่าความนิยมของบริษทัยอ่ย 83,640                  -                        83,640                  -                        

ราคาจ่ายซื=อเงินลงทุน 189,226                -                        189,226                -                        

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (96,951)                 -                        -                        -                        

ราคาจ่ายซื=อเงินลงทุน - สุทธิ 92,275                  -                        189,226                -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี=

พนับาท

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”

    “สอบทานแลว้”
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

                  11 

                                                                                               

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 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 

คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั เซทเทเลม 

(ประเทศไทย) จาํกดั (“เซทเทเลม”) เพ่ือสนบัสนุนการขยายธุรกิจของบริษทั โดยมีวงเงินงบประมาณจ่ายลงทุนไม่เกิน 

200 ลา้นบาท ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้สามญักบัผูถื้อหุน้เดิมของเซทเทเลมใน

จาํนวน 35,740,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าวในราคารวมเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 189.2 ลา้นบาท ณ วนัดงักล่าวซ่ึงเป็นวนัจ่ายซ้ือเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละ

รายการของเซทเทเลมมีจาํนวนเงินรวมประมาณ 105.6 ลา้นบาท (เท่ากบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) 

บริษทัรับรู้ตน้ทุนในการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเป็นค่าความนิยมจาก

การรวมธุรกิจในงบการเงินรวม บริษทัแสดงค่าความนิยมเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ภายหลงัการลงทุนซ้ือหุน้สามญัของเซทเทเลมทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 โดยมีอาํนาจควบคุมผา่นการถือหุน้และการบริหารงาน ดงันั้น เซทเทเลมจึงมี

ฐานะเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทันบัตั้งแต่วนัดงักล่าว 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายบริหารของเซทเทเลมไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวง

พาณิชยโ์ดยเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั” 
 

งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 และงบการเงิน

รวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้

ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  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 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์

เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 ใหบ้ริการติดตามหน้ีและ

ติดตามยึดรถ 

 3,574,000      -  99.99      - 

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 
 

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 
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บริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และแสดงการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมด

ดงักล่าวไดถู้กแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดถู้กนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลเปรียบเทียบดงักล่าวและนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น

โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ท่ีเคยรายงานไว ้

 

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

 

ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพย์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาถูก

พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคญั ส่วนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์ก

ประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน

ปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ บริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยทุ์กส้ินปี 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดไวใ้นวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุใน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ยกเวน้จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยต์อ้ง

ถือปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 

ค) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” 

 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่น้ี ภาระผกูพนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานซ่ึง

เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงินดว้ยจาํนวนเงินท่ีคาํนวณเป็น

รายปีโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้โดยก่อนหนา้น้ีภาระผูกพนัดงักล่าวถูก

รับรู้เม่ือมีการจ่ายชาํระ ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานท่ีถูกรับรู้ในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต และกาํไร/ขาดทุนตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โครงการผลประโยชน์ของพนกังานน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพยข์อง

โครงการเกิดข้ึน 
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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 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2554 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 

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

โอนหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานบางส่วนใหแ้ก่ 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั * 

 

         -      

  

(   1,105) 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั  1,191  959 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  883  710 

ตน้ทุนบริการในอดีต           -                -      

ขาดทุน (กาํไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั           -                -      

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  2,074  1,669 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายชาํระในระหวา่งงวด  (   1,496)  (   1,352) 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554  25,690  20,119 

 

*   ในระหวา่งไตรมาส 2 บริษทัไดโ้อนยา้ยพนกังานบางส่วนไปยงับริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 

สมมติฐานท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานมีดงัน้ี 

- อตัราคิดลด    ร้อยละ 4.41 ต่อปี 

- อตัราการข้ึนเงินเดือน   ร้อยละ 4.13 ต่อปี 

- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 16 ต่อปี 

- อตัราการเสียชีวิต   ร้อยละ 50 ของตารางการมรณะไทย (ปี 2540) 
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2. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณต่างๆ ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 ยกเวน้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1 และมีนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัส่วนท่ีเพ่ิมเติมในระหว่างงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 คือ เงินลงทุนชัว่คราวในเงินฝากประจาํ (5 เดือน) แสดงในราคา

ทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

3. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม

บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ

บริษทั 
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ

ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ให้เช่าซ้ือรถยนต ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั   ให้บริการติดตามหน้ีและ 

ติดตามยึดรถ 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  ขายรถยนตแ์ละให้บริการ  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) *  ขายรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สินพล จาํกดั **  ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์

และให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 เดิมเป็นบริษทัยอ่ยของ 

บมจ. เอสพีเอสย ู

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละให้บริการ  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  ขนส่งรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัใน 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  ขายอะไหล่รถจกัรยายนต ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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*   บริษทั เอส. พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2554 

 

** ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทั สินพล จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดค่้าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  MOR 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงิน  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

ขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 

ขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 

ซ้ือมาเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 17 
 

                                                                                                                                                                           

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

  2554  2553  2554  2553 

รายได้อ่ืน         

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  79  1,694  1,217  5,292 

บริษทั สินพล จาํกดั          -  6          -  37 

รวม  79  1,700  1,217  5,329 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  4,462  4,380  13,225  13,142 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  1,280          -  1,280          - 

รวม  5,742  4,380  14,505  13,142 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  2,250  2,250  6,750  6,750 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  998  919  2,774  2,652 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั          -  128          -  16,712 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ         

บริษทั สินพล จาํกดั          -  1          -  436 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  473  425  1,443  1,242 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  132  68  261  160 

รวม  605  493  1,704  1,402 

   

   



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  งบการเงินรวม (พนับาท) 

  งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

  2554  2553  2554  2553 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  13,561  3,005  19,504  9,811 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  2,549          -  8,250          - 

บริษทั นภสั จาํกดั  293  324  1,090  1,160 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

263  145  499  505 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  87  1  188  76 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)          -  677  66  1,652 

รวม  16,753  4,152  29,597  13,204 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสํ่าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  12,298  11,823  19,808  19,010 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  144          -  431          - 

รวม  12,442  11,823  20,239  19,010 

ขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

        -  1,266          -  1,266 

บริษทั สินพล จาํกดั          -          -          -  14,137 

รวม          -  1,266          -  15,403 

ขายสินทรัพย์ถาวร         

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

        -  430  421  430 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  251,449  260,822  577,748  919,740 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

20,086  20,991  45,166  72,642 

บริษทั สินพล จาํกดั          -  55,622          -  305,855 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)          -          -  5,377          - 

รวม  271,535  337,435  628,291  1,298,237 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม 

  งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

  2554  2553  2554  2553 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั          -  5,309          -  5,309 

บริษทั สินพล จาํกดั          -  769          -  769 

รวม          -  6,078          -  6,078 

         

  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

  2554  2553  2554  2553 

รายได้ค่าบริการ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  2,920  2,714  8,633  7,611 

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ชยภาค จาํกดั  23,377  15,198  63,084  30,307 

รายได้อ่ืน         

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  80  1,694  1,217  5,292 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  20  29  79  78 

รวม  100  1,723  1,296  5,370 

ค่าเช่าและบริการ         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  3,849  3,767  11,387  11,303 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  320          -  320          - 

รวม  4,169  3,767  11,707  11,303 

ค่าบริหารงาน         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,800  1,800  5,400  5,400 

         

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

  2554  2553  2554  2553 

ค่าสาธารณูปโภค         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  923  850  2,567  2,450 

ค่าส่งเสริมการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั          -  129          -  16,712 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ         

บริษทั สินพล จาํกดั          -  1          -  436 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  467  413  1,423  1,221 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  125  68  254  161 

รวม  592  481  1,677  1,382 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  10,830  1,226  13,647  3,333 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  2,549          -  8,249          - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

28          -  37          - 

บริษทั นภสั จาํกดั          -  324  593  1,160 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)          -  677  66  1,652 

รวม  13,407  2,227  22,592  6,145 

ค่าบริการ         

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั  202,443          -  319,943          - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  20,541  19,773  59,917  56,663 

รวม  222,984  19,773  379,860  56,663 

         

         

         



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

  งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

  2554  2553  2554  2553 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสํ่าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  12,298  11,823  19,808  19,010 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  144          -  431          - 

รวม  12,442  11,823  20,239  19,010 

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  4,157  2,966  11,435  8,196 

ขายสินทรัพย์รอการขาย         

บริษทั สินพล จาํกดั          -          -          -  14,136 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ         

บริษทั สินพล จาํกดั          -  55,622          -  305,855 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)          -          -  5,377          - 

รวม          -  55,622  5,377  305,855 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั          -  5,309          -  5,309 

บริษทั สินพล จาํกดั          -  769          -  769 

รวม          -  6,078          -  6,078 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553 

ลกูหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

รายได้ค้างรับ         

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  85  1,446  85  1,446 

บริษทั สินพล จาํกดั          -       2          -               -      

บริษทั ชยภาค จาํกดั          -               -       8,623  7,154 

รวม  85  1,448  8,708  8,600 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553  30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ชยภาค จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 - 7.5 ต่อปี           

ในปี 2554 และร้อยละ 6.125 - 6.375            

ต่อปีในปี 2553) 

 

        -       

 

 

        -       1,207,000  1,066,000 

รวม  85  1,448  1,215,708  1,074,600 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)          -       338          -               338 

เจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมระยะส้ัน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  1,482  1,030  1,050  995 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  874          -       874          -      

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  87  81  80  81 

บริษทั นภสั จาํกดั  74  159          -       159 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่าย 

โตโยตา้ จาํกดั 

 

40  

 

5  7  

 

5 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั  17  8          -               -      

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั          -               -       343,444          -      

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั          -               -       8,778  7,907 

รวม  2,574           1,283  354,233           9,147 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั         

(ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 - 7.5 ต่อปี             

ในปี 2554 และร้อยละ 6.125 - 6.375             

ต่อปีในปี 2553) 

  

 

        -       

 

 

        -       224,040  211,900 

รวม  2,574  1,283  578,273  221,047 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินใหกู้ย้ืมแก่และเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งงวดดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2553  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  30 กนัยายน 2554 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย        

บริษทั ชยภาค จาํกดั 1,066,000  597,500  456,500  1,207,000 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 211,900  72,150  60,010  224,040 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั ชยภาค จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท 
 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 
 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 11,512,364  6,190,130  5,322,234  10,173,439  5,511,779  4,661,660 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (  3,309,254)  ( 2,190,475)  (  1,118,779)  (  2,845,784)  ( 1,899,981)  (    945,803) 

สุทธิ 8,203,110  3,999,655  4,203,455  7,327,655  3,611,798  3,715,857 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    387,530)  (   286,066)  (   101,464)  (     365,632)  (   279,721)  (      85,911) 

สุทธิ 7,815,580  3,713,589  4,101,991  6,962,023  3,332,077  3,629,946 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 30 กนัยายน 2554  31 ธนัวาคม 2553 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 9,837,341  5,591,932  4,245,409  8,508,968  4,962,700  3,546,268 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี ( 3,162,477)  ( 2,116,090)  (  1,046,387)  ( 2,682,769)  ( 1,822,629)  (    860,140) 

สุทธิ 6,674,864  3,475,842  3,199,022  5,826,199  3,140,071  2,686,128 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    342,971)  (    251,190)  (       91,781)  (    318,782)  (    241,024)  (      77,758) 

สุทธิ 6,331,893  3,224,652  3,107,241  5,507,417  2,899,047  2,608,370 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,942,309  5,224,365  4,653,592  4,009,140 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,077,854  984,944  1,002,088  878,682 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 921,494  860,884  839,150  765,745 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 151,758  140,952  122,796  110,722 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 35,189  35,455  19,036  19,478 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 74,506  81,055  38,202  42,432 

รวม 8,203,110  7,327,655  6,674,864  5,826,199 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (     387,530)  (     365,632)  (     342,971)  (    318,782) 

สุทธิ 7,815,580  6,962,023  6,331,893  5,507,417 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2553 ทั้งน้ีนโยบาย

ดงักล่าวไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี จากขอ้มูลสถิติช่วงสามปีท่ีผ่านมา (2551 - 2553) บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ี

สูญท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียนอ้ยกว่าหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งตามแนวทางดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณร้อยละ 4.72 ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 36,576  57,199  34,011  54,192 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7,372  20,900  7,368  20,900 

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน      -       -       -       - 

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน      -       -       -       - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน      -       -       -       - 

รวม 43,948  78,099  41,379  75,092 

 

6. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงคา้งไม่เกินหน่ึงปี 335,049  215,462  333,839  214,872 

ยอดคงคา้งเกินหน่ึงปี 7,893  7,894  7,161  7,150 

รวม 342,942  223,356  341,000  222,022 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  108,408)  (   72,533)  (  107,312)  (  71,612) 

สุทธิ 234,534  150,823  233,688  150,410 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัย่อยสองแห่งไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่ง

หน่ึงจาํนวนเงินรวม 25 ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารดงักล่าว 

 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

 

9. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 73,546  73,859  73,546  73,859 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (  12,398)  (  10,560)  (  12,398)  (  10,560) 

สุทธิ 61,148  63,299  61,148  63,299 

 

บญัชีน้ีเป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน 91 รายในปี 2554 และ 96 รายในปี 

2553 เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 และร้อยละ 9 ต่อปีและมีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่งปี 2554 ถึงปี 2559 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ร้อยละของการถือหุน้  ราคาทุนของเงินลงทุน (พนับาท) 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  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 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั  3,574,000      -  99.99      -  189,226      - 

รวม         283,212  93,986 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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10. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,407  56,191  14,468  48,511 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 303,673  517,263  143,673  272,264 

รวม 320,080  573,454  158,141  320,775 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกิน

บญัชีจาํนวน 196 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นสกุลเงินบาทจาํนวน 4,545 ลา้นบาทและเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.67 ถึงร้อยละ 3.75 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  

 

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 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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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 

 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดข้ายหุน้กูอี้กชุดหน่ึงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่เป็นจาํนวน

เงิน 300 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 300,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ 3.92 ต่อปีในปีท่ี 1-3 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปีในปีท่ี 4-5 ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาส 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัไดข้ายหุน้กูอี้กชุดหน่ึงใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่เป็นจาํนวน

เงิน 500 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น 500,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2557 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ 4.35 ต่อปี ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระทุกคร่ึงปี 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุน้กู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

1. รักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 

2. รักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 

 

12. ภาษเีงนิได้และสินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 25 สาํหรับกาํไรในส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาทและร้อยละ 30 สาํหรับกาํไรในส่วนท่ี

เกินกว่า 300 ลา้นบาท ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2554 และ 2553 โดยอาศยัความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า

ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัท่ี 475) พ.ศ. 2551 

 

บริษทัย่อยใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 30 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใชจ่้ายสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

และ 2553 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 11,338  57,603  10,194  56,594 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) (      6,551)  (       386)  (      6,773)  313 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 4,787  57,217  3,421  56,907 

 

 พนับาท 

 งวดเกา้เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 97,627  152,973  92,925  152,973 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (   14,550)  (   5,301)  (   14,776)  (   7,149) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 83,377  147,672  78,149  145,824 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ               

31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 99,119  93,760  85,751  79,704 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 27,157  18,179  26,828  17,903 

- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน 6,701      -  5,030      - 

รวม 132,977  111,939  117,609  97,607 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -      -      -      - 

สุทธิ 132,977  111,939  117,609  97,607 

 

13. รายได้อ่ืน 

 

 พนับาท 

 งวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญรับคืน 78,867  71,188  77,247  69,456 

รายไดค่้าบริการ 46,932  34,951  45,545  34,016 

รายไดค่้าทาํสญัญา 16,474  14,308  16,465  14,302 

รายไดค่้าติดตาม 12,157  11,205  11,634  10,603 

รายไดค่้าธรรมเนียม 9,233  7,918  8,728  7,209 

ดอกเบ้ียรับ 1,664  1,546  24,969  16,707 

อ่ืน ๆ 20,468  19,555  21,894  21,247 

รวม 185,795  160,671  206,482  173,540 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 

 งวดเกา้เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญรับคืน 264,093  224,312  260,303  219,564 

รายไดค่้าบริการ 123,462  125,740  120,116  122,726 

รายไดค่้าทาํสญัญา 51,164  44,838  51,142  44,808 

รายไดค่้าติดตาม 35,476  32,768  33,662  30,871 

รายไดค่้าธรรมเนียม 26,271  22,679  24,475  20,605 

ดอกเบ้ียรับ 5,508  3,140  67,911  33,339 

อ่ืน ๆ 63,064  57,309  68,223  61,220 

รวม 569,038  510,786  625,832  533,133 

 

14. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พนับาท 

 งวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 187,449  136,582  184,866  135,251 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 110,019  102,390  81,379  85,316 

ตน้ทุนทางการเงิน 49,667  35,144  53,174  36,421 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,320  8,904  8,109  8,376 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 12,442  11,823  12,442  11,823 

อ่ืน ๆ 291,136  239,781  500,279  253,735 

รวม 659,033  534,624  840,249  530,922 

 

 

 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 

 งวดเกา้เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 527,485  417,361  520,401  414,520 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 341,800  318,031  270,108  267,489 

ตน้ทุนทางการเงิน 131,573  103,611  140,441  104,075 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,409  26,430  24,585  24,856 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 20,239  19,010  20,239  19,010 

อ่ืน ๆ 818,639  709,234  1,174,379  745,139 

รวม 1,865,145  1,593,677  2,150,153  1,575,089 

 

15. เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท เป็นเงินรวม 260 ลา้นบาทโดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผล

แก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 0.36 บาท เป็นเงินรวม 180 ลา้นบาทโดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผล

แก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 

 

16. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียวคือ การให้เช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีตอ้งเปิดเผย 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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17. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 10 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยผูกพนั

ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวมปีละประมาณ 31.9 ลา้นบาท 

 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

1) ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัข้ึนในพ้ืนท่ีหลายจงัหวดัของประเทศไทย ผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยและผลท่ีสุดยงัไม่สามารถทราบไดใ้น

ขณะน้ี 

 

2) เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนคร้ังแรกตามมติท่ีไดรั้บ

การอนุมติัโดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 จากจาํนวน 3,574 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 35,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 893.5 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

35,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์นอกจากน้ี ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี   

29 ตุลาคม 2554 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการลดทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นคร้ังท่ีสองจาก

จาํนวน 893.5 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 35,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25 บาท) เป็น 223.4 ลา้น

บาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 8,935,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25 บาท) การลดทุนคร้ังท่ีสองน้ียงัอยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (สอบทานแล้ว) 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
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3) เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 กระทรวงการคลงัแถลงมติท่ีผ่านความเห็นชอบในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีสาํหรับ

มาตรการทางภาษีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากมติดงักล่าว บริษทัในฐานะท่ีเป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และบริษทัย่อยซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช้

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 23 สาํหรับการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกาํไรสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 

ท่ีจะส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และร้อยละ 20 สาํหรับการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกาํไร

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 

19. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 
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