
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

 รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 



 

 

 
 
 

 
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบกําไรขาดทุน สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับแตละงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 

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 
 

 
 

(พรรรณทิพย  กุลสันติธํารงค)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4208 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร  
5 สิงหาคม 2553 

 
 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
 
สินทรัพย หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (ไมไดตรวจสอบ)  
  (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 6,897  7,402 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 3, 4 1,353,515  1,409,772 
ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 18,450  8,040 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  493  370 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,379,355  1,425,584 
     
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อ 5 33,416  36,740 
อุปกรณ  4,719  4,500 
เงินมัดจําและเงินประกัน  970  964 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  39,105  42,204 
     
รวมสินทรัพย  1,418,460  1,467,788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (ไมไดตรวจสอบ)  
  (พันบาท) 
หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3 1,101,000  1,172,000 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  28,756  12,300 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  69,150  68,062 
ภาษีเงินไดคางจาย  7,037  4,922 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 6,668  3,281 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,212,611  1,260,565 
รวมหนี้สิน  1,212,611  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  60,004  61,378 
รวมสวนของผูถือหุน  205,849  207,223 
     
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,418,460  1,467,788 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดหกเดือน 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
รายได         

สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 3 25,525  24,740  48,730  50,143 
คาธรรมเนียมและบริการ 3 6,122  5,197  12,115  10,546 
รายไดอื่น  1,217  114  2,800  194 
รวมรายได  32,864  30,051  63,645  60,883 
         
คาใชจาย         
ตนทุนทางการเงิน 3 5,095  5,575  9,635  12,250 
คาใชจายในการบริหาร  3 8,274  9,593  15,974  18,400 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3 3,517  3,175  7,028  6,372 
รวมคาใชจาย  16,886  18,343  32,637  37,022 
         
กําไรกอนภาษีเงินได  15,978  11,708  31,008  23,861 
ภาษีเงินได  4,385  2,772  7,382  5,491 
         
กําไรสําหรับงวด  11,593  8,936  23,626  18,370 
         
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 7 0.58  0.45  1.18  0.92 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
 

      กําไร(ขาดทุน)สะสม  
   ทุนเรือนหุน  สวนเกิน  จัดสรรเปนสํารอง   รวมสวน 
 หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว  มูลคาหุน  ตามกฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร ของผูถือหุน 
    (พันบาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552   100,000  35,845  7,295  50,025  193,165 
กําไรสําหรับงวด   -  -  -  18,370  18,370 
เงินปนผล 8 -  -  -  (24,000)  (24,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552   100,000  35,845  7,295  44,395  187,535 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553   100,000  35,845  10,000  61,378  207,223 
กําไรสําหรับงวด   -  -  -  23,626  23,626 
เงินปนผล 8 -  -  -  (25,000)  (25,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553   100,000  35,845  10,000  60,004  205,849 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงกระแสเงินสด 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
  2553  2552 

  (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กําไรสําหรับงวด  23,626  18,370 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคา  970  993 
ตนทุนทางการเงิน  9,635  12,250 
หนี้สงสัยจะสญู   114  3,484 
กําไรจากการขายอุปกรณ  (481)  - 
ภาษีเงินได  7,382  5,491 
  41,246  40,588 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนนิงาน     
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้  56,143  134,415 
ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อ  (7,086)  (19,246) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (123)  (227) 
เงินมัดจําและเงินประกัน  (6)  (175) 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  16,455  17,759 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  1,088  4,171 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,716  1,793 
จายภาษีเงินได  (5,267)  (5,564) 
เงินสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  106,166  173,514 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้ออุปกรณ  (1,188)  (2,818) 
ขายอุปกรณ  481  - 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (707)  (2,818) 

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

ตนทุนทางการเงิน  (9,964)  (13,856) 
จายเงินปนผล  (25,000)  (24,000) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (71,000)  (133,000) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (105,964)  (170,856) 
     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลงสุทธ ิ  (505)  (160) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  7,402  15,505 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันสิ้นงวด  6,897  15,345 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
 
 
หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
5 ลูกหนี้เงินใหสนิเชื่อ 
6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
7 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
8 เงินปนผล 
9 ภาระผูกพันที่มีกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
10 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่วันที่ 5 สิงหาคม 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ี
อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวางกรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวดไดแก กลุมตระกูลจิราธิวัฒน โดยถือหุนจํานวนรอยละ 49 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
ควบคูกับงบการเงินสําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 17/2553 เรื่องมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง2552) ท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับ 
บริษัทไดใชแมบทการบัญชี(ปรับปรุง2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน การใชแมบทการบัญชี
ท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท สําหรับมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ซึ่งยังไมมีผลบังคับใน
ปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 10 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพัน
บาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 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 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง  ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการ  ราคาตลาด 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ  อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 
คาตอบแทนกรรมการ  ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุนของบริษัท 
คาตอบแทนผูบริหาร  ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการ 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่
30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดังนี้  
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2553  2552 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 626  702 
คาธรรมเนียมและบริการ 186  157 
ตนทุนทางการเงิน 2,381  3,298 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ     145  152 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3,517  3,175 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553  2552 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน  
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 1,330  1,636 
คาธรรมเนียมและบริการ 355  374 
ตนทุนทางการเงิน 3,902  6,910 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ 322  325 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 7,028  6,372 
 

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก บําเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุม  
 

คาตอบแทนผูบริหารไดแก เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มี
ดังนี้ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 2,915  4,255 

 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกนั    
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด 25,938  34,167 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด 4,877  4,938 
รวม 30,815  39,105 

 
เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะสัน้    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  480,000  480,000 
รวม 480,000  480,000 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี้ 
 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะสั้น   
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 480,000  458,000
เพิ่มข้ึน 2,123,000  1,204,000
ลดลง (2,123,000)  (1,182,000)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  480,000  480,000 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิคางจาย    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 23  35 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 16  20 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 13  15 
 52  70 
    
ตนทุนทางการเงินคางจาย    
กิจการอื่นที่เกีย่วของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 499  663 
รวม 551  733 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

4 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน  
มูลคาตามเอกสารสิทธิ 38,736  47,522 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพิ่มคางรับ -  - 
รวม 38,736  47,522 
หัก จํานวนเงินที่ตองจายคืนผูโอน เมื่อไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (7,747)  (8,166) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 30,989  39,356 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรบัลวงหนา (174)  (251) 
 3 30,815  39,105 
    
กิจการอื่นๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ 1,677,106  1,723,716 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพิ่มคางรับ 3,163  3,077 

รวม 
1,680,269  1,726,793 

หัก จํานวนเงินที่ตองจายคืนผูโอน เมื่อไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (300,381)  (299,661) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 1,379,888  1,427,132 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรบัลวงหนา (10,137)  (9,528) 
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (47,051)  (46,937) 
 1,322,700  1,370,667 
สุทธ ิ 1,353,515  1,409,772 

 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สงสัยจะสญูสําหรับ    
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 214  2,094 
-  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 114  3,484 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

การวิเคราะหอายุลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ มีดังนี้ 
 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน  
มูลคาตามเอกสารสิทธิ   
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 30,086  44,095 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 8,650  3,427 
 38,736  47,522 
    
กิจการอื่นๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ    
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 1,407,727  1,464,715 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 196,363  189,529 
 3 - 6 เดือน 3,452  1,935 
 มากกวา 6 เดือน 69,564  67,537 
 1,677,106  1,723,716 
รวม 1,715,842  1,771,238 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 
6 เดือน แสดงมูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 70 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552:  68 ลานบาท) กอนสุทธิ
ดวยจํานวนเงินที่ตองจายคืนผูโอนเมื่อผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 25 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2552: 24 ลานบาท) โดยบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาว
ดวยจํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 
 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการชําระหนี้ท้ังหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 
2552 เปนสกุลเงินบาท 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

5 ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
 

 จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:     
     เกินกวาหนึ่งป  เกินกวาหาป     
 ภายในหนึ่งป  แตไมเกินหาป  แตไมเกินเจ็ดป  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นๆ             
ยังไมครบกําหนดชําระ 18,450  8,040  28,216  29,740  5,200  7,000  51,866  44,780 
เกินกําหนดชําระ                
   มากกวา 12 เดือน 27,351  27,351  -  -  -  -  27,351  27,351 
รวม 45,801  35,391  28,216  29,740  5,200  7,000  79,217  72,131 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,351)  (27,351)  -  -  -  -  (27,351)  (27,351) 
สุทธิ 18,450  8,040  28,216  29,740  5,200  7,000  51,866  44,780 

 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สงสัยจะสญูสําหรับ    
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน -  - 
-  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน -   - 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันสองแหงรวมจํานวน  
42.26 ลานบาท โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสามฉบับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือน พฤษภาคม 
2555  เดือนมิถุนายน 2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวม
จํานวน 0.74 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี้ บริษัทไดรับสิทธิการ
เชาเปนหลักประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งรวมจํานวน  
44.78 ลานบาท โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสองฉบับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือนมิถุนายน 
2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 0.67 ลาน
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี้ บริษัทไดรับสิทธิการเชาเปน
หลักประกัน 
 

ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท้ังหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เปนสกุลเงิน
บาท 

 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลักธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ท่ีได
ดําเนินธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจหลักเพียง
สวนเดียว 
 

7 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 
2552 คํานวณจากกําไรสําหรับงวดที่ เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท และจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายแลวระหวางงวด โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2553  2552 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 11,593  8,936 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 20,000  20,000 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.58  0.45 
 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553  2552 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 23,626  18,370 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 20,000  20,000 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.18  0.92 

 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

8 เงินปนผล 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.71 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท 
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวบริษัทไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2553 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 24 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวบริษัทไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 
 

9 ภาระผูกพันที่มกีับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได    
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 1,313  2,251 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป -  187 
รวม 1,313  2,438 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน โดยมี
ระยะเวลาการเชาประมาณ 24 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 และมีอัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการ
สวนกลางเดือนละประมาณ 187,560 บาท  



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

10 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไมไดใช 
 

บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
ดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี/ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง ปที่มีผล
บังคับใช 

   
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง  2554 
 บัญชีและขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 2554 
 ท่ีอาจเกิดข้ึน  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 2554 
(ปรับปรุง 2552)  ท่ียกเลิก  
 
ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินของบริษัท 

 
 


