
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

 รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 



 

 

 
 
 

 

 
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุน สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ธนมิตรแฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 
17 กุมภาพันธ 2553 ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น งบดุล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาวขางตน 
 

 
 

(พรรรณทิพย  กุลสันติธํารงค)  
ผูสอบบัญชรีับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4208 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร  
4 พฤศจิกายน 2553 

 
 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
 

สินทรัพย หมายเหตุ 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (ไมไดตรวจสอบ)  
  (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 21,958  7,402 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้ 3, 4 1,177,875  1,409,772 
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 22,676  8,040 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  410  370 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,222,919  1,425,584 
     
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 5 31,205  36,740 
อุปกรณ  4,344  4,500 
เงินมัดจําและเงินประกัน  1,010  964 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  36,559  42,204 
     
รวมสินทรัพย  1,259,478  1,467,788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
 

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

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3 906,000  1,172,000 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  53,078  12,300 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  68,387  68,062 
ภาษีเงินไดคางจาย  4,862  4,922 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3 9,315  3,281 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,041,642  1,260,565 
รวมหนี้สิน  1,041,642  1,260,565 
     
     
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน     
   ทุนจดทะเบียน    100,000  100,000 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว   100,000  100,000 
สวนเกินมูลคาหุน  35,845  35,845 
กําไร(ขาดทุน)สะสม      
   จัดสรรแลว     
      สํารองตามกฎหมาย  10,000  10,000 
   ยังไมไดจัดสรร  71,991  61,378 
รวมสวนของผูถือหุน  217,836  207,223 
     
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,259,478  1,467,788 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเกาเดือน 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
รายได         

สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 3 26,294  21,616  75,024  71,759 
คาธรรมเนียมและบริการ 3 6,282  4,844  18,397  15,390 
รายไดอื่น  1,393  563  4,193  757 
รวมรายได  33,969  27,023  97,614  87,906 
         
คาใชจาย         
ตนทุนทางการเงิน 3 5,668  4,257  15,303  16,507 
คาใชจายในการบริหาร  3 7,722  7,769  23,696  26,169 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3 3,527  3,195  10,555  9,567 
รวมคาใชจาย  16,917  15,221  49,554  52,243 
         
กําไรกอนภาษีเงินได  17,052  11,802  48,060  35,663 
ภาษีเงินได  5,065  2,393  12,447  7,884 
         
กําไรสําหรับงวด  11,987  9,409  35,613  27,779 
         
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 7 0.60  0.47  1.78  1.39 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

      กําไร(ขาดทุน)สะสม  
   ทุนเรือนหุน  สวนเกิน  จัดสรรเปนสํารอง   รวมสวน 
 หมายเหตุ ท่ีออกและชําระแลว  มูลคาหุน  ตามกฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร ของผูถือหุน 
    (พันบาท)  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552   100,000  35,845  7,295  50,025  193,165 
กําไรสําหรับงวด   -  -  -  27,779  27,779 
เงินปนผล 8 -  -  -  (24,000)  (24,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552   100,000  35,845  7,295  53,804  196,944 

            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553   100,000  35,845  10,000  61,378  207,223 
กําไรสําหรับงวด   -  -  -  35,613  35,613 
เงินปนผล 8 -  -  -  (25,000)  (25,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553   100,000  35,845  10,000  71,991  217,836 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 

 
  2553  2552 

  (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กําไรสําหรับงวด  35,613  27,779 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคา  1,445  1,475 
ตนทุนทางการเงิน  15,303  16,507 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  (229)  3,470 
กําไรจากการขายอุปกรณ  (481)  (7) 
ภาษีเงินได  12,447  7,884 
  64,098  57,108 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้  232,126  343,673 
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ  (9,101)  (18,412) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (40)  (72) 
เงินมัดจําและเงินประกัน  (46)  10 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  40,778  1,873 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  325  10,360 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,769  3,437 
จายภาษีเงินได  (12,507)  (10,876) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  321,402  387,101 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้ออุปกรณ  (1,288)  (2,827) 
ขายอุปกรณ  481  16 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (807)  (2,811) 

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 

  (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

ตนทุนทางการเงิน  (15,039)  (18,557) 
จายเงินปนผล  (25,000)  (24,000) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (266,000)  (354,000) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (306,039)  (396,557) 
     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ  14,556  (12,267) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  (7,402)  15,505 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด  21,958  3,238 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
 
 
หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้
5 ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
7 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
8 เงินปนผล 
9 ภาระผูกพันท่ีมีกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
10 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ี
อยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวางกรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวดไดแก กลุมตระกูลจิราธิวัฒน โดยถือหุนจํานวนรอยละ 49 ของจํานวน
ทุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับโอนสิทธิเรียกรอง 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทํา
เปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไม
คุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 เรื่อง งบ
การเงินระหวางกาล รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพ่ือไมให
ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น การอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอาน
ควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพัน
บาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 
17/2553 และฉบับท่ี 34/2553 เกี่ยวกับการปรับปรุงแมบทการบัญชี และการออกและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ 
 

บริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน การใชแมบทการ
บัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท  
 

สําหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ไดเปดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 

 

บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 
3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาด
รองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมรวมกันใน
บริษัท หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุมหรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการ
บัญชีกับบริษัท มีดังนี้ 
 
 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง/ ลักษณะความสัมพันธ 
 สัญชาติ  

บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีมีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทท่ีมีผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ไทย เปนบรษิัทท่ีมีผูถือหุนรวมกัน 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
  

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง/ ลักษณะความสัมพันธ 
 สัญชาติ  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนผูถือหุนของบริษัท 
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 

   ผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 

   ผูถือหุนรวมกัน 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง  ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการ  ราคาตลาด 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอน
สิทธิ 

 อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 

คาตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุนของ
บริษัท 

คาตอบแทนผูบริหาร  ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการ 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี ้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553  2552 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน  
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 349  552 
คาธรรมเนียมและบริการ 105  154 
ตนทุนทางการเงิน 1,950  1,810 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธ ิ 144  173 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3,527  3,195 

 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553  2552 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน  
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 1,679  2,188 
คาธรรมเนียมและบริการ 460  529 
ตนทุนทางการเงิน 5,852  8,720 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธ ิ 466  498 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 10,555  9,567 

 

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก บําเหน็จกรรมการ และเบ้ียประชุม  
 

คาตอบแทนผูบริหารไดแก เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น 
 

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มี
ดังนี้ 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 17,832  4,255 
 

ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้- กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด        2,608  34,167 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด 4,911  4,938 
รวม 7,519  39,105 
 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะส้ัน    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  375,000  480,000 
รวม 375,000  480,000 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายนมีดังนี้ 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะส้ัน   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 480,000  458,000 
เพ่ิมข้ึน 2,882,000  2,965,000 
ลดลง (2,987,000)  (3,086,000) 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 375,000  337,000 
 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิคางจาย    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 29  35 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 13  20 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 7  15 
 49  70 
 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ตนทุนทางการเงินคางจาย    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1,102  663 
รวม 1,151  733 
 

4 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้
 

 หมายเหตุ 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน  
มูลคาตามเอกสารสิทธ ิ 9,634  47,522 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ    -  - 
รวม 9,634  47,522 
หัก จํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอน เม่ือไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (2,037)  (8,166) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้ 7,597  39,356 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา (78)  (251) 
 3 7,519  39,105 
กิจการอ่ืนๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธ ิ 1,497,441  1,723,716 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 2,454  3,077 

รวม 
1,499,895  1,726,793 

หัก จํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอน เม่ือไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (273,270)  (299,661) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้ 1,226,625  1,427,132 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา (9,562)  (9,528) 
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (46,707)  (46,937) 
 1,170,356  1,370,667 
สุทธิ 1,177,875  1,409,772 



 

 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับ    
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 343  (15) 
-  งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (229)  3,470 

 
การวิเคราะหอายุลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ มีดังนี้ 
 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน  
มูลคาตามเอกสารสิทธิ   
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 9,634  44,095 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน -  3,427 
 9,634  47,522 
    
กิจการอ่ืนๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ    
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 1,366,190  1,464,715 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 59,534  189,529 
 3 – 6 เดือน 2,759  1,935 
 มากกวา 6 เดือน 68,958  67,537 
 1,497,441  1,723,716 
รวม 1,507,075  1,771,238 

 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 
6 เดือน แสดงมูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 69 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552:  68 ลานบาท) กอนสุทธิ
ดวยจํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอนเม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 25 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2552: 24 ลานบาท) โดยบริษัทไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาว
ดวยจํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 
 

ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการชําระหนี้ท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 
2552 เปนสกุลเงินบาท 

 

5 ลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ 
 

 จํานวนที่ครบกําหนดชําระ:     
     เกินกวาหน่ึงป  เกินกวาหาป     
 ภายในหน่ึงป  แตไมเกินหาป  แตไมเกินเจ็ดป  รวม 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นๆ                
ยังไมครบกําหนดชําระ   21,844  8,040  26,905  29,740  4,300    7,000  53,049  44,780 
เกินกําหนดชําระ                
  นอยกวา 3 เดือน 832  -  -  -       -  -               832  - 
   มากกวา 12 เดือน 27,351  27,351  -  -  -  -  27,351  27,351 
รวม 50,027  35,391          26,905  29,740  4,300  7,000  81,232  72,131 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ 

(27,351)  (27,351)  -  -  -  -  (27,351)  (27,351) 

สุทธ ิ 22,676  8,040  26,905  29,740  4,300  7,000  53,881  44,780 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับ    
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -   - 
-  งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน -    - 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันสองแหงรวมจํานวน  
40.05 ลานบาท โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสามฉบับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือน พฤษภาคม 
2555  เดือนมิถุนายน 2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวม
จํานวน 0.74 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี้ บริษัทไดรับสิทธิการ
เชาเปนหลักประกัน 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งรวมจํานวน  
44.78 ลานบาท โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสองฉบับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือนมิถุนายน 
2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 0.67 ลาน
บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี้ บริษัทไดรับสิทธิการเชาเปน
หลักประกัน 
 

ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เปนสกุลเงิน
บาท 

 

6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลักธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ท่ีได
ดําเนินธุรกิจท้ังหมดในประเทศไทย ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจหลักเพียง
สวนเดียว 
 

7 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 
คํานวณจากกําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว
ระหวางงวด โดยแสดงการคํานวณดังนี ้
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553  2552 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 11,987  9,409 
จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 20,000  20,000 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.60  0.47 

 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553  2552 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 35,613  27,779 
จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 20,000  20,000 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.78  1.39 



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
8 เงินปนผล 

 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัท เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.71 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท 
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวบริษัทไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2553 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 24 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวบริษัทไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 
 

9 ภาระผูกพันท่ีมีกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได    
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 750  2,251 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป -  187 
รวม 750  2,438 

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน โดยมี
ระยะเวลาการเชาประมาณ 24 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2554 และมีอัตราคาเชาพ้ืนท่ีและคาบริการ
สวนกลางเดือนละประมาณ 187,560 บาท  



 

 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 
10 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
 

บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม
ดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี/ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง  2554 
 บัญชีและขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย  2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 2554 
 ท่ีอาจเกิดข้ึน  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงาน 2554 
(ปรับปรุง 2552)  ท่ียกเลิก  

 
ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินของบริษัท 


