
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 
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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และ          งบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผุถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ของ
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งไดเสนอรายงาน
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ธนมิตรแฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ 2553 ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น งบดุล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาวขางตน 
 
(พรรณทิพย  กุลสันติธํารงค)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4208 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร  
7 พฤษภาคม 2553 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
 
สินทรัพย หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (ไมไดตรวจสอบ)  
  (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 6,163  7,402 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 3, 4 1,053,189  1,409,772 
ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 8,040  8,040 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  540  370 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,067,932  1,425,584 
     
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อ 5 34,730  36,740 
อุปกรณ  5,087  4,500 
เงินมัดจําและเงินประกัน  968  964 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  40,785  42,204 
     
รวมสินทรัพย  1,108,717  1,467,788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (ไมไดตรวจสอบ)  
  (พันบาท) 
หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3 787,000  1,172,000 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  22,076  12,300 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  68,386  68,062 
ภาษีเงินไดคางจาย  7,770  4,922 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 4,229  3,281 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  889,461  1,260,565 
รวมหนี้สิน  889,461  1,260,565 
     
     
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน     
   ทุนจดทะเบียน    100,000  100,000 
   ทุนที่ออกและชําระแลว   100,000  100,000 
สวนเกินมูลคาหุน  35,845  35,845 
กําไร(ขาดทุน)สะสม      
   จัดสรรแลว     
      สํารองตามกฎหมาย  10,000  10,000 
   ยังไมไดจัดสรร  73,411  61,378 
รวมสวนของผูถือหุน  219,256  207,223 
     
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,108,717  1,467,788 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

Q1 5 
2 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 
  (พันบาท) 

รายได     

สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 3 23,205  25,403 
คาธรรมเนียมและบริการ 3 5,993  5,349 
รายไดอื่น  1,583  80 
รวมรายได  30,781  30,832 
     
คาใชจาย     
ตนทุนทางการเงิน 3 4,540  6,675 
คาใชจายในการบริหาร  3 7,699  8,808 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3 3,512  3,197 
รวมคาใชจาย  15,751  18,680 
     
กําไรกอนภาษีเงินได  15,030  12,152 
ภาษีเงินได  2,997  2,719 
     
กําไรสําหรับงวด  12,033  9,433 
     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 7 0.60  0.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
       กําไร(ขาดทุน)สะสม   
   ทุนเรือนหุน  สวนเกิน  สํารองตาม  ยังไมไดจัดสรร/ รวมสวน 
   ที่ออกและชําระแลว  มูลคาหุน  กฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของผูถือหุน 
    (พันบาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2552   100,000  35,845  7,295  50,025  193,165 
กําไรสําหรับงวด   -  -  -  9,433  9,433 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2552   100,000  35,845  7,295  59,458  202,598 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2553   100,000  35,845  10,000  61,378  207,223 
กําไรสุทธิ   -  -  -  12,033  12,033 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2553   100,000  35,845  10,000  73,411  219,256 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กําไรสําหรับงวด  12,033  9,433 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคา  490  503 
ตนทุนทางการเงิน  4,540  6,675 
หนี้สงสัยจะสญู (กลับรายการ)  -100  1,390 
กําไรจากการขายอุปกรณ  -480  - 
ภาษีเงินได  2,997  2,719 
  19,480  20,720 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนนิงาน     
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้  356,683  325,167 
ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อ  2,010  -1,272 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  -170  -335 
เงินมัดจําและเงินประกัน  -4  -129 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  9,776  7,580 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  324  4,542 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,570  407 
จายภาษีเงินได  -149  -165 
เงินสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  389,520  356,515 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้ออุปกรณ  -1,077  -2,697 
ขายอุปกรณ  480  - 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  -597  -2,697 

 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

ตนทุนทางการเงิน  -5,162  -8,404 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
   จากสถาบันการเงินลดลง 

  
-385,000 

  
-348,000 

เงินสดสุทธไิดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  -390,162  -356,404 
     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลง  -1,239  -2,586 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  7,402  15,505 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันสิ้นงวด  6,163  12,919 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
 
 
หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
5 ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อ 
6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
7 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
8 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
9 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ี
อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 
 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวดไดแก กลุมตระกูลจิราธิวัฒน โดยถือหุนจํานวนรอยละ 48 ของจํานวน
ทุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับโอนสิทธิเรียกรอง 
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทํา
เปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไม
คุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่อง งบ
การเงินระหวางกาล รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น การอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอาน
ควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพัน
บาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2552 

 

3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาด
รองรับ 
 

รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/ ลักษณะความสมัพันธ 
 สัญชาติ  

บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทที่มีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ไทย เปนบริษทัที่มีผูถือหุนรวมกัน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถือหุนของบริษัท 
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 

   ผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 

   ผูถือหุนรวมกัน 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง  ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการ  ราคาตลาด 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการ
โอนสิทธิ 

 อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 

คาตอบแทนกรรมการ  ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุนของ
บริษัท 

คาตอบแทนผูบริหาร  ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการ 
 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2553 และ 2552 มีดังนี้  
 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง     704  934 
คาธรรมเนียมและบริการ     169  217 
ตนทุนทางการเงิน   1,521  3,612 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ    177  173 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3,512  3,197 
 

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก บําเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุม  
 

คาตอบแทนผูบริหารไดแก เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 5,276  4,255 

 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกนั    
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด 17,540  34,167 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด 3,973  4,938 
รวม 21,513  39,105 

 
เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะสัน้    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  358,000  480,000 
รวม 358,000  480,000 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 
 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะสั้น   
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 480,000  458,000 
เพิ่มข้ึน 841,000  651,000 
ลดลง (963,000)  (690,000) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 358,000  419,000 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิคางจาย    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 29  35 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 10  20 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 14  15 
 53  70 
    
ตนทุนทางการเงินคางจาย    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 316  663 
รวม 369  733 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

4 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน  
มูลคาตามเอกสารสิทธิ 27,142  47,522 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพิ่มคางรับ 2  - 
รวม 
หัก จํานวนเงินที่ตองจายคืนผูโอน เมื่อไดรับชําระเงิน 

27,144  47,522 

       ตามสิทธิเรียกรอง (5,470)  (8,166) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 21,674  39,356 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรบัลวงหนา (161)  (251) 
 3 21,513  39,105 
    
กิจการอื่นๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ 1,359,855  1,723,716 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพิ่มคางรับ 2,405  3,077 

รวม 
1,362,260  1,726,793 

หัก จํานวนเงินที่ตองจายคืนผูโอน เมื่อไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (273,600)  (299,661) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 1,088,660  1,427,132 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรบัลวงหนา (10,147)  (9,528) 
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (46,837)  (46,937) 
 1,031,676  1,370,667 
สุทธ ิ 1,053,189  1,409,772 

 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด    
   วันที่ 31 มีนาคม (100)  1,390 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

การวิเคราะหอายุลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ มีดังนี้ 
 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน  
มูลคาตามเอกสารสิทธิ   
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 25,476  44,095 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 1,666  3,427 
 27,142  47,522 
    
กิจการอื่นๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ    
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 1,244,648  1,464,715 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 44,631  189,529 
 3 - 6 เดือน 1,398  1,935 
 มากกวา 6 เดือน 69,178  67,537 
 1,359,855  1,723,716 
รวม 1,386,997  1,771,238 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 6 
เดือน แสดงมูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 69 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552:  68 ลานบาท) กอนสุทธิ
ดวยจํานวนเงินที่ตองจายคืนผูโอนเมื่อผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 25 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2552: 24 ลานบาท) โดยบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาว
ดวยจํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 
 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการชําระหนี้ท้ังหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 
2552 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

5 ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
 

 จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:     
     เกินกวาหนึ่งป  เกินกวาหาป     
 ภายในหนึ่งป  แตไมเกินหาป  แตไมเกินเจ็ดป  รวม 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นๆ             
ยังไมครบกําหนดชําระ 8,040  8,040  28,630  29,740  6,100  7,000  42,770  44,780 
เกินกําหนดชําระ                
   มากกวา 12 เดือน 27,351  27,351  -  -  -  -  27,351  27,351 
รวม 35,391  35,391  28,630  29,740  6,100  7,000  70,121  72,131 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,351) (27,351)  -  -  -  -  (27,351)  (27,351) 
สุทธิ 8,040  8,040  28,630  29,740  6,100  7,000  42,770  44,780 

 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สงสัยจะสญู (กลับรายการ) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด    
   วันที่ 31 มีนาคม -  - 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งรวมจํานวน  
42.77 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 44.78 ลานบาท) โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสองฉบับ ซึ่งจะครบ
กําหนดชําระหนี้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปน
งวดรายเดือนรวมจํานวน 0.67 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี้ 
บริษัทไดรับสิทธิการเชาเปนหลักประกัน 
 

ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท้ังหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เปนสกุลเงิน
บาท 

 

6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลักธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ท่ีได
ดําเนินธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจหลักเพียง
สวนเดียว 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

7 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 คํานวณ
จากกําไรสําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
ระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
 2553  2552 
 (พันบาท / พันหุน) 
    

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท  12,033  9,433 
    

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 20,000  20,000 
    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.60   0.47 
 
8 ภาระผูกพันที่มกีับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได    
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 1,876  2,251 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป -  187 
รวม 1,876  2,438 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน โดยมี
ระยะเวลาการเชาประมาณ 24 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 และมีอัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการ
สวนกลางเดือนละประมาณ 187,560 บาท  
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

9 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.71 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 25 
ลานบาท เงินปนผลดังกลาวบริษัทจะไดจายใหแกผูถือหุนในป 2553 


