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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซ่ึงรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฐิติกร จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค “ความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆ ที่มีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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ความถกูต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อท่ีเก่ียวข้อง 

คาํอธิบายเก่ียวกับความเส่ียง 
 

บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งดาํเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ โดยมีลูกคา้รายย่อยเป็น

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือจาํนวนมาก ซ่ึงรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือซ่ึง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอย่างเป็นระบบตลอดอายุของ

สัญญาโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง ซ่ึงมีความซับซ้อนและมีจาํนวนของรายการคา้และรายการบญัชีปริมาณมากมา

เก่ียวขอ้งและก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้งและความครบถว้นของรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือ

และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้น กลุ่ม

บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกออกแบบไวโ้ดยเฉพาะมารองรับการคาํนวณและรับรู้รายไดด้งักล่าว

ควบคู่ไปกบัขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในความถูกตอ้งและความครบถว้นในสาระสาํคญั

ของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือและ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 6 
 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ีในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัท่ีไดร้ะบุและประเมิน

ไวเ้พ่ือบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 การทาํความเขา้ใจและประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายในและนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การทดสอบและสรุปผลเก่ียวกบัความมีประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบติังานของการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การทดสอบการควบคุมทัว่ไป (General controls) และการควบคุมระบบงาน (Application controls) ของระบบขอ้มูล

สารสนเทศท่ีกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการประมวลผลรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การตรวจสอบในเน้ือหาสาระของบญัชีรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้

มัน่ใจในความถูกตอ้งและความครบถว้นในสาระสาํคญัของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเดียวกนักบัความมีตวัตนหรือ

การเกิดข้ึนจริง การมีกรรมสิทธ์ิและภาระผูกพนั การตดัยอดให้ถูกตอ้งตรงงวดบญัชี การจดัประเภทบญัชีและการ

แสดงรายการท่ีเหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเปล่ียนแปลง

ระหวา่งงวด การสอบทานอตัราส่วนต่างๆ และการเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและ

รายงานประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ท่ีรวมอยู่

ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีน้ี 
  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลรับทราบและจดัใหมี้การ

แกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สําหรับการดาํเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 
 

 การทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษทั 
 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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 การสรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น

เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว

ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ

จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

ใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

 การประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
 

 การไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
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จากเร่ืองท่ีไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์จะมีต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5389 

 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

26 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 438,013               192,810               257,806      73,394                 
ลูกหน้ีการคา้
-   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 6 4,547,047            4,183,021            3,805,742   3,718,029            
-   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 6 60,860                 67,759                 53,978        63,752                 
-   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ - สุทธิ 6 619                      698                      -                      -                      
-   ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 7 88,402                 76,066                 87,236        74,772                 
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      623,870      601,038               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 55,225        6,242                   55,225        6,242                   
สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 1,184                   6,895                   1,015          6,576                   
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 200,036      228,553               200,036      228,553               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 40,028                 32,167                 34,327        29,536                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,431,414            4,794,211            5,119,235   4,801,892            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 34,382                 28,673                 -                      -                      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 6 4,595,974            4,762,154            4,033,117   4,276,090            
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื - สุทธิ 6 19,160                 18,139                 7,575          9,723                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 10 -                      -                      305,835      183,867               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 11 2,805          58,359                 2,805          58,359                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 12, 24 154,001               158,612               133,209      137,917               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4, 13, 24 6,346                   7,540                   6,080          7,285                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 138,402               139,648               135,812      136,892               
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า - สุทธิ 14 18,517                 18,921                 -                      -                      
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 14 14,282                 14,282                 5,708          5,708                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,353                 17,636                 10,046        10,646                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,998,222            5,223,964            4,640,187   4,826,487            

รวมสินทรัพย์ 10,429,636          10,018,175          9,759,422   9,628,379            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 97,966                 708,019               36,184        605,484               
เจา้หน้ีการคา้ 115,218               90,833                 107,501      87,747                 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 137,873               27,920                 -                      -                      
หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17, 25 2,150,000   200,000               2,150,000   200,000               
เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 50,180        39,657                 480,683      445,273               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 56,429                 71,533                 28,829        61,147                 
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 135,278               103,074               94,438        82,371                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
-  ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวลัคา้งจ่าย 86,053                 69,258                 78,687        65,347                 
-  อ่ืนๆ 70,591                 67,119                 63,997        61,066                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,899,588            1,377,413            3,040,319   1,608,435            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 99,400                 12,318                 -                      -                      
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17, 25 2,470,000   3,800,000            2,470,000   3,800,000            
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 18 31,666                 39,605                 26,149        33,262                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                      3,536                   -                      -                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,601,066            3,855,459            2,496,149   3,833,262            

รวมหนีสิ้น 5,500,654            5,232,872            5,536,468   5,441,697            

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ -  หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000               500,000               500,000      500,000               
ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000               500,000               500,000      500,000               
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 972,987               972,987               972,987      972,987               
ก าไรสะสม
-   จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 19 50,000                 50,000                 50,000        50,000                 
-   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,397,319            3,249,946            2,699,967   2,663,695            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (4,813)                 (523)                    -             -                      
-   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 2,362                   -                      -             -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,917,855            4,772,410            4,222,954            4,186,682            
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,127                 12,893                 -             -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,928,982            4,785,303            4,222,954   4,186,682            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,429,636          10,018,175          9,759,422   9,628,379            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้
รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือ 3,176,608            2,890,802            2,892,927   2,755,622            
รายไดด้อกผลจากเงินให้กูย้มื 21,676                 22,293                 19,231        21,357                 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ 158                      226                      -                      -                      
ขายสินคา้ 9,723          11,120                 9,723          11,120                 
รายไดอ่ื้น 4, 10, 20 669,977      729,137               685,329      730,340               
รวมรำยได้ 3,878,142            3,653,578            3,607,210   3,518,439            

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 9,487          10,844                 9,487          10,844                 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 151             158                      151             158                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 10, 13, 28 2,154,192   2,023,536            2,051,144   1,982,669            
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 10 1,066,780            903,004               1,038,775   885,985               
ตน้ทุนทางการเงิน 4 129,291               111,813               135,313      123,868               
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,359,901            3,049,355            3,234,870   3,003,524            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 518,241               604,223               372,340      514,915               

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 22 110,320               131,998               76,068        106,080               

ก ำไรส ำหรับปี 10 407,921               472,225               296,272      408,835               

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (4,290)                 (343)                    -             -                      
รายการท่ีจะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
-  ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของ
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน (สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดจ้  านวน 2,875 พนับาทในงบการเงินรวม และ 2,845 พนับาทในงบ
การเงินเฉพาะบริษทั) ในปี 2560 18, 22 -                      (11,500)               -                      (11,380)               
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (4,290)                 (11,843)               -                      (11,380)               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 10 403,631               460,382               296,272      397,455               

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 10 407,373               466,942               296,272      408,835               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 548                      5,283                   -             -                      
ก ำไรส ำหรับปี 407,921               472,225               296,272      408,835               

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 10 403,083               455,099               296,272      397,455               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 548                      5,283                   -             -                      
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 403,631               460,382               296,272      397,455               

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 10 0.815                   0.934                   0.593          0.818                   

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

จดัสรรเพ่ือ ผลต่างจากการ ก าไรจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ารอง แปลงค่างบการเงิน เปล่ียนแปลงสดัส่วน ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัยอ่ย การลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 500,000                     972,987             50,000               3,019,504            (180)                          -                              4,542,311          7,610                 4,549,921            
เงินปันผลจ่าย 23 -                            -                    -                    (225,000)             -                            -                              (225,000)           -                    (225,000)             
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                    -                    455,442               (343)                          -                              455,099             5,283                 460,382               
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 500,000                     972,987             50,000               3,249,946            (523)                          -                              4,772,410          12,893               4,785,303            
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                    -                    -                      -                            2,362                           2,362                 (2,362)               -                      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ึน 10 -                            -                    -                    -                      -                            -                              -                    48                      48                        
เงินปันผลจ่าย 23 -                            -                    -                    (260,000)             -                            -                              (260,000)           -                    (260,000)             
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                    -                    407,373               (4,290)                       -                              403,083             548                    403,631               
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 500,000                     972,987             50,000               3,397,319            (4,813)                       2,362                           4,917,855          11,127               4,928,982            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (พนับาท)
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

ทุนท่ีออก จดัสรรเพ่ือ 
และช าระ ส่วนเกิน ส ารอง

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 500,000             972,987           50,000             2,491,240          4,014,227          
เงินปันผลจ่าย 23 -                     -                   -                   (225,000)            (225,000)            
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                   -                   397,455             397,455             
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 500,000             972,987           50,000             2,663,695          4,186,682          
เงินปันผลจ่าย 23 -                     -                   -                   (260,000)            (260,000)            
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                   -                   296,272             296,272             
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 500,000             972,987           50,000             2,699,967          4,222,954          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)
ก าไรสะสม
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 518,241               604,223               372,340               514,915               
ปรับปรุงดว้ย
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 57,076                 62,818                 50,870                 57,749                 
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,880                   3,993                   2,478                   3,432                   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (4,436)                 (415)                    (146)                    (72)                      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,066,780           903,004               1,038,775           885,985               
คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินทรัพยร์อการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (22,775)               15,908                 (22,775)               15,908                 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,636                   -                      (467)                    -                      
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,296)                 (2,697)                 (2,152)                 (2,697)                 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 878                      2,794                   878                      2,559                   
ดอกเบ้ียรับ (6,345)                 (6,757)                 (36,880)               (25,686)               
ดอกเบ้ียจ่าย 129,291               111,813               135,313               123,869               
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาเช่าซ้ือ (1,262,229)          (2,227,613)          (881,211)             (2,022,140)          
ลูกหน้ีการคา้เงินใหกู้ย้มื 3,514                   16,535                 9,618                   28,984                 
ลูกหน้ีการคา้สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ 46                        199                      -                      -                      
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน (12,336)               (9,279)                 (12,464)               (9,735)                 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (1,429)                 8,191                   
สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 5,711                   (4,444)                 5,561                   (4,489)                 
สินทรัพยร์อการขาย 51,292                 (48,647)               51,292                 (48,647)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (9,286)                 (4,789)                 (5,737)                 (3,411)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,045)                 (86)                      (278)                    (114)                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ 24,385                 10,833                 19,754                 22,269                 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 811                      329                      (718)                    688                      
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 32,204                 17,693                 12,067                 4,671                   
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,475                 (4,534)                 11,618                 (1,392)                 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน (10,819)               (6,050)                 (9,591)                 (5,314)                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,536)                 (2,712)                 -                      (2,712)                 

576,117               (567,881)             736,716               (457,189)             
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                      29,699                 -                      -                      
จ่ายภาษีเงินได้ (124,281)             (123,232)             (107,306)             (111,010)             
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 451,836               (661,414)             629,410               (568,199)             

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และ 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (5,709)                 (471)                    -                      -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                      (189,484)             (269,245)             
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      153,000               197,282               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                      -                      (101,922)             (17,329)               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,500)                 (5,726)                 (2,500)                 (5,726)                 
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 9,071                   4,259                   9,071                   4,259                   
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (48,177)               (41,248)               (42,370)               (35,215)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,823                   7,805                   2,680                   7,805                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,112)                 (2,028)                 (1,999)                 (1,925)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดของ
บริษทัยอ่ยท่ีใหไ้ปจ านวน 256 พนับาทในงบการเงินรวมปี 2561 211                      -                      467                      -                      
รับดอกเบ้ีย 7,286                   6,462                   32,861                 25,704                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (39,107)               (30,947)               (140,196)             (94,390)               

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (609,907)             379,068               (569,154)             325,505               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 12,412                 22,860                 110,000               65,000                 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,833)                 -                      (74,000)               (33,400)               
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 269,035               51,462                 -                      -                      
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (72,000)               (30,125)               -                      -                      
ออกหุน้กู้ 820,000               1,800,000           820,000               1,800,000           
ไถ่ถอนหุน้กู้ (200,000)             (1,120,000)          (200,000)             (1,120,000)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ึน 48                        -                      -                      -                      
จ่ายดอกเบ้ีย (122,281)             (96,673)               (131,648)             (108,676)             
จ่ายเงินปันผล (260,000)             (225,000)             (260,000)             (225,000)             
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (167,526)             781,592               (304,802)             703,429               

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 245,203               89,231                 184,412               40,840                 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นปี 192,810               103,579               73,394                 32,554                 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 438,013               192,810               257,806               73,394                 

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
ก.  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี
เงินสดในมือ 22,357                 11,645                 16,206                 6,366                   
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 69,210                 79,745                 19,756                 17,056                 
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 346,446               101,420               221,844               49,972                 
รวม 438,013               192,810               257,806               73,394                 

ข.  รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่จ่ายช าระเงินแก่ผูข้าย 1,116                   405                      1,116                   405                      
โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -                      2,310                   -                      -                      
โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      20,046                 -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2515 และท่ีอยู่จด

ทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริษทัได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั (จดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 42.36) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัธุรกิจการใหเ้ช่าซ้ือยานพาหนะและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยรายละเอียด

ของบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2561  2560  2561  2560 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงรวมถึงการปรับสภาพ

รถ 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

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

บริษทั สโตน คอลเลค็

เตอร์ จาํกดั (เดิมช่ือ

บริษทั ทีเค เดบ็ท ์

เซอร์วสิเซส จาํกดั) (ดู

หมายเหตุ 4 และ 10)  

 ใหบ้ริการติดตามหน้ีและ

ติดตามยดึรถและปรับ

สภาพรถ 

 -   700  -  99.99 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ 

จาํกดั  

 ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ (Nano 

Finance) 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

Sabaidee Leasing  

Co., Ltd. (ประเทศลาว)  

 ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์     41,061**   21,015*  80.50  61.90 

Suosdey Finance PLC. 

(ประเทศกมัพชูา) 

 ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  132,209****   34,945***  99.95  99.80 

Mingalaba Thitikorn 

Microfinance Co., Ltd. 

(ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ์   4,705*****  -  99.00  - 
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*5,250 ลา้นกีบ **10,250 ลา้นกีบ ***1,000,000 เหรียญสหรัฐ ****4,000,000 เหรียญสหรัฐ 

***** 200 ลา้นจ๊าด 

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดถู้กจดัทาํข้ึนเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงันั้น งบ

การเงินน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์ถูกจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น 

 

ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั งบการเงินน้ีถูกจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคา

ทุนเดิม 

 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทั้งน้ี การนาํมาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

ต่อมาสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีหลายฉบบัซ่ึงไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่าง

ปี 2561 เก่ียวกบัการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (*) โดยกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาเร่ิมถือปฏิบติัใน

การจดัทาํงบการเงินน้ีและไม่มีนโยบายในการนาํมาเร่ิมถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี มาตรฐานการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32*  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

คร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7*  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9*  เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15  รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  

(ปรับปรุง 2561) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  

(ปรับปรุง 2561) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  

(ปรับปรุง 2561) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  

(ปรับปรุง 2561) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั

ท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  

(ปรับปรุง 2561) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  

(ปรับปรุง 2561) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2561) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ

เหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16*  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17  

(ปรับปรุง 2561) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19*  การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง 2561) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง

ผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2561) 

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้และเช่ือว่าเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง

ใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน) ฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563

นั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินและพิจารณาผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิม

ถือปฏิบติั 

 

กลุ่มบริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงได้

ถูกนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินภายในประเทศ 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 

เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นซ่ึงรวมถึงผลตอบแทนผนัแปรจากบริษทั

นั้นเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี

มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็น

นโยบายเดียวกนักบับริษทั 

 

วิธีการบัญชีสาํหรับการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยภายหลงัการได้มาซ่ึงอาํนาจควบคุม 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการ

ควบคุม บริษทับนัทึกส่วนเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ แต่หากการเปล่ียนแปลงมีผลทาํใหเ้กิด

การสูญเสียอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย มูลค่าของส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีถืออยู่จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ

รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ค่าความนิยม 

 

ตน้ทุนในการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยท่ีถูกซ้ือเป็นค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม (ถา้มี) ค่าความนิยมถูกแสดงเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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เงนิตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม

แปลงค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

กิจการในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงแยก

ต่างหากเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่เงินลงทุนท่ีเป็นเงินสกลุต่างประเทศนั้นจะถูกจาํหน่ายออกไป 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด

ในจาํนวนที่ทราบไดซ่ึ้งครบกาํหนดภายในสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชห้รือติดภาระคํ้ า

ประกนัและมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั 

 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชห้รือติดภาระคํ้าประกนัแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีหักค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาก

ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาจากขอ้มูลและสถิติในอดีตประกอบกบัการวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ี

แต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มในปัจจุบนั ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพแสดงตามมูลค่าสุทธิ

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงถือตามราคาตามบญัชีหกัดอกผลรอการตดับญัชีและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชีพทั้งจาํนวนตามรายสญัญาโดยหกัดอกผลรอการตดับญัชีและมูลค่าหลกัประกนัรถยนต ์(ถา้เก่ียวขอ้ง) โดย

มีอตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี 

 

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 

 

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนตค์าํนวณจากลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 6 เดือนหกัมูลค่า

หลกัประกนัร้อยละ 80 ส่วนท่ีคา้งชาํระระหวา่ง 7-12 เดือนหกัมูลค่าหลกัประกนัร้อยละ 50 และส่วนท่ีคา้งชาํระมากกว่า 

12 เดือนไม่หกัมูลค่าหลกัประกนั 

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยึดหลกัความระมดัระวงัจึงไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (General allowance) เพ่ิมเติมใน

ปี 2561 อีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหน้ีท่ีคงคา้งเพ่ือใหค้รอบคลุมความเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ไดท่ี้อาจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต 
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ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืนแสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ีโดยการประมาณจาก

ประสบการณ์การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 

สินค้าทีม่ไีว้เพ่ือขาย 

 

สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายซ่ึงไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุทธิจากค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากว่า มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณ

การราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือการขายสินคา้นั้นๆ 

 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้จะถูกประมาณข้ึนตามสภาพของสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคงคา้งเป็น

ระยะเวลานาน (ถา้มี) 

 

สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหน้ีคงเหลือตามบญัชีสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า 

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขายดงัน้ี 

- ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี   ร้อยละ 30 

- ยอดคา้งเกินหน่ึงปี   ร้อยละ 100 

 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มไีว้เพ่ือให้เช่าและค่าเส่ือมราคา 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) เมื่อมีการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดั

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีพร้อมกบับนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพย ์(ถา้มี) ถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือม

ราคา 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

สญัญาการเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ จดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือม

ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจาก

หน้ีตามสญัญาเพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ

บนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ของ

สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเส่ือมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมี

สาระสาํคญั อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เพ่ือใชง้านและเพ่ือใหเ้ช่า) 20 ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนท่ีดินเช่า 10 ปี 20 ปี และตามอายสุญัญาเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะใชง้านและยานพาหนะใหเ้ช่า 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์กประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ

ในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน ์

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี

เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนซ่ึ์งไดแ้ก่ อายสุญัญาเช่า 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ

โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน (ถา้มี) จะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ ณ ทุกวนัที่รายงาน 

วิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน (มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการขาย

สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจาก

สินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย

การลดมูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึก

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอื้่นเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือ

ยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง ทั้งน้ี การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้นสุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายประหน่ึงว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

นั้นในปีก่อนๆ 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการและตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือเลิกจา้ง

คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนกังานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังานในอดีตและ

ปัจจุบนั ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัซ่ึง

คาํนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต (ถา้มี) ซ่ึงแสดงเป็นรายการกาํไร

หรือขาดทุน และกาํไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงแสดงเป็นรายการ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม

กาลเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน

สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเป็นตลาดท่ีรายการสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

นั้นๆ เกิดข้ึนซ่ึงมีความถ่ีและปริมาณอย่างเพียงพอเพ่ือใหข้อ้มูลราคาอย่างต่อเน่ือง ผูร่้วมตลาดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ายใน

ตลาดหลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุดสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ โดยผูร่้วมตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจาก

กนั มีความรอบรู้และความเขา้ใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ และ

เตม็ใจท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

 

เพ่ือใหก้ารวดัมูลค่ายติุธรรมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบได ้จึง

มีการกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน

มูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมใหล้าํดบัความสาํคญัสูงสุดกบัราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้ง

ปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มูลอ่ืนท่ี

สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และตํ่าสุดคือขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 

 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้งปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ

โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
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การรับรู้รายได้ 

 

รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดใ้นทนัทีแต่จะทยอยรับรู้เป็นรายไดอ้ย่างเป็น

ระบบตามจาํนวนงวดการผอ่นชาํระโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง การบนัทึกรายไดจ้ากการผ่อนชาํระแต่ละงวดใชต้าม

เกณฑค์งคา้ง (บนัทึกในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระค่างวดโดยไม่คาํนึงว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่) กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้รายได้

เม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดติดต่อกนัเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปนบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามสัญญา ยกเวน้เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

ลูกหน้ีอาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระไดใ้หห้ยดุการรับรู้รายไดท้นัที 

 

รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดใ้นทนัที

แต่จะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนของระยะเวลาโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

รายไดจ้ากการขายรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ี

มีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะยงัไม่รับรู้เป็นรายไดห้ากฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไป

แลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น หรือไม่อาจวดั

มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรับรู้ในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะไดรั้บจากเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้จากยอดเงินตน้ท่ีคงเหลือตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหากมี

นยัสาํคญั   

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 

4

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีที่ตอ้งชาํระหรือสามารถขอคืนไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

สาํหรับปีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในงวด

ก่อน ๆ 

4

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

4

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

และจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยม

ซ่ึงไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือ

กาํไรทางภาษี หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณา

จากการเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจริงของสินทรัพย์และหน้ีสินตามบัญชีด้วยอตัราภาษีสําหรับงวดที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการ

ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

4

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการบนัทึกรับรู้สินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

การใช้ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใช้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่า

ของสินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไป

จากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ  

และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 

 

ทั้งน้ี ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินน้ีซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนท่ีสาํคญัมาเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

• ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายและสินทรัพยร์อการขาย 

• อายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

• สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 

• งวดบญัชีท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและจาํนวนเงินของผลประโยชน์ท่ี

คาดวา่จะไดรั้บจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 

• มูลค่ายติุธรรมและการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงินและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม

บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ

บริษทั 

 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั  บริษทัผูล้งทุน  ผูถื้อหุน้ใหญ่และมีผูถื้อหุน้และ

กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ

ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษทัยอ่ย 
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ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั สโตน คอลเลค็เตอร์ จาํกดั (เดิม

ช่ือบริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั) 

(ดูหมายเหตุ 10)  

 ใหบ้ริการติดตามหน้ีและ 

ติดตามยึดรถและปรับสภาพรถ 

 บริษทัยอ่ย  

(ในปี 2560 จนถึงตน้ปี 2561) 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ (Nano Finance) 

 บริษทัยอ่ย 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศลาว)  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ยผา่นการถือหุน้ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

Suosdey Finance PLC. (ประเทศกมัพูชา)  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ย 

Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., 

Ltd. (ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  บริษทัผูล้งทุน  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  ขนส่งรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  ขายอะไหล่รถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเมน็ท ์จาํกดั  ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  MOR - 3% สาํหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปีสาํหรับต่างประเทศ 

รายไดเ้งินปันผล  จาํนวนเงินตามท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้ระกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 
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รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR - 3% สาํหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปีสาํหรับต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือใชง้าน  ราคาตลาด 

ซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือระบบโปรแกรม   ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายยานพาหนะใชง้าน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายอุปกรณ์สาํนกังาน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทัยอ่ย -  -  31,043  19,411 

รายได้อ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  65  62 

ค่าเช่าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  864  864 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,405  35,071  35,405  33,699 

รวม 35,405  35,071  36,269  34,563 

ค่าบริหารงาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,200  10,200  8,400  7,200 

ค่าสาธารณูปโภค        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,564  3,666  3,564  3,666 

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,471  2,233  10,231  2,036 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,274  13,561  13,925  10,720 

ค่าบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  122,875  133,410 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,734  -  22,995  - 

รวม 23,734  -  145,870  133,410 

ดอกเบีย้จ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  18,417  17,521 

กรรมการ  2,133  -  -  - 

รวม 2,133  -  18,417  17,521 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสํ่าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 40,696  39,546  40,696  39,546 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 484  1,022  484  1,022 

รวม 41,180  40,568  41,180  40,568 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือให้เช่าซ้ือ        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 105,151  285,234  -  - 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือใช้งาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,753  458  20,753  458 

ซ้ืออุปกรณ์สํานักงาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,336  215  5,336  215 

ซ้ือระบบโปรแกรม         

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,604  -  1,604  - 

ขายยานพาหนะใช้งาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 262  -  262  - 

ขายอุปกรณ์สํานักงาน         

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  -  6  - 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

ดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  6,406  1,441 

เงนิทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  4,754  3,325 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย 

(ดอกเบ้ียร้อยละ 4.125 และร้อยละ 6 ต่อปีใน

ปี 2561 และ 4.125 - 4.375 ต่อปีในปี 2560) -  -  612,710  596,272 

รวม -  -  623,870  601,038 

เจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมระยะส้ัน        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  1,628  1,500 

กรรมการ  2,133  -         -              -      

รวม 2,133  -  1,628  1,500 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  9,452  10,942 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,408  1,597  2,113  1,341 

รวม 2,408  1,597  11,565  12,283 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย 

(ดอกเบ้ียร้อยละ 4.125 ต่อปีในปี 2561 และ 

4.125 - 4.375 ต่อปีในปี 2560) -  -  467,490  431,490 

กรรมการ (ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีในปี 2561 

และไม่มีการคิดดอกเบ้ียในปี 2560) 45,639  38,060         -              -      

รวม 45,639  38,060  467,490  431,490 

รวม 50,180  39,657  480,683  445,273 
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เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคล 

ที่เกีย่วข้องกนั 

       

กรรมการ 38,060  12,412  4,833  45,639 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย        

Suosdey Finance PLC. 110,286  46,895         -       157,181 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 81,986  122,589  20,046  184,529 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 404,000  20,000  153,000  271,000 

รวม 596,272  189,484  173,046  612,710 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 431,490  110,000  74,000  467,490 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนั (1) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั ชยภาค จาํกดั จาํนวน 600 ลา้นบาท (2) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร

ในประเทศแห่งหน่ึงของ Suosdey Finance PLC. จาํนวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีการ

เบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ประมาณ 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

ธนาคารอีกสองแห่งในประเทศกมัพูชาของบริษทัย่อยดงักล่าวรวมจาํนวน 21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ประมาณ 9.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ (3) วงเงินกูย้ืมจากธนาคาร

แห่งหน่ึงในประเทศลาวของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จาํนวน 4,952 ลา้นกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมร้อยละ 

61.9) และ 13,600 ลา้นกีบ (ตามสดัส่วนการถือหุน้ใหม่ร้อยละ 80.5) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการเบิกเงินกูย้ืม

ดงักล่าว) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั 

 

 

 

 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมวงเงินทดรอง

ชัว่คราวเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงไดแ้ก่ Suosdey Finance PLC. 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. และ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. เป็นจาํนวนเงินรวม 1,000 ลา้นบาท โดย

กาํหนดให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจในการอนุมติัจ่ายเงินทดรองในแต่ละคราวภายใตว้งเงิน

ดงักล่าว 

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

เงินสด 22,357  11,645  16,206  6,366 

บญัชีกระแสรายวนัและ 

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 415,656  181,165  241,600  67,028 

รวม 438,013  192,810  257,806  73,394 

 

6. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม และลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพ - สุทธิ 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 2561  2560 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 13,767,979  7,576,993  6,190,986  13,557,636  7,124,864  6,432,772 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี ( 4,032,120)  (2,664,189)  (1,367,931)  ( 4,058,862)  (2,599,170)  (1,459,692) 

สุทธิ 9,735,859  4,912,804  4,823,055  9,498,774  4,525,694  4,973,080 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    592,838)  (   365,757)  (   227,081)  (    553,599)  (   342,673)  (   210,926) 

สุทธิ 9,143,021  4,547,047  4,595,974  8,945,175  4,183,021  4,762,154 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี) 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 6,800,992  6,299,229  5,677,021  5,477,670 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,332,297  1,404,421  1,214,238  1,341,385 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 1,201,539  1,341,732  1,154,216  1,290,516 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 381,491  442,982  354,277  421,684 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 19,449  6,660  -  - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 91  3,750  -  - 

รวม 9,735,859  9,498,774  8,399,752  8,531,255 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (    592,838)  (    553,599)  (   560,893)  (   537,136) 

สุทธิ 9,143,021  8,945,175  7,838,859  7,994,119 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายการบญัชีเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2560 ทั้งน้ีนโยบาย

ดงักล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัสามารถบงัคบัเอาหลกัประกนัคืนจากลูกหน้ีไดบ้างส่วน  ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 6.09 (ร้อยละ 6.68 สาํหรับเฉพาะบริษทั) ของยอดรวม

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2561  2560 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 12,064,682  6,534,492  5,530,190  12,389,155  6,505,974  5,883,181 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (3,664,930)  (2,383,961)  (1,280,969)  (3,857,900)  (2,457,066)  (1,400,834) 

สุทธิ 8,399,752  4,150,531  4,249,221  8,531,255  4,048,908  4,482,347 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (   560,893)  (   344,789)  (   216,104)  (   537,136)  (   330,879)  (   206,257) 

สุทธิ 7,838,859  3,805,742  4,033,117  7,994,119  3,718,029  4,276,090 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

 2561  2560 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 96,539  74,904  21,635  102,898  82,513  20,385 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (  12,837)  (  10,601)  (    2,236)  (  14,109)  (  12,005)  (    2,104) 

สุทธิ 83,702  64,303  19,399  88,789  70,508  18,281 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    3,682)  (    3,443)  (       239)  (    2,891)  (    2,749)  (       142) 

สุทธิ 80,020  60,860  19,160  85,898  67,759  18,139 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2561  2560 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 74,210  65,934  8,276  87,496  77,011  10,485 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (    9,061)  (      8,548)  (      513)  (  11,156)  (    10,518)  (      638) 

สุทธิ 65,149  57,386  7,763  76,340  66,493  9,847 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    3,596)  (      3,408)  (      188)  (    2,865)  (      2,741)  (      124) 

สุทธิ 61,553  53,978  7,575  73,475  63,752  9,723 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 

 38  

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืมทั้ง

จาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 63,113  70,982  47,496  59,218 

คา้งชาํระ 1 เดือน 10,999  10,261  9,849  9,886 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 6,401  6,000  5,873  5,691 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 2,727  1,020  1,469  1,020 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 333  359  333  358 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 129  167  129  167 

รวม 83,702  88,789  65,149  76,340 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (   3,682)  (   2,891)  (    3,596)  (    2,865) 

สุทธิ 80,020  85,898  61,553  73,475 

 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาเงินใหกู้ย้มืท่ีมีระยะเวลาการกูย้ืมระหว่าง 1-5 ปี ซ่ึงครบ

กาํหนดชาํระเป็นรายเดือนดว้ยจาํนวนเงินเดือนละเท่าๆ กนั ทั้งน้ี ลูกหน้ีดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะของสัญญาท่ีมีความ

เก่ียวโยงกนักบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 

 

 

 

งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ี Nano Finance 

 2561  2560 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 718  718  -  778  778  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (      66)  (      66)  -  (      70)  (      70)  - 

สุทธิ 652  652  -  708  708  - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (      33)  (      33)  -  (      10)  (      10)  - 

สุทธิ 619  619  -  698  698  - 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ี Nano Finance แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืม

ทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2561  2560 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 561  664 

คา้งชาํระ 1 เดือน 43  38 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 34  - 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน -  6 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 11  - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 3  - 

รวม 652  708 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (     33)  (     10) 

สุทธิ 619  698 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 88,402  76,066  87,236  74,772 

 

8. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2561  2560 

ยอดคงคา้งไม่เกินหน่ึงปี 285,765  326,505 

ยอดคงคา้งเกินหน่ึงปี 2,685  13,237 

รวม 288,450  339,742 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  88,414)  (  111,189) 

สุทธิ 200,036  228,553 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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9. เงนิฝากกบัสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยในประเทศสองแห่งไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่ง

หน่ึงจาํนวนเงินรวม 25 ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยในต่างประเทศสองแห่งไดฝ้ากเงินจาํนวนรวมประมาณ 9.4 ลา้นบาท 

และ 3.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวก้บัธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับการลงทุนจดัตั้งบริษทั

และดาํเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ 

 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิราคาทุน 

 

 

*ร้อยละของการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมกนัผ่านบริษทัย่อยอีกสองแห่ง (ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99) เท่ากบั

ร้อยละ 80.50 ในปี 2561 และร้อยละ 61.90 ในปี 2560  

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ร้อยละของการถือหุน้ทางตรง  ราคาทุนของเงินลงทุน (พนับาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

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 สโตน คอลเลค็เตอร์ จาํกดั  

(เดิมช่ือบริษทั ทีเค เดบ็ท ์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั)  - 

 

700 

 

- 

 

99.99 

 

-  - 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  50,000  50,000  99.99  99.99  49,997  49,997 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 

(ประเทศลาว) 

 

41,061 

  

21,015 

  

60.98* 

  

23.81* 

  

25,049  

 

5,003 

Suosdey Finance PLC. 

(ประเทศกมัพูชา) 

 

132,209 

  

34,945 

  

99.95 

  

99.80 

  

132,145  

 

34,881 

Mingalaba Thitikorn  

Microfinance Co., Ltd.  

(ประเทศพม่า) 4,705 

 

- 

 

99.00 

 

- 

 

4,658 

 

- 

รวม         305,835  183,867 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณใน

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ Suosdey Finance PLC. อีก 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวได้

ดาํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียนการเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวอีกไม่เกิน 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียน

การเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณใน

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. อีก 5,000 ลา้นกีบ ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการเพ่ิมทุน

และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 โดยการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย

ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 61.90 เป็นร้อยละ 80.50 นอกจากน้ี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 12 

พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย

ดงักล่าวอีก 5,000 ลา้นกีบ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการดาํเนินการเพ่ิมทุนและจด

ทะเบียนการเพ่ิมทุน 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจดัตั้งบริษทั

ย่อยแห่งใหม่อีกแห่งหน่ึง ณ เมืองพะโคของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“ประเทศพม่า”) ซ่ึงไดแ้ก่ “Mingalaba 

Thitikorn Microfinance Co., Ltd.” (“Mingalaba”) โดยบริษทัและกรรมการของบริษทัท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั

ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99 และร้อยละ 1 ตามลาํดบั โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ทั้งน้ี 

Mingalaba ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายของประเทศพม่าในเดือนเมษายน 2561 เพือ่ดาํเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ microfinance และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่นๆในประเทศพม่า โดยทุนจดทะเบียนของ Mingalaba 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 จ๊าดคิดเป็นเงินรวมจาํนวน 200 ลา้นจ๊าดหรือประมาณ 

4.71 ลา้นบาท นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ

อนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน (หลงัจากจดัตั้งและจดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จ) ของ Mingalaba เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน 1,320 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 33 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อย

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียนการเพ่ิมทุน 
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บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั (“TKD”) ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่านหน่ึงในราคา 

0.5 ลา้นบาทและเกิดผลขาดทุนจากการขายแก่กลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.6 ลา้นบาทซ่ึงแสดงรายการเป็น

ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561โดยบริษทั

ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจและรายช่ือผูถื้อหุ้นของ TKD ในช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึง

ในช่วงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 TKD ไดถู้กจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั สโตน คอลเลค็เตอร์ จาํกดั” ทั้งน้ี ผล

การดาํเนินงานเดือนมกราคม 2561 จนถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ของ TKD ไม่ไดถู้กนาํมารวมไวใ้นงบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของกลุ่มบริษทัเน่ืองจากมีจาํนวนเงินท่ีไม่มีนยัสาํคญัแต่อย่างใด (หลกัพนับาท) 

และหากนาํมารวมจะทาํใหเ้กิดตน้ทุนท่ีเกินจาํเป็นแก่กลุ่มบริษทั 

 

นอกจากน้ี ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ TKD ท่ีถูกรวมไวใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัของกลุ่มบริษทั (ภายหลงัจากการตดัรายการระหวา่งกนั) มีดงัน้ี 

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ TKD  พนับาท 

รายไดอ่ื้น  2,547 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  62,980 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  86 

ขาดทุนสาํหรับปี / ขาดทุนสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  60,519 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี / ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่ 

 

60,519 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.12 

 

11. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2561  2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 58,030  64,601 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ( 55,225)  (  6,242) 

สุทธิ 2,805  58,359 

 

บญัชีน้ีเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน 56 รายในปี 2561 และ 59 รายในปี 2560 

เงินให้กูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2561 และ 2560 และมีกาํหนดชาํระคืนในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 

 43  

12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

    

   งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ท่ีดิน  

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคารบนท่ีดินเช่า  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน  

ยานพาหนะ 

ใชง้าน  

ยานพาหนะ

ใหเ้ช่า  

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 12,617  24,221  288,933  130,687  106,956  7,964  3,444  574,822 

ซ้ือเพ่ิม         -          -  2,454  13,042  2,551          -  23,606  41,653 

จาํหน่าย         -          -          -  (    10,829)  (  1,910)          -          -  (   12,739) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  20,455          -          -          -  (20,455)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,617  24,221  311,842  132,900  107,597  7,964  6,595  603,736 

ซ้ือเพ่ิม         -          -  1,655  14,578  21,863          -  11,197  49,293 

จาํหน่าย         -          -  (       487)  (    2,808)  (  5,780)          -          -  (   9,075) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  13,292          -          -          -  (13,292)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,617  24,221  326,302  144,670  123,680  7,964  4,500  643,954 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559         -  24,009  194,675  95,349  77,389  3,042          -  394,464 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         -  115  30,212  13,022  13,350  1,592          -  58,291 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย         -          -          -  (    5,883)  (   1,748)          -          -  (   7,631) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560         -  24,124  224,887  102,488  88,991  4,634          -  445,124 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         -  20  29,011  12,370  10,372  1,593          -  53,366 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย         -          -  (       479)  (    2,658)  (   5,400)          -          -  (   8,537) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561         -  24,144  253,419  112,200  93,963  6,227          -  489,953 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี                

31 ธนัวาคม 2560 12,617  97  86,955  30,412  18,606  3,330  6,595  158,612 

31 ธนัวาคม 2561 12,617  77  72,883  32,470  29,717  1,737  4,500  154,001 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 ท่ีดิน  

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคารบนท่ีดินเช่า  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน  

ยานพาหนะ 

ใชง้าน 

 งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,802  15,291  280,298  123,848  94,963  3,445  525,647 

ซ้ือเพ่ิม         -          -  219  11,336  459  23,606  35,620 

จาํหน่าย         -          -          -  (    10,829)  (    1,910)  -  (  12,739) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  20,455  -  -  (20,455)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,802  15,291  300,972  124,355  93,512  6,596  548,528 

ซ้ือเพ่ิม         -          -  1,588  11,118  20,854  9,925  43,485 

จาํหน่าย         -          -  (       487)  (    2,752)  (    5,437)  -  (  8,676) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  13,292  -  -  (13,292)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,802  15,291  315,365  132,721  108,929  3,229  583,337 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559         -  15,291  191,040  89,899  68,293          -  364,523 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         -          -  28,613  12,482  12,624          -  53,719 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย         -          -          -  (    5,883)  (    1,748)          -  (  7,631) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560         -  15,291  219,653  96,498  79,169          -  410,611 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         -          -  27,181  11,379  9,106          -  47,666 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย         -          -  (       479)  (    2,613)  (    5,057)          -  (  8,149) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561         -  15,291  246,355  105,264  83,218          -  450,128 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี              

31 ธนัวาคม 2560 7,802          -  81,319  27,857  14,343  6,596  137,917 

31 ธนัวาคม 2561 7,802          -  69,010  27,457  25,711  3,229  133,209 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 344.2 ลา้นบาท และ 295.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 321.6 

ลา้นบาทและ 275.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 8,731  58,751  67,482 

ซ้ือเพ่ิม 689  1,339  2,028 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,420  60,090  69,510 

ซ้ือเพ่ิม 395  1,717  2,112 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,815  61,807  71,622 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 8,049  49,797  57,846 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 469  3,655  4,124 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,518  53,452  61,970 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 472  2,834  3,306 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 8,990  56,286  65,276 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2560 902  6,638  7,540 

31 ธนัวาคม 2561 825  5,521  6,346 

 

 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 

                                                                                                                                                                                               46   

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 6,708  58,123  64,831 

ซ้ือเพ่ิม 691  1,234  1,925 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,399  59,357  66,756 

ซ้ือเพ่ิม 395  1,604  1,999 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,794  60,961  68,755 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 6,027  49,414  55,441 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 469  3,561  4,030 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,496  52,975  59,471 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 472  2,732  3,204 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,968  55,707  62,675 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2560 903  6,382  7,285 

31 ธนัวาคม 2561 826  5,254  6,080 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 57.4 ลา้นบาทและ 51.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 55.3 ลา้น

บาทและ 49.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
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14. สินทรัพย์ทีม่ไีว้เพ่ือให้เช่าและสินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสินทรัพยที์่มีไวเ้พื่อให้เช่าซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารท่ีบริษทัย่อยโอนมาจากสินทรัพยท่ี์

ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานในเดือนมีนาคม 2556 ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ  รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

ทุน          

ท่ีดิน 12,800              -               -               -   12,800 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 8,075              -               -               -   8,075 

รวมทุน 20,875              -               -               -   20,875 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,954  404              -               -   2,358 

สุทธิ 18,921        18,517 

 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีจาํนวนเงินปีละประมาณ 0.4 ลา้นบาท 

 

ราคาประเมินสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่าล่าสุดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์

คอนซลัแทนทส์ จาํกดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่า

ประมาณ 33.9 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารพาณิชยท่ี์บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่ไดใ้ช้

ดาํเนินงานชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 14.3 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะ

บริษทัมีมูลค่าตามบญัชีประมาณ 5.7 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ราคาประเมินสินทรัพยล่์าสุดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จาํกดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตาม

รายงานในเดือนธนัวาคม 2558 มีมูลค่ารวมประมาณ 69.6 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีมูลค่าประมาณ 30.2 ลา้น

บาท) 

 

 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
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15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 27,823  65,200  21,181  55,775 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 70,143  642,819  15,003  549,709 

รวม 97,966  708,019  36,184  605,484 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงประกอบดว้ย 

 

 2561  2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (ลา้นบาท) 188.00  191.50 

เงินกูย้มืระยะสั้น (ลา้นบาท) 2,745.00  2,545.00 

เงินกูย้มืระยะสั้น (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 6.46  3.60 

 

เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 7.12 ต่อปีในปี 2561 และร้อยละ 1.281 ถึงร้อยละ 7.675 

ต่อปีในปี 2560 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของวงเงินกูย้ืมตามท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 เท่าสาํหรับงบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของกลุ่มบริษทั 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศสองแห่งคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 

 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2561  2560 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 237,273  40,238 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ( 137,873)  (  27,920) 

สุทธิ 99,400  12,318 

 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชามีเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารต่างประเทศสองแห่ง

และแห่งหน่ึง ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินรวม 7.275 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1.225 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตามลาํดบั โดยในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บวงเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมเติมอีก 18 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(รวมเป็น 21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ ส้ินปี 2561) ซ่ึงคํ้าประกนัเต็มจาํนวนโดยบริษทั เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียสูง

กว่า LIBOR ร้อยละ 3.75 และ 4 ต่อปี โดยดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาสส่วนเงินตน้ครบกาํหนดชาํระใน

ระหวา่งปี 2562 จนถึงปี 2563  

 

17. หุ้นกู้ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

วนัท่ีออกหุน้กู ้/ ปีท่ีไถ่ถอน 

 ช่วงเวลาจ่าย

ดอกเบ้ีย 

 อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี (ร้อยละ) 

 จาํนวนหน่วย 

(หน่วยละ 1,000 บาท) 

 พนับาท 

2561  2560 

3 กนัยายน 2558 / 2561  ทุกคร่ึงปี  2.59  200,000       -  200,000 

16 พฤษภาคม 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.15  600,000  600,000  600,000 

20 กรกฎาคม 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.36  600,000  600,000  600,000 

1 กนัยายน 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.41  500,000  500,000  500,000 

7 กนัยายน 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.48  300,000  300,000  300,000 

28 กุมภาพนัธ์ 2560 / 2563  ทุกคร่ึงปี  2.83          1,000,000  1,000,000  1,000,000 

18 สิงหาคม 2560 / 2563  ทุกคร่ึงปี  2.56  800,000  800,000  800,000 

23 กุมภาพนัธ์ 2561 / 2564  ทุกคร่ึงปี  2.27  600,000  600,000  - 

5 กนัยายน 2561 / 2564  ทุกไตรมาส  2.64  70,000  70,000  - 

21 กนัยายน 2561 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.00  150,000  150,000  - 

รวม        4,620,000  4,000,000 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (  2,150,000)  (   200,000) 

สุทธิ        2,470,000  3,800,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 7,600 ลา้นบาทซ่ึง

ไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนเมษายน 2559 กนัยายน 2560 และเมษายน 2561 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุน้กู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 เท่าสาํหรับงบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 

 

 



บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 

                                                                                                                                                                                               50   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้มีมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 4,627.3 ลา้น

บาทและ 4,028.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

18. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงผ่านการประเมินขอ้มูลและคาํนวณ

ใหม่โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปี 2560 โดยรายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออก

จากงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 39,605  27,287  33,262  20,919 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,955  2,789  1,685  2,414 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 925  1,204  793  1,018 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  14,375  -  14,225 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,880  18,368  2,478  17,657 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายชาํระในระหวา่งปี (10,819)  (  6,050)  (  9,591)  (  5,314) 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31,666  39,605  26,149  33,262 

 

สมมติฐานท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานตามท่ีแสดงขา้งตน้มีดงัน้ี 

- อตัราคิดลด   ร้อยละ 2.71 ต่อปี  

- อตัราการข้ึนเงินเดือน  ร้อยละ 5.66 ต่อปี  

- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี  

 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ในปี 2560 ในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 

(1) ขาดทุนจากการปรับปรุงประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 14,350 พนับาท (2) กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของ

สมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,989 พนับาทและ (3) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของ

สมมติฐานทางการเงินเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6,014 พนับาท 
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ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ในปี 2560 ในงบการเงินเฉพาะบริษทั

ประกอบดว้ย (1) ขาดทุนจากการปรับปรุงประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 14,159 พนับาท (2) กาํไรจากการ

เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,114 พนับาทและ (3) ขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,180 พนับาท 

 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สําคญัขา้งตน้อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการคาํนวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ดงัต่อไปน้ี 

 

  หน้ีสินอาจเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีสาํคญั (พนับาท) 

  หากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  หากลดลงร้อยละ 0.5 

สมมติฐานท่ีสาํคญั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด  (    929)  (    811)  985  861 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  1,211  1,045  ( 1,150)  (    992) 

อตัราการหมุนเวียน

ของพนกังาน 

  

( 1,383) 

  

( 1,198) 

  

1,569 

  

1,361 

 

ในระหว่างปี 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้นุมติัและเห็นชอบใหมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในบางเร่ือง ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งท่ีทาํงานมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปจากเดิมเท่ากบั

ค่าจ้างจาํนวน 300 วนัเป็น 400 วนั ทั้ งน้ี เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลให้ยอดคงเหลือของประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ ส้ินปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 9.1 ลา้นบาทในงบการเงิน

รวมและ 7.7 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

19. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 

 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า

หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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สาํรองตามกฎหมาย 

 

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

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าว

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

20. รายได้อ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

หน้ีสูญรับคืน 224,102  271,372  222,452  267,370 

รายไดค่้าบริการ 212,609  222,851  210,328  219,874 

รายไดค่้าทาํสญัญา 61,062  67,979  60,955  67,914 

รายไดค่้าปรับชาํระเงินล่าชา้ 52,824  50,797  51,493  48,068 

รายไดค่้าติดตาม 52,103  48,075  51,304  46,573 

รายไดค่้าธรรมเนียม 32,905  30,488  32,666  30,175 

ดอกเบ้ียรับ 6,345  6,757  36,880  25,686 

อ่ืน ๆ 28,027  30,818  19,251  24,680 

รวม 669,977  729,137  685,329  730,340 

 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,066,780  903,004  1,038,775  885,985 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 796,929  751,225  696,233  671,676 

ตน้ทุนทางการเงิน 129,291  111,813  135,313  123,868 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 57,074  62,818  50,870  57,749 

ตน้ทุนขาย (สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย) 9,487  10,844  9,487  10,844 
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22. ภาษเีงนิได้ 

 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีประกาศใชใ้นประเทศไทยและกมัพูชามีอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 20 ส่วนประเทศลาวมี

อตัราร้อยละ 24 และประเทศพม่ามีอตัราร้อยละ 30 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

40.5 ลา้นบาท โดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดไ้ม่เกินปี 2565 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) สําหรับสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากกาํไรทางบญัชี 104,627  121,456  74,468  102,983 

ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 12,901  32,170  8,546  22,273 

ผลกระทบจากการใชป้ระโยชนข์องผลขาดทุนสะสม

ทางภาษียกมา (        173)  (        224)  -  - 

ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทาง

ภาษีไดเ้พ่ิมเติม (     8,281)  (   14,311)  (   8,026)  (   1,977) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษี 109,074  139,091  74,988  123,279 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1,246  (     7,093)  1,080  (  17,199) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 110,320  131,998  76,068  106,080 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสาํหรับ

รายการขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  (   2,875)  -  (  2,845) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 114,386  109,489  112,900  108,002 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 17,683  22,238  17,683  22,238 

- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน 6,333  7,921  5,229  6,652 

รวม 138,402  139,648  135,812  136,892 

 

23. เงนิปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท เป็นเงินรวม 260 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นเงินรวม 225 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
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24. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญัจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเป็นขอ้มูลทางการเงินที่สําคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูก

นาํเสนอใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานหลกั (ซ่ึงเป็นส่วนงานที่รายงานเป็นการภายใน) ในเชิง

ผลิตภณัฑเ์พียงส่วนงานเดียวคือ การใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ลูกคา้รายย่อยทัว่ไป ในขณะท่ีธุรกรรมการ

ใหกู้ย้ืมเงินและ Nano Finance แก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปภายในประเทศนั้นมีสัดส่วนท่ีไม่เป็นสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเชิงผลิตภณัฑแ์ละ

ลูกคา้รายใหญ่ไวใ้นงบการเงินน้ี 

 

ข้อมลูเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 

บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชาและประเทศลาวไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจในช่วงส้ินปี 2557 โดยในปัจจุบนั 

สัดส่วนการดาํเนินงานของบริษทัย่อยเหล่าน้ียงัไม่เป็นสาระสําคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจ

ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยในประเทศพม่าเพ่ิงเร่ิมจดัตั้งและยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเชิงภูมิศาสตร์ไวใ้นงบการเงินน้ี 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใดๆ ท่ีตั้งอยู่ในประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา ลาวและพม่ามีสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 10.56 ลา้นบาท 3.59 ลา้นบาทและ 0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั แสดงไวใ้นงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 10.66 ลา้นบาทและ 1.76 ลา้นบาทใน

ประเทศกมัพูชาและลาว ตามลาํดบั) 

 

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิและการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ จากอตัราดอกเบ้ีย และจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนั

ความเส่ียงหรือเพ่ือใชใ้นทางคา้หรือหากาํไรและไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีสาํคญัในระหวา่งปี 2561 และ 2560 
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ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา ทาํใหก้ลุ่มบริษทัเกิดความสูญเสีย

ทางการเงินได ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีรัดกมุ มีการติดตามเร่งรัดการชาํระหน้ีจาก

ลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย มีเงินมดัจาํรับ เงินรับชัว่คราว และมีสินทรัพยท่ี์ให้เช่าซ้ือหรือเคย

ใหเ้ช่าซ้ือเป็นหลกัประกนั ดงันั้น ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอย่างมีนยัสาํคญัจากการเรียก

เกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเกินกวา่ท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ในงบการเงินน้ี 

 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัคาดว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมี

จาํนวนไม่เป็นนยัสาํคญั เน่ืองจากเงินฝากบางส่วนเป็นบญัชีกระแสรายวนั ส่วนเงินฝากออมทรัพย ์เงินใหกู้ย้ืม เงินกูย้ืม

และหุน้กูมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงหรืออา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลา

ครบกาํหนดท่ีสาํคญัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินน้ี 

 

ความเส่ียงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีและรายการค้าบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงทําให้เกิดความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือว่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศไม่เป็นนยัสาํคญัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไม่มากนกัและไม่

เป็นสาระสําคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของธุรกรรมโดยรวม จึงไม่ไดมี้การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าวไว ้

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีการวดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งท่ีเกิดข้ึนประจาํหรือเกิดข้ึนไม่ประจาํ) ดงันั้น จึงไม่มีขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบัเทคนิค

การประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีบริษทันาํมาใชใ้นการพฒันาการวดัมูลค่าต่างๆ  
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อย่างไรก็ดี กลุ่มกิจการมีหน้ีสินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 แต่มีการเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นงบการเงินดงัน้ี 

 

   มูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

  

รายการในงบการเงิน  2561  2560  ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

หุน้กู ้  4,627.3  4,028.6  ขอ้มูลระดบั 1 

 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัใชข้อ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ลูกหน้ีและเจา้หน้ี

การคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเป็นรายการหมุนเวียนและเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมี

ภาระคํ้าประกนัมีมูลค่าตามบญัชีท่ีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคญัเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นรายการไม่หมุนเวียนไม่สามารถ

คาํนวณหามูลค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสมไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีเกินความจาํเป็นของกลุ่มบริษทั 

 

26. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารและบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและสาขา

โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

• ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี    44.0 ลา้นบาท 

• ครบกาํหนดจ่ายชาํระเกินกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  37.6 

• ครบกาํหนดจ่ายชาํระเกินกวา่หา้ปี    

• รวม       81.8 ลา้นบาท 

  0.2 
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27. การบริหารจดัการทุน  

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ

เงินทุนท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้

ตามปกติ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใดๆ เก่ียวกบันโยบายในการบริหารจดัการทุนในระหว่างปี 2561 

และ 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.12 : 1.00 และ 1.09 : 1.00 ตามลาํดบั 

(ส่วนของเฉพาะบริษทัเท่ากบั 1.31 : 1.00 และ 1.30 : 1.00 ตามลาํดบั) 

 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 

ตามขอ้บงัคบัของกองทุน บริษทั บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานจะจ่ายเงินทุนเล้ียงชีพแก่พนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัของกองทุน 

 

ส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบซ่ึงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และ 2560 มีจาํนวนเงินรวมปีละประมาณ 0.4 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงินเดียวกนั) 
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญัซ่ึงจะถูก

นาํเสนอในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไปท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนเมษายน 2562 ดงัน้ี 

 

1) การประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาทเป็นเงินรวม 

225 ลา้นบาทโดยกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562  

 

2) การเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูอี้ก 2,000 ลา้นบาท  

 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
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