
  
  

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



  
  

   

 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ีส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน

เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบ

รวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การประเมิน

ความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็น

ผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การ

ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและ

กระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ตามท่ีบริษทัไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทาํและ

นาํเสนองบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3425 
 

กรุงเทพมหานคร 

22 กมุภาพนัธ์ 2555 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 185,388                  27,139                    124,027                  21,156                  
ลูกหนี( การคา้
-   ลูกหนี( ตามสัญญาเช่าซื(อส่วนที1ครบกาํหนดชาํระ
    ภายในหนึ1 งปี - สุทธิ 7 3,728,877               3,332,077               3,234,502               2,899,047             
-   ลูกหนี( อื1น 8 54,974                    78,099                    51,545                    75,092                  
ลูกหนี( และเงินให้กูยื้มระยะสั(นแกก่จิการที1เกี1ยวขอ้งกนั 5 -                          1,448                      1,266,168               1,074,600             
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการอื1นส่วนที1ครบกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ1 งปี 12 14,548                    10,560                    14,548                    10,560                  
สินคา้ที1มีไวเ้พื1อขาย 73,997                    -                         73,997                    -                        
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 9 280,792                  150,823                  279,925                  150,410                
สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 39,114                    83,067                    38,766                    19,370                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,377,690               3,683,213               5,083,478               4,250,235             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินที1มีภาระคํ(าประกนั 10 25,000                    25,000                    -                          -                        
ลูกหนี( ตามสัญญาเช่าซื(อ - สุทธิ 7 3,847,393               3,629,946               2,922,865               2,608,370             
เงินลงทุนในบริษทัย่อยซึ1 งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 2, 11 -                          -                         283,212                  93,986                  
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการอื1น - สุทธิ 12 58,470                    63,299                    58,470                    63,299                  
ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5, 13 126,985                  120,213                  110,107                  112,559                
ค่าความนิยม 2 83,640                    -                         -                          -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 3,197                      3,124                      2,932                      3,038                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2, 22 106,982                  111,939                  96,947                    97,607                  
สินทรัพยที์1ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 15 35,157                    35,157                    5,708                      5,708                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 16,123                    5,786                      5,329                      4,994                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,302,947               3,994,464               3,485,570               2,989,561             

รวมสินทรัพย์ 8,680,637               7,677,677               8,569,048               7,239,796             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1 งของงบการเงินนี(

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี-สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน 16 81,604                    573,454                  79,472                    320,775                
เจา้หนี( การคา้
-   กจิการที1เกี1ยวขอ้งกนั 5 -                          338                         -                          338                       
-   กจิการอื1น 44,508                    90,735                    44,508                    90,735                  
เงินกูยื้มระยะยาวส่วนที1ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ1 งปี 17 700,000                  900,000                  700,000                  900,000                
เจา้หนี( และเงินกูยื้มระยะสั(นจากกจิการที1เกี1ยวขอ้งกนั 5 1,230                      1,283                      468,167                  221,047                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,922                    116,721                  23,945                    116,721                
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั1วคราวจากลูกคา้ 141,394                  157,266                  135,063                  151,283                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี( สินหมุนเวียนอื1น 128,445                  102,935                  88,842                    95,624                  
รวมหนี-สินหมุนเวียน 1,124,103               1,942,732               1,539,997               1,896,523             

หนี-สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที1ครบกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ1 งปี 17 1,800,000               1,400,000               1,800,000               1,400,000             
หุ้นกู ้ 18 2,150,000               1,100,000               2,150,000               1,100,000             
หนี( สินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 2 26,382                    -                         20,664                    -                        
หนี( สินไม่หมุนเวียนอื1น 17,028                    17,940                    10,976                    11,411                  
รวมหนี-สินไม่หมุนเวียน 3,993,410               2,517,940               3,981,640               2,511,411             

รวมหนี-สิน 5,117,513               4,460,672               5,521,637               4,407,934             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น -  หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000                  500,000                  500,000                  500,000                
ทุนที1ออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000                  500,000                  500,000                  500,000                
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 19 972,987                  972,987                  972,987                  972,987                
กาํไรสะสม
-   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 19 50,000                    50,000                    50,000                    50,000                  
-   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,040,137               1,694,018               1,524,424               1,308,875             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,563,124               3,217,005               3,047,411               2,831,862             

รวมหนี-สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,680,637               7,677,677               8,569,048               7,239,796             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1 งของงบการเงินนี(

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ-นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายไดจ้ากการให้เช่าซื(อ 2,528,345               2,194,214               2,444,921               2,113,620             
ขายสินคา้ 123,138                  -                         123,138                  -                        
รายไดอื้1น 5, 20 718,143                  685,132                  1,126,040               723,717                
รวมรายได้ 3,369,626               2,879,346               3,694,099               2,837,337             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 111,599                  -                         111,599                  -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,178                      -                         7,178                      -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 1,549,206               1,416,941               2,016,065               1,394,749             
หนี( สูญและหนี( สงสัยจะสูญ 767,644                  576,267                  759,093                  571,567                
ตน้ทุนทางการเงิน 5 181,701                  145,144                  194,107                  147,872                
รวมค่าใช้จ่าย 21 2,617,328               2,138,352               3,088,042               2,114,188             

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 752,298                  740,994                  606,057                  723,149                

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 22 127,561                  208,665                  114,833                  206,214                

กาํไรสําหรับปี 624,737                  532,329                  491,224                  516,935                

กาํไรเบ็ดเสร็จอื!น -                          -                         -                          -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 624,737                  532,329                  491,224                  516,935                

กาํไรต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน (บาท) 1.25                        1.06                        0.98                        1.03                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1 งของงบการเงินนี(

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ)นสุดวันที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

จดัสรรเพื	อ 
ทุนที	ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที  1 มกราคม 2553 500,000                972,987     50,000         1,341,689         2,864,676      
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -            -               (180,000)          (180,000)       
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -            -               532,329           532,329         
ยอดคงเหลือสิ)นปี ณ วันที  31 ธันวาคม 2553 500,000                972,987     50,000         1,694,018         3,217,005      
-  รายการปรับปรุงสาํหรับหนี6สินผลประโยชน์
   ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2 -                        -            -               (18,624)            (18,624)         
-  ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง 500,000                972,987     50,000         1,675,394         3,198,381      
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -            -               (259,994)          (259,994)       
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -            -               624,737           624,737         
ยอดคงเหลือสิ)นปี ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 500,000                972,987     50,000         2,040,137         3,563,124      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี6

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินรวม
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ)นสุดวันที  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

จดัสรรเพื	อ 
ทุนที	ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที  1 มกราคม 2553 500,000                972,987     50,000         971,940           2,494,927      
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -            -               (180,000)          (180,000)       
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -            -               516,935           516,935         
ยอดคงเหลือสิ)นปี ณ วันที  31 ธันวาคม 2553 500,000                972,987     50,000         1,308,875         2,831,862      
-  รายการปรับปรุงสาํหรับหนี6สินผลประโยชน์
   ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2 -                        -            -               (15,681)            (15,681)         
-  ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุง 500,000                972,987     50,000         1,293,194         2,816,181      
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -            -               (259,994)          (259,994)       
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -            -               491,224           491,224         
ยอดคงเหลือสิ)นปี ณ วันที  31 ธันวาคม 2554 500,000                972,987     50,000         1,524,424         3,047,411      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ	งของงบการเงินนี6

กาํไรสะสม

พนับาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 752,298              740,994              606,057              723,149              
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเสื+อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 34,559                34,949                33,059                32,931                
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,766                  -                     2,215                  -                     
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงัไม่เกิดขึ<น 1,429                  (713)                   1,429                  (713)                   
หนี< สูญและหนี<สงสยัจะสูญ 767,644              576,267              759,093              571,567              
ค่าเผื+อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายเพิ+มขึ<น 55,161                4,048                  55,173                4,524                  
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     4,321                  -                     -                     
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,769)                (2,030)                (2,129)                (1,973)                
เงินปันผลรับ -                     -                     (329,791)            -                     
ดอกเบี<ยรับ (8,257)                (4,865)                (93,079)              (52,986)              
ดอกเบี<ยจ่าย 181,701              145,144              194,107              147,872              
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ+มขึ<น) -                     
ลูกหนี<การคา้ตามสญัญาเช่าซื<อ (1,374,080)          (1,517,750)          (1,401,458)          (1,097,777)          
ลูกหนี<การคา้อื+น 15,300                (31,493)              15,948                (30,714)              
ลูกหนี< อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั 1,448                  3,703                  1,381                  3,495                  
สินคา้ที+มีไวเ้พื+อขาย (73,997)              -                     (73,997)              -                     
สินทรัพยร์อการขาย (185,130)            (11,488)              (184,688)            (12,719)              
สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น 55,078                (28,723)              (19,239)              (4,821)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น (905)                   (2,886)                (335)                   (505)                   
หนี< สินดาํเนินงานเพิ+มขึ<น(ลดลง) 
เจา้หนี<การคา้ - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (338)                   (18,474)              (338)                   (18,474)              
เจา้หนี<การคา้ - กิจการอื+น (46,227)              11,965                (46,227)              11,965                
เจา้หนี< อื+น - กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั (53)                     (1,302)                227,243              360                     
เงินมดัจาํรับและเงินรับชั+วคราวจากลูกคา้ (15,872)              51,088                (16,220)              51,260                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี< สินหมุนเวียนอื+น 17,952                13,636                (12,124)              12,855                
หนี< สินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน (1,496)                -                     (2,458)                -                     
หนี< สินไม่หมุนเวียนอื+น (912)                   (778)                   (435)                   (389)                   

176,300              (34,387)              (286,813)            338,907              
จ่ายภาษีเงินได้ (215,347)            (158,689)            (201,723)            (158,462)            
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (39,047)              (193,076)            (488,536)            180,445              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซื<อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดที+ไดม้า (92,275)              -                     (189,226)            -                     
เงินให้กูย้มืระยะสั<นแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเพิ+มขึ<น -                     -                     (777,500)            (1,366,000)          
รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั<นแก่กิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั -                     -                     586,500              730,000              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอื+นลดลง (เพิ+มขึ<น) 841                     (40,367)              841                     (40,367)              
ซื<อสินทรัพยถ์าวร (42,909)              (28,352)              (31,374)              (27,959)              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,728                  4,051                  4,207                  3,621                  
ซื<อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,454)                (1,200)                (1,205)                (1,200)                
รับเงินปันผล -                     -                     329,791              -                     
รับดอกเบี<ย 7,997                  4,554                  90,987                48,584                
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (123,072)            (61,314)              13,021                (653,321)            

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั<นจากสถาบนัการเงินลดลง (493,279)            (641,701)            (242,732)            (443,223)            
เงินกูย้มืระยะสั<นจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัเพิ+มขึ<น -                     -                     96,300                90,060                
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั<นจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั -                     -                     (76,750)              (68,940)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 500,000              700,000              500,000              700,000              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (300,000)            (600,000)            (300,000)            (600,000)            
ออกหุ้นกู้ 1,050,000           1,100,000           1,050,000           1,100,000           
จ่ายเงินปันผล (259,994)            (180,000)            (259,994)            (180,000)            
จ่ายดอกเบี<ย (176,359)            (134,639)            (188,438)            (137,220)            
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 320,368              243,660              578,386              460,677              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ น (ลดลง) - สุทธิ 158,249              (10,730)              102,871              (12,199)              

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ นปี 185,388              27,139                124,027              21,156                

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ#มเติม
ก.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ นปี
เงินสดในมือ 2,084                  2,642                  1,436                  1,749                  
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 20,424                16,998                15,082                11,908                
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 162,880              7,499                  107,509              7,499                  
รวม 185,388              27,139                124,027              21,156                

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
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย   

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั (จดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 42.36) 

 

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าซ้ือยานพาหนะ  

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  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 

 223,375      -  99.99      - 

 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของ

ประเทศไทย 

 

งบการเงินน้ีได้จัดทําเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย ทั้ งน้ี             

งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น  



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ยกเวน้ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชี งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี    

ซ่ึงไดถู้กนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินภายในประเทศ 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 

คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท 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 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายบริหารของเซทเทเลมไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวง

พาณิชยโ์ดยเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั” 

 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี ซ่ึงไดร้วมถึงมาตรฐานการ

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

“ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชนข์องพนกังาน” ผลกระทบของการใช้

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

 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่น้ี งบการเงินประกอบดว้ย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

- งบกระแสเงินสด และ 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้ งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้าน้ีการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวไดถู้กแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดถู้กนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลเปรียบเทียบดงักล่าวและนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น

โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ท่ีเคยรายงานไว ้

 

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

 

ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยถื์อเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาถูก

พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคญั ส่วนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์ก

ประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน

ปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ บริษทัและบริษทัย่อยสอบทานวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุ

การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยทุ์กส้ินปี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหถื้อปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามท่ีกาํหนดไวใ้นวิธี

ปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ยกเวน้จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับตน้ทุนการร้ือ

ถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยต์อ้งถือปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 
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ค) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” 

 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่น้ี ภาระผกูพนัของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานหลงั

ออกจากงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงินดว้ยจาํนวน

เงินท่ีคาํนวณเป็นรายปีโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้โดยก่อนหนา้น้ีภาระ

ผกูพนัดงักล่าวถูกรับรู้เม่ือมีการจ่ายชาํระ ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจาก

งานท่ีถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต และ

กาํไร/ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โครงการผลประโยชนข์องพนกังานน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเป็นกองทุนและไม่มี

สินทรัพยข์องโครงการเกิดข้ึน 

 

หน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานดงักล่าวขา้งตน้สุทธิจากสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 18,624 พนับาทและ 15,681 พนับาท (สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงินประมาณ 

6,488 พนับาทและ 5,226 พนับาท) ตามลาํดบั บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกท่ีจะรับรู้หน้ีสินดงักล่าวและสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจาํนวนโดยการปรับปรุงกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ซ่ึงเป็นไปตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานดังกล่าวข้างตน้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 

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

โอนหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานบางส่วนใหแ้ก่ 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั * 

 

         -      

  

(   1,105) 

ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั  1,588  1,272 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,178  943 

ตน้ทุนบริการในอดีต           -                -      

ขาดทุน (กาํไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั           -                -      

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  2,766  2,215 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายชาํระในระหวา่งปี  (   1,496)  (   1,353) 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  26,382  20,664 
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*   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  

- อตัราการทุพพลภาพ   ร้อยละ 10 ของตารางการมรณะไทย 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ

บริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด

ลง 

 

ค่าความนิยม 

 

ตน้ทุนในการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยท่ีถูกซ้ือเป็นค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม ค่าความนิยมถูกแสดงเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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เงนิตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไดแ้ก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินฝากประจาํและ

เงินลงทุนชัว่คราวท่ีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือนยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  

 

ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ ลูกหน้ีจะ

ถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงถือตามราคาตามบญัชีหักดอกผลเช่าซ้ือ     

รอการตดับญัชีและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของ                        

ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสัญญา โดยหกัดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชีและหลกัประกนัรถยนต์ โดยมีอตัรา   

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี 

 

ระยะเวลา 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

 รถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1  1 

คา้งชาํระ 1 เดือน  1  1 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน  2  20 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน  20  50 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน  50  100 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน  100  100 
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การตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต์ คาํนวณจากลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิท่ีค้างชําระไม่เกิน 6 เดือน           

หกัหลกัประกนัร้อยละ 80 ส่วนท่ีคา้งชาํระระหว่าง 7 - 12 เดือนหกัหลกัประกนัร้อยละ 50 และส่วนท่ีคา้งชาํระมากกว่า 

12 เดือนไม่หกัหลกัประกนั 

 

ลูกหนีอ่ื้น 

 

ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

บริษทัตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได้  ทั้ งน้ีโดยการประมาณจาก

ประสบการณ์การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 

สินค้าที่มไีว้เพ่ือขาย 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํ่า

กวา่ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณการราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้าย

ท่ีจาํเป็นเพ่ือการขายสินคา้ 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงจะถูกบนัทึกสําหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคงคา้งเป็น

ระยะเวลานาน 

 

สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหน้ีคงเหลือตามบญัชีสุทธิหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขายดงัน้ี 

- ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี   ร้อยละ 30 

- ยอดคา้งเกินหน่ึงปี   ร้อยละ 100 
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เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(ถา้มี)  

 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

สญัญาการเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย

มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่า

เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั

จากหน้ีตามสญัญาเพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

จะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนท่ีดินเช่า 10 ปี 20  ปี และตามอายสุญัญาเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยถู์กทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี

เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนซ่ึ์งไดแ้ก่ อายสุญัญาเช่า 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ

โดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชนข์อง

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย 

แต่จะไดรั้บการทดสอบวา่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ ณ ทุกวนัท่ีรายงาน วิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุ

การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยถู์กทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก

การใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือ

พิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย

การลดมูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึก

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอ่ื้น  เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือ

ยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุน 

 

ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือเลิกจา้ง

คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังานในอดีตและ

ปัจจุบนั ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัซ่ึง

คาํนวณเป็นรายปีโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงั

ออกจากงานท่ีถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการ

ในอดีต และกาํไร/ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม

กาลเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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การรับรู้รายได้ 

 

รายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้รายไดต้ามจาํนวนงวดการผ่อนชาํระโดยวิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับสญัญาเช่าซ้ือใหม่ท่ีทาํข้ึนเร่ิมตั้งแต่ปี 2551 และวิธีผลรวมจาํนวนตวัเลขสาํหรับสัญญาเช่า

ซ้ือท่ีทาํข้ึนก่อนปี 2551 การบนัทึกรายไดจ้ากการผ่อนชาํระแต่ละงวดใชต้ามเกณฑค์งคา้ง (บนัทึกในวนัท่ีครบกาํหนด

ชาํระค่างวดโดยไม่คาํนึงว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่) บริษทัและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวด

ติดต่อกนัเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปนบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามสัญญา ยกเวน้เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าลูกหน้ีอาจจะไม่สามารถ

จ่ายชาํระไดใ้หห้ยดุการรับรู้รายไดท้นัที 

 

รายไดจ้ากการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้

ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจ

วดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน

สินคา้ 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

 

รายได้เงินปันผลรับรับรู้ในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลท่ีจะได้รับจาก

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้จากยอดเงินตน้ท่ีคงเหลือตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง   

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีซ่ึงบริษทัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคือ ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อน ๆ (ถา้มี) 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

บริษทับนัทึกบญัชีโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและ

จาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่

สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไร

ทางภาษี หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณาจาก

การเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามบญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช ้

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการตั้งสินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง

เท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง (ดูหมายเหตุ 22) 

 

การใช้ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณการ

และขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของสินทรัพย ์ 

หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้

ประมาณการไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ  

และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี 

(500,000,000 หุน้) 

 

4. รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซ้ือ 

 

ก่อนปี 2551 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกรายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้

รายไดต้ามจาํนวนงวดการผอ่นชาํระโดยวิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้รายไดด้อกผลจากสัญญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้รายได ้ตามจาํนวนงวดการผ่อนชาํระ 

โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสําหรับสัญญาเช่าซ้ือใหม่ท่ีทาํข้ึนเร่ิมตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง “สญัญาเช่า (ปรับปรุง 2552)” 

 

5. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม

บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ

บริษทั 

 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ

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 
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ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

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 

 

*   บริษทั เอส. พี. ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2554 

 

** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั สินพล จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดค่้าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ  MOR 

เงินปันผลรับ  จาํนวนเงินตามท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้ระกาศจ่าย 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าธรรมเนียมเก็บเงิน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพยร์อการขาย  ราคาตลาด 
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รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 

ซ้ือมาเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 

 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

รายได้ค่าบริการ        

บริษทั ชยภาค จาํกดั -  -  11,623  10,397 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั ชยภาค จาํกดั -  -  86,354  48,277 

เงนิปันผลรับ        

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั -  -  329,791  - 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย        

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 1,210  6,643  1,210  6,643 

รายได้อ่ืน        

บริษทั สินพล จาํกดั -  40  -  - 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) - 
 

1 
 

- 
 

1 

บริษทั ชยภาค จาํกดั - 
 

- 
 

95 
 

107 

รวม - 
 

41 
 

95 
 

108 

ค่าเช่าและบริการ        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 17,843  17,520  15,392  15,068 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 2,048  -  512  - 

รวม 19,891  17,520  15,904  15,068 

ค่าบริหารงาน        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 9,000  9,000  7,200  7,200 

ค่าสาธารณูปโภค        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 3,524  3,564  3,237  3,294 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ค่าส่งเสริมการขาย        

บริษทั สินพล จาํกดั -  16,712  -  16,712 

ค่าธรรมเนียมเกบ็เงนิ        

บริษทั สินพล จาํกดั -  436  -  436 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 1,863  1,688  1,844  1,660 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 261  318  254  318 

รวม 2,124  2,006  2,098  1,978 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 21,553  12,489  14,784  4,622 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั 8,511  -  8,511  - 

บริษทั นภสั จาํกดั 1,995  1,510  1,130  1,510 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี  

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 550  570  43  15 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั 194  126  -  - 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 66  2,319  66  2,319 

รวม 32,869  17,014  24,534  8,466 

ค่าบริการ        

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั -  -  518,651  - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั -  -  78,441  75,621 

รวม -  -  597,092  75,621 

ดอกเบีย้จ่าย        

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั -  -  15,725  11,491 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสํ่าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,658  23,680  23,658  23,680 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 575  -  575  - 

รวม 24,233  23,680  24,233  23,680 

        



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ขายสินทรัพย์รอการขาย        

บริษทั สินพล จาํกดั -  14,137  -  14,137 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี  

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

- 

  

1,439 

  

- 

  

- 

รวม -  15,576  -  14,137 

ขายสินทรัพย์ถาวร        

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี  

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

421 

  

430 

  

- 

  

- 

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 299  -  299  - 

บริษทั ชยภาค จาํกดั -  -  -  168 

รวม 720  430  299  168 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 679,183  1,130,709  -  - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ 

จาํกดั 

 

51,467 

  

79,298 

  

- 

  

- 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 5,377  9,320  5,377  9,320 

บริษทั สินพล จาํกดั -  310,956  -  310,956 

รวม 736,027  1,530,283  5,377  320,276 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 101  -  101  - 

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

บริษทั สินพล จาํกดั -  769  -  769 

รวม 101  6,078  101  6,078 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

รายได้ค้างรับ        

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

บริษทั สินพล จาํกดั -  2  -  - 

บริษทั ชยภาค จาํกดั -  -  9,168  7,154 

รวม -  1,448  9,168  8,600 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั ชยภาค จาํกดั        

(ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 - 7.5 ต่อปี ในปี 2554 

และร้อยละ 6.125 - 6.375 ต่อปี ในปี 2553) 

 

- 

  

- 

 

1,257,000 

 

1,066,000 

รวม -  1,448  1,266,168  1,074,600 

เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) -  338  -  338 

เจ้าหนีแ้ละเงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 943  1,030  788  995 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั 280  -  280  - 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี  

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 

7 

  

5 

  

7 

  

5 

บริษทั นภสั จาํกดั -  159  -  159 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) -  81  -  81 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั -  8  -  - 

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั -  -  227,957  - 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั -  -  7,685  7,907 

รวม 1,230  1,283  236,717  9,147 

        



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

(ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 - 7.5 ต่อปี ในปี 2554 

และร้อยละ 6.125 - 6.375 ต่อปี ในปี 2553) 

 

 

- 

  

 

- 

  

 

231,450 

 

211,900 

รวม 1,230  1,283  468,167  221,047 

 

เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2553  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2554 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย        

บริษทั ชยภาค จาํกดั 1,066,000  777,500  586,500  1,257,000 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 211,900  96,300  76,750  231,450 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัเป็นผูค้ ํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั ชยภาค จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท 

 

6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

เงินสด 2,084  2,642  1,436  1,749 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 183,304  24,497  122,591  19,407 

รวม 185,388  27,139  124,027  21,156 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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7. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

 

 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2554  2553 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 11,071,324  6,095,140  4,976,184  10,173,439  5,511,779  4,661,660 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (  3,114,242)  ( 2,092,079)  (1,022,163)  (  2,845,784)  ( 1,899,981)  (    945,803) 

สุทธิ 7,957,082  4,003,061  3,954,021  7,327,655  3,611,798  3,715,857 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    380,812)  (   274,184)  (   106,628)  (     365,632)  (   279,721)  (      85,911) 

สุทธิ 7,576,270  3,728,877  3,847,393  6,962,023  3,332,077  3,629,946 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2554  2553 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 9,474,552  5,496,273  3,978,279  8,508,968  4,962,700  3,546,268 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี ( 2,979,917)  ( 2,021,817)  (    958,100)  ( 2,682,769)  ( 1,822,629)  (    860,140) 

สุทธิ 6,494,635  3,474,456  3,020,179  5,826,199  3,140,071  2,686,128 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    337,268)  (   239,954)  (      97,314)  (   318,782)  (    241,024)  (      77,758) 

สุทธิ 6,157,367  3,234,502  2,922,865  5,507,417  2,899,047  2,608,370 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 29  

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ

ทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,064,504  5,224,365  3,969,916  4,009,140 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,709,378  984,944  1,555,864  878,682 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 839,916  860,884  716,159  765,745 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 265,680  140,952  227,822  110,722 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 30,138  35,455  11,883  19,478 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 47,466  81,055  12,991  42,432 

รวม 7,957,082  7,327,655  6,494,635  5,826,199 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (     380,812)  (     365,632)  (     337,268)  (    318,782) 

สุทธิ 7,576,270  6,962,023  6,157,367  5,507,417 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2553 ทั้งน้ีนโยบาย

ดงักล่าวไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ี

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก. ล. ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ดี จากขอ้มูลสถิติช่วงสามปีท่ีผ่านมา (2551 - 2553) บริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียนอ้ยกวา่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งตามแนวทางดงักล่าว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประมาณร้อยละ 4.79 ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือคงเหลือแยกตามวิธีการรับรู้ดอกผลดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 วิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข  วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 50,837  11,020,487  11,071,324 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (    7,634)  (  3,106,608)  (  3,114,242) 

สุทธิ 43,203  7,913,879  7,957,082 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 วิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข  วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 14,516  9,460,036  9,474,552 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (    2,791)  (  2,977,126)  (2,979,917) 

สุทธิ 11,725  6,482,910  6,494,635 

 

8. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน - สุทธิ 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 54,974  57,199  51,545  54,192 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน      -  20,900       -  20,900 

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน      -       -       -       - 

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน      -       -       -       - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน      -       -       -       - 

รวม 54,974  78,099  51,545  75,092 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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9. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงคา้งไม่เกินหน่ึงปี 401,131  215,462  399,894  214,872 

ยอดคงคา้งเกินหน่ึงปี 7,355  7,894  6,816  7,150 

รวม 408,486  223,356  406,710  222,022 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  127,694)  (   72,533)  (  126,785)  (  71,612) 

สุทธิ 280,792  150,823  279,925  150,410 

 

10.        เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 25 

ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกบัธนาคารดงักล่าว 
 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 
 

 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนคร้ังแรกตามมติท่ีไดรั้บการ

อนุมติัโดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 จากจาํนวน 3,574 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

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

มูลค่าหุน้ละ 25 บาท) กบักระทรวงพาณิชย ์นอกจากน้ี ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 ผูถื้อหุน้

ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการลดทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นคร้ังท่ีสองจากจาํนวน 893.5 ลา้นบาท (แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 35,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25 บาท) เป็น 223.4 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

8,935,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 25 บาท) การลดทุนคร้ังท่ีสองน้ีไดรั้บการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2554 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ร้อยละของการถือหุน้  ราคาทุนของเงินลงทุน (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  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  223,375      -  99.99      -  189,226      - 

รวม         283,212  93,986 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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12. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 73,018  73,859  73,018  73,859 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (  14,548)  (  10,560)  (  14,548)  (  10,560) 

สุทธิ 58,470  63,299  58,470  63,299 

 

บญัชีน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน 91 รายในปี 2554 และ 96 รายในปี 

2553 เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2554 และ 2553 และมีกาํหนดชาํระคืนในระหว่างปี 2555 ถึงปี 

2558 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

  

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ท่ีดิน 

 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

 อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคารบนท่ีดินเช่า 

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

 

ยานพาหนะ 

 งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง 

 

รวม 

ราคาทุน              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 12,617  24,221  98,045  61,441  76,500  1,457  274,281 

ซ้ือเพ่ิม      -       -  1,140  7,465  8,603  11,144  28,352 

จาํหน่าย      -       -                     -   (     1,499)  (     5,894)       -  (      7,393) 

โอนเขา้ (ออก)      -       -  8,131  244       -  (  8,375)       - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 12,617  24,221  107,316  67,651  79,209  4,226  295,240 

ซ้ือเพ่ิม      -       -  2,209  6,665  23,311  10,724  42,909 

จาํหน่าย      -       -                     -   (     2,204)  (     6,598)  -  (      8,802) 

โอนเขา้ (ออก)      -       -  8,588  202  -  (  8,790)       - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 12,617  24,221  118,113  72,314  95,922  6,160  329,347 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552      -  17,718  47,310  41,815  40,786       -  147,629 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      -  1,193  12,390  7,811  11,375       -  32,769 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย      -       -                     -  (        242)  (     5,129)       -  (      5,371) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553      -  18,911  59,700  49,384  47,032       -  175,027 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      -  1,191  13,353  7,197  11,437       -  33,178 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย      -       -                     -  (        510)     (     5,333)       -  (      5,843) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554      -  20,102  73,053  56,071  53,136       -  202,362 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี              

31 ธนัวาคม 2553 12,617  5,310  47,616  18,267  32,177  4,226  120,213 

31 ธนัวาคม 2554 12,617  4,119  45,060  16,243  42,786  6,160  126,985 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 ท่ีดิน 

 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

 อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคารบนท่ีดินเช่า 

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

 

ยานพาหนะ 

 งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง 

 

รวม 

ราคาทุน              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 7,802  15,291  97,036  56,342  68,668  1,457  246,596 

ซ้ือเพ่ิม -  -  1,140  7,465  8,210  11,144  27,959 

จาํหน่าย -  -  -   (     1,499)  (    5,501)  -  (       7,000) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  8,131  244  -  (     8,375)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 7,802  15,291  106,307  62,552  71,377  4,226  267,555 

ซ้ือเพ่ิม -  -  2,209  6,665  11,776  10,724  31,374 

จาํหน่าย -  -  -  (     2,204)  (    5,202)  -  (       7,406) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  8,588  202  -  (     8,790)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 7,802  15,291  117,104  67,215  77,951  6,160  291,523 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 -  10,785  46,356  36,793  35,579  -  129,513 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  746  12,369  7,811  9,909  -  30,835 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย -  -  -  (        242)  (    5,110)  -  (       5,352) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 -  11,531  58,725  44,362  40,378  -  154,996 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  746  13,331  7,197  10,474  -  31,748 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย -  -  -  (        510)     (    4,818)  -  (       5,328) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 -  12,277  72,056  51,049  46,034  -  181,416 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี              

31 ธนัวาคม 2553 7,802  3,760  47,582  18,190  30,999  4,226  112,559 

31 ธนัวาคม 2554 7,802  3,014  45,048  16,166  31,917  6,160  110,107 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่มูลค่าสุทธิตามบญัชีประมาณ 2.9 ลา้นบาท  (ส่วนของเฉพาะบริษทั

ประมาณ 2.8 ลา้นบาท) 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 25,719  40,366  66,085 

ซ้ือเพ่ิม 1,200         -  1,200 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 26,919  40,366  67,285 

ซ้ือเพ่ิม 520  935  1,454 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 27,439  41,301  68,739 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 24,474  37,507  61,981 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 621  1,559  2,180 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 25,095  39,066  64,161 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 583  799  1,381 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 25,678  39,865  65,542 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2553 1,824  1,300  3,124 

31 ธนัวาคม 2554 1,761  1,436  3,197 

 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 3,698  40,366  44,064 

ซ้ือเพ่ิม 1,200         -  1,200 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,898  40,366  45,264 

ซ้ือเพ่ิม 520  685  1,205 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,418  41,051  46,469 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2,623  37,507  40,130 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับปี 537  1,559  2,096 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 3,160  39,066  42,226 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับปี 539  772  1,311 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,699  39,838  43,537 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2553 1,738  1,300  3,038 

31 ธนัวาคม 2554 1,719  1,213  2,932 

 

15. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 

บญัชีน้ีประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารพาณิชยท่ี์บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานชัว่คราว ทั้งน้ีราคา

ประเมินสินทรัพยล่์าสุดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จาํกดั โดยวิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 2553 มีมูลค่าประมาณ 91.7 

ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีมูลค่าประมาณ 29.4 ลา้นบาท)  



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 37,198  56,191  35,066  48,511 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 44,406  517,263  44,406  272,264 

รวม 81,604  573,454  79,472  320,775 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงประกอบดว้ย

วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 196 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นสกุลเงินบาทจาํนวน 4,545 ลา้นบาทและสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 1.39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.66 ถึงร้อยละ 3.75 

ต่อปีในปี 2554 และอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.31 ถึงร้อยละ 2.5 ต่อปีในปี 2553 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 

 

17.    เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,500,000  2,300,000  2,500,000  2,300,000 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (    700,000)  (    900,000)  (    700,000)  (    900,000) 

สุทธิ 1,800,000  1,400,000  1,800,000  1,400,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศส่ีแห่ง

เป็นเงินรวม 2,500 ลา้นบาท และ 2,300 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและดอกเบ้ียครบกาํหนด

ชาํระเป็นรายเดือน ส่วนเงินตน้ครบกาํหนดชาํระในระหวา่งปี 2555 จนถึงปี 2557 
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ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญากูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

1. รักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 

2. รักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 

3. รักษาอตัราส่วนยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนท่ีคา้งชาํระเกิน 3 เดือนไม่ใหเ้กินกว่าร้อยละ 5 ของยอดลูกหน้ี

ตามสญัญาเช่าซ้ือรวม 

 

18.    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 

 

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 
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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 

 

19.   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 

 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า

หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

สาํรองตามกฎหมาย 

 

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

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าว

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. รายได้อ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญรับคืน 326,826  309,915  322,204  304,169 

รายไดค่้าบริการ 157,997  168,346  153,614  174,722 

รายไดค่้าทาํสญัญา 63,731  59,599  63,705  59,564 

รายไดค่้าติดตาม 49,216  43,851  46,660  41,346 

รายไดค่้าปรับชาํระเงินล่าชา้ 35,479  30,642  32,727  27,816 

ค่าธรรมเนียม 25,288  21,270  24,564  20,663 

ดอกเบ้ียรับ 8,147  4,865  93,079  52,986 

เงินปันผลรับ        -         -  329,791         - 

อ่ืน ๆ 51,459  46,644  59,696  42,451 

รวม 718,143  685,132  1,126,040  723,717 

 

21.   ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 767,644  576,267  759,093  571,567 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 453,114  427,886  355,864  360,281 

ตน้ทุนทางการเงิน 181,701  145,144  194,107  147,872 

ตน้ทุนขาย 111,599       -  111,599       - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,559  34,949  33,059  32,931 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 24,233  23,680  24,233  23,680 

อ่ืน ๆ 1,044,478  930,426  1,610,087  977,857 

รวม 2,617,328  2,138,352  3,088,042  2,114,188 
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22.    ภาษเีงนิได้นิตบุิคคลและสินทรัพย์/หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

บริษทัใชใ้ชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 30 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ

ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 25 สาํหรับกาํไรในส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาทและร้อยละ 30 ในส่วนท่ีเกิน 300 ลา้นบาท ใน

การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โดยอาศยัความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่ง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัท่ี 475) พ.ศ. 2551 

 

บริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 30 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 

2553 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็น (รายได)้ ค่าใชจ่้ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย

รายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 116,116  214,185  108,947  214,082 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 11,445  (    5,520)  5,886  (    7,868) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 127,561  208,665  114,833  206,214 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 

2553 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2554  2553  2554  2553 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ผลกระทบของรายการซ่ึงไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 76,167  93,760  67,457  79,704 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 25,539  18,179  25,357  17,903 

- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน (ดูหมายเหตุ 2 ค) 5,276      -  4,133      - 

รวม 106,982  111,939  96,947  97,607 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -      -      -      - 

สุทธิ 106,982  111,939  96,947  97,607 

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ลง

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 กาํหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดส้าํหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเป็นระยะเวลาสามรอบ

ระยะเวลาบญัชีจากอตัราร้อยละ 30 คงเหลือในอตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกและร้อยละ 20 สาํหรับ

สองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาเป็นการชัว่คราว ทั้งน้ี เร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2555 

 

23. เงนิปันผลจ่าย 

 

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 
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24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียวคือ การให้เช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย จึงไม่มีขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีตอ้งเปิดเผย 

 

25. การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัย่อยเกิด

ความสูญเสียทางการเงินได ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีรัดกมุ มีการติดตาม

เร่งรัดการชําระหน้ีจากลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย มีเงินมดัจาํรับ เงินรับชั่วคราว และมี

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าซ้ือเป็นหลกัประกนั ดงันั้น ฝ่ายบริหารบริษทัและบริษทัย่อยจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายอย่าง

เป็นนยัสาํคญัจากการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเกินกวา่ท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นงบการเงิน 

 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียมีจาํนวนไม่เป็นนยัสาํคญั เน่ืองจากเงินฝากเป็นกระแสรายวนั และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาครบกาํหนดไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินแลว้ 

 

ความเส่ียงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือว่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ไม่เป็นนยัสาํคญั จึงไม่ไดมี้การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไว ้

 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงิน และเช่ือวา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเหล่าน้ีจะมีมูลค่ายติุธรรมไม่แตกต่างอยา่งเป็นนยัสาํคญัจากราคา

ตามบญัชี 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชก้บัสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้

กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

อ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือระยะยาว เงินกูย้ืมระยะยาว และหุน้กูไ้ม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมท่ีเหมาะสมไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจาํเป็น 
 

26. ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและ

สาขา สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ถึง 10 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยผูกพนั

ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวมปีละประมาณ 43.9 ลา้นบาท 
 

27. การบริหารจดัการทุน  
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ

ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.43: 1.00 และ 1.39 : 1.00 ตามลาํดบั 

(ส่วนของเฉพาะบริษทัเท่ากบั 1.79 : 1.00 และ 1.56 : 1.00 ตามลาํดบั) 
 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 

ตามขอ้บงัคบัของกองทุน บริษทั บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระยะเวลาทาํงานของพนกังานแต่ละคน กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานจะจ่าย

เงินทุนเล้ียงชีพแก่พนกังานตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุน 
 

ส่วนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มี

จาํนวนเงินรวมปีละประมาณ 1.0 ลา้นบาทและ 0.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 0.9 ลา้นบาทและ 0.8 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

29. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 
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