
 

 
 

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 



 

 
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน                        
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน                
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
 

(พรรณทิพย กุลสันติธํารงค)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพันธ 2554 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

สินทรัพย หมายเหตุ 2553  2552 
  (บาท) 
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4, 5 41,546,166  7,402,196 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้ 4, 6 1,843,676,954  1,409,772,427 
ลูกหนี้เงินใหสินเชืฮ่ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 30,285,895  8,040,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  554,260  369,759 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,916,063,275  1,425,584,382 
     
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 7 28,994,000  36,740,000 
อุปกรณ 8 3,897,933  4,500,339 
เงินมัดจําและเงินประกัน  981,656  964,055 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  33,873,589  42,204,394 
     
รวมสินทรัพย  1,949,936,864  1,467,788,776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2553  2552 
  (บาท) 
หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4, 9 1,587,000,000  1,172,000,000 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  50,699,834  12,300,148 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  69,050,321  68,062,702 
ภาษีเงินไดคางจาย  9,715,936  4,922,034 
หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 4, 10 5,416,639  3,281,044 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,721,882,730  1,260,565,928 
รวมหนี้สิน  1,721,882,730  1,260,565,928 
     
     
สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน 11    
   ทุนจดทะเบียน    100,000,000  100,000,000 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว   100,000,000  100,000,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 12 35,844,889  35,844,889 
กําไรสะสม      
   จัดสรรแลว     
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 12 10,000,000  10,000,000 
   ยังไมไดจัดสรร  82,209,245  61,377,959 
รวมสวนของผูถือหุน  228,054,134  207,222,848 
     
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,949,936,864  1,467,788,776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 หมายเหตุ 2553  2552 
  (บาท) 

รายได     

สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 4 105,234,587  95,975,865 
คาธรรมเนียมและบริการ 4 25,778,561  21,644,325 
รายไดอื่น 14 5,650,421  1,433,174 
รวมรายได  136,663,569  119,053,364 
     
คาใชจาย     
ตนทุนทางการเงิน 4,  18 22,815,416  21,237,416 
คาใชจายในการบริหาร  4, 15, 16, 17, 18 33,764,681  34,941,067 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 4, 17 16,596,204  13,926,412 
รวมคาใชจาย  73,176,301  70,104,895 
     
กําไรกอนภาษีเงินได  63,487,268  48,948,469 
ภาษีเงินได 19 17,655,982  10,890,337 
กําไรสําหรับป  45,831,286  38,058,132 
     
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 20 2.29  1.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

      กําไร(ขาดทุน)สะสม   

   ทุนเรือนหุน    จัดสรรเปน  ยังไมได  

  ที่ออกและ  สวนเกิน  สํารอง  จัดสรร/ รวมสวน 

 หมายเหตุ ชําระแลว  มูลคาหุน  ตามกฎหมาย  (ขาดทุนสะสม) ของผูถือหุน 

   ( บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552                                               100,000,000  35,844,889  7,295,000  50,024,827  193,164,716 

กําไรสําหรับป   -  -  -  38,058,132  38,058,132 

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู   100,000,000  35,844,889  7,295,000  88,082,959  231,222,848 

จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 12, 21 -  -  2,705,000  (2,705,000)  - 

เงินปนผล 21 -  -  -  (24,000,000)  (24,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552   100,000,000  35,844,889  10,000,000  61,377,959  207,222,848 

กําไรสําหรับป   -  -  -  45,831,286  45,831,286 

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู   100,000,000  35,844,889  10,000,000  107,209,245  253,054,134 

เงินปนผล 21 -  -  -  (25,000,000)  (25,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553   100,000,000  35,844,889  10,000,000  82,209,245  228,054,134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงกระแสเงินสด 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
 หมายเหตุ 2553  2552 

  (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กําไรสําหรับป  45,831,286  38,058,132 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคา  1,915,323  1,951,160 
ตนทุนทางการเงิน  22,815,416  21,237,416 
หนี้สงสัยจะสูญ  1,743,286  5,427,866 
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (480,797)  (6,734) 
ภาษีเงินได  17,655,982  10,890,337 
  89,480,496  77,558,177 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้  (435,647,813)  (105,174,668) 
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ  (14,499,895)  (42,301,816) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (184,501)  (114,160) 
เงินมัดจําและเงินประกัน  (17,601)  9,393 
เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง  38,399,686  1,578,301 
เจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง  987,619  10,701,953 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,266,095  (760,449) 
จายภาษีเงินได  (12,862,080)  (11,191,232) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (333,077,994)  (69,694,501) 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้ออุปกรณ  (1,312,924)  (2,818,391) 
ขายอุปกรณ  480,803  6,800 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (832,121)  (2,811,591) 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงกระแสเงินสด 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
 หมายเหตุ 2553  2552 

  (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

จายตนทุนทางการเงิน  (21,945,915)  (22,596,468) 
จายเงินปนผล  (25,000,000)  (24,000,000) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน  415,000,000  111,000,000 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  368,054,085  64,403,532 
     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิม (ลดลง) ข้ึนสุทธิ  34,143,970  (8,102,560) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  7,402,196  15,504,756 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 5 41,546,166  7,402,196 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4  รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6  ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
7  ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
8  อุปกรณ 
9  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
11  ทุนเรือนหุน 
12  สวนเกินทุนและสํารอง 
13  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
14  รายไดอื่น 
15  คาใชจายในการบริหาร 
16  คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
17  คาใชจายตามลักษณะ 
18  ตนทุนทางการเงิน 
19  ภาษีเงินได 
20  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
21  เงินปนผล 
22  เครื่องมือทางการเงิน 
23  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
24  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู 
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต 
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทในระหวางป ไดแก กลุมตระกูลจิราธิวัฒน โดยถือหุนจํานวนรอยละ 49 ของจํานวน
ทุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับโอนสิทธิเรียกรอง 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

 งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให
แสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตาม
ราคาทุนเดิม ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหมดังนี ้
 

ฉบับเดิม ฉบับใหม เรื่อง 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 102 การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 103 การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและ 
     สถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 
     และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจ 
     เฉพาะดานการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ 
     เครื่องมือทางการเงิน 
 
บริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท 
 
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมี
ผลบังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีได
ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว   
 

 ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรับ
ผลกระทบ 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มี
ผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ง) คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 เครื่องมือทางการเงิน 

 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 
(ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปนกิจกรรมจัดหาเงิน 
ในงบกระแสเงินสด 
 

(ข) ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้
 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนีแ้สดงมูลคาตามยอดลูกหนี้คงคางหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และสวนลดการ
รับโอนสิทธิรับลวงหนา 
 

(ค) ลูกหนีเ้งินใหสินเช่ือ 
 
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ แสดงดวยมูลคาเงินตนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
(ง)  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกหนี ้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้พิจารณาต้ังตามเกณฑท่ีสูงกวาดังนี้ 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
1. จํานวนรอยละของยอดลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้สุทธิ (หมายถึง ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับ

ชําระหนี้ หักดวยยอดเจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง) ดังนี้ 
 

ลูกหนี้สุทธิ อัตรารอยละ 
- ลูกหนีภ้ายในวันท่ีครบกําหนดชําระ หรือลูกหนีค้างชําระนอยกวา 3 เดือน   0 
- ลูกหนี้คางชําระต้ังแต 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน 20 
- ลูกหนี้คางชําระต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป 100 

 
และ 
 
2. อัตรารอยละ 0.25 ของยอดลูกหนี้สุทธิท้ังหมด 
 
ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(จ)  อุปกรณ 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 
เครื่องคอมพิวเตอร 3 - 5 ป 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
(ฉ) การดอยคา 

 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด            
เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ
สินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ี
ท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้ เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการหากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายเสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ช) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน  ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและ
ยอดหนีเ้ม่ือครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
(ซ) ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอันเปน
ผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือ
ชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ 

 
(ฌ) รายได 

 
รายไดจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 
 
รายไดจากการซื้อสิทธิเรียกรอง จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนรายไดสวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง
โดยวิธีเสนตรงตามอายุของหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 
 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนรายไดเม่ือรับโอนสิทธิ 
 
รายไดอื่น 
 
รายไดอื่นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ญ) คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
คาใชจายอื่น 
 
คาใชจายอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 

 
(ฎ)  ภาษีเงินได 

 
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน  ซึ่งไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดย
คํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยการเปนผูถือหุน
หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึน
โดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 
รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง/ ลักษณะความสัมพันธ 
 สัญชาติ  

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

   ผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีมี 

   ผูถือหุนรวมกัน 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง  ราคาตลาด 
คาธรรมเนียมและบริการ  ราคาตลาด 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราตลาด (Money market rate) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธ ิ  อัตราใกลเคียงอัตราตลาด 
คาตอบแทนกรรมการ  ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุนของ

บริษัท 
คาตอบแทนผูบริหาร  ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการ 
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี ้ 
 

 2553 2552 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
สวนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกรอง 2,054  2,767 
คาธรรมเนียมและบริการ 652  703 
ตนทุนทางการเงิน 8,650  10,750 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธ ิ 645  675 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 16,596  13,926 
 
คาตอบแทนกรรมการ ไดแก บําเหน็จกรรมการ และเบ้ียประชุม  
 
คาตอบแทนผูบริหารไดแก เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น 
 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 2553 2552 
 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร   
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน   
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 22,028 4,255 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
 

ลูกหนีสิ้ทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้- กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 2553 2552 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท มาลีเอ็นเตอรไพรส จํากัด 39,079  34,167 
บริษัท เอบิโก แดรี่ฟารม จํากัด 2,853  4,938 
รวม 41,932  39,105 
    
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
    2553 2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะส้ัน    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  458,000  480,000 
รวม 458,000  480,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดังนี้ 
 

 2553 2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะส้ัน    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 480,000  458,000 
เพ่ิมข้ึน 3,063,000  2,560,000 
ลดลง (3,085,000)  (2,538,000) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 458,000  480,000 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 2553 2552 
 (พันบาท) 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิคางจาย    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 39  35 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 15  20 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 11  15 
 65  70 
ตนทุนทางการเงินคางจาย    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน    
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 575  663 
รวม 640  733 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
   2553 2552 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
เงินสดในมือ 10  10 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  41,531  7,385 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 5  7 
รวม 4 41,546  7,402 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
6 ลูกหนีสิ้ทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้
 

   2553 2552 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
มูลคาตามเอกสารสิทธ ิ 51,952  47,522
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 14  - 
รวม 51,966 47,522 
หัก จํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอน เม่ือไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (9,880)  (8,166) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้ 42,086  39,356 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา (154)  (251) 
 4 41,932  39,105 
    
กิจการอ่ืนๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธ ิ 2,227,661  1,723,716 
สวนลดการรับโอนสิทธิเรียกเก็บเพ่ิมคางรับ 3,592  3,077 
รวม 2,231,253  1,726,793 
หัก จํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอน เม่ือไดรับชําระเงิน    
       ตามสิทธิเรียกรอง (369,772)  (299,661) 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี ้ 1,861,481  1,427,132 
หัก  สวนลดการรับโอนสิทธิรับลวงหนา (11,056)  (9,528) 
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (48,680)  (46,937) 
 1,801,745  1,370,667 
สุทธิ 1,843,677  1,409,772 
    
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 1,743  5,428 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
การวิเคราะหอายุลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ มีดังนี้ 
 

 2553 2552 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ    
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 43,786  44,095 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 8,166  3,427 
 51,952  47,522 
    
กิจการอ่ืนๆ    
มูลคาตามเอกสารสิทธิ    
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 1,936,064  1,464,715 
เกินวันครบกําหนดชําระ:    
 นอยกวา 3 เดือน 217,484  189,529 
 3 - 6 เดือน 4,172  1,935 
 มากกวา 6 เดือน 69,941  67,537 
 2,227,661  1,723,716 
รวม 2,279,613  1,771,238 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท่ีเกินวันครบกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน 
แสดงมูลคาตามเอกสารสิทธิจํานวน 70 ลานบาท (2552: 68 ลานบาท) กอนสุทธิดวยจํานวนเงินท่ีตองจายคืนผูโอน
เม่ือผูรับโอนไดรับชําระเงินตามสิทธิเรียกรองแลวมีจํานวน 25 ลานบาท (2552: 24 ลานบาท) โดยบริษัทไดต้ังคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวดวยจํานวนสุทธิแลวท้ังจํานวน 
 

 ลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
7 ลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ 

 
 จํานวนท่ีครบกําหนดชําระ:     
     เกินกวาหนึ่งป  เกินกวาหาป     
 ภายในหนึ่งป  แตไมเกินหาป  แตไมเกินเจ็ดป  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นๆ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 30,286  8,040 25,594  29,740 3,400 7,000 59,280 44,780 
เกินกําหนดชําระ           
   มากกวา 12 เดือน 27,351  27,351 -  - - - 27,351 27,351 
รวม 57,637  35,391 25,594  29,740 3,400 7,000 86,631 72,131 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (27,351)  (27,351) -  - - - (27,351) (27,351) 
สุทธิ 30,286  8,040 25,594  29,740 3,400 7,000 59,280 44,780 

 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
  
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับป - - 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันสองแหงรวมจํานวน 44.84 ลาน
บาทโดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสี่ฉบับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 เดือนพฤษภาคม 
2555 เดือนมิถุนายน 2557 และเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 
1.74 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี ้ บริษัทไดรับสิทธิการเชาเปน
หลักประกัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแกบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งรวมจํานวน  44.78        
ลานบาท โดยทําเปนสัญญากูยืมเงินสองฉบับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระหนี้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 และเดือน
ธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินตนเปนงวดรายเดือนรวมจํานวน 0.67 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรา     
รอยละสูงกวาเอ็มโอ อาร ตอป ท้ังนี้ บริษัทไดรับสิทธิการเชาเปนหลักประกัน 
 
ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
8 อุปกรณ 

 เครื่อง  เครื่องตกแตง  อุปกรณ     
 คอมพิวเตอร  และติดต้ัง  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 3,476 1,007 750 5,700 10,933 
เพ่ิมข้ึน 83 234 21 2,480 2,818 
จําหนาย (729) (22) (26) - (777) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552      
   และ 1 มกราคม 2553 2,830 1,219 745 8,180 12,974 
เพ่ิมข้ึน 377 62 25 849 1,313 
จําหนาย (137) - - (1,449) (1,586) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 3,070 1,281 770 7,580 12,701 
      

คาเส่ือมราคาสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 2,491 558 492 3,759 7,300 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 513 178 88 1,172 1,951 
จําหนาย (729) (22) (26) - (777) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552       
   และ 1 มกราคม 2553 2,275 714 554 4,931 8,474 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 469 181 72 1,193 1,915 
จําหนาย (137) - - (1,449) (1,586) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2,607 895 626 4,675 8,803 
         

มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ภายใตกรรมสิทธิ์ของบริษัท      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 985 449 258 1,941 3,633 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 555 505 191 3,249 4,500 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 463 386 144 2,905 3,898 
 

ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่งไดหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 4.28 ลานบาท (2552: 4.35 ลานบาท) 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
9 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 

   2553 2552 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน    
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    
 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
    สวนท่ีไมมีหลักประกัน 4 458,000  480,000 
 กิจการอื่นๆ    
    สวนท่ีไมมีหลักประกัน 1,129,000  692,000 
รวม 1,587,000  1,172,000 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหงในวงเงิน
รวมจํานวน 1,805 ลานบาท (2552: 1,755 ลานบาท) ภายใตวงเงินสินเชื่อ บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ี
ระบุไวในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวนรวม 218 ลานบาท (2552: 583 ลานบาท)  
 

 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
 

10 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 2553 2552 
 (พันบาท) 
ตนทุนทางการเงินคางจาย 2,310  1,440 
คาใชจายคางจาย 509  342 
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 1,515  832 
อื่นๆ 1,083 667 
รวม 5,417 3,281 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
11 ทุนเรือนหุน 

 
 มูลคาหุน 2553  2552 
 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท) (พันหุน /พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน และ      
   ทุนท่ีออกและชําระแลว      
ณ วันท่ี 1 มกราคม      
-  หุนสามัญ 5 20,000 100,000 20,000 100,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      
-  หุนสามัญ 5 20,000 100,000 20,000 100,000 
 

12 สวนเกินทุนและสํารอง 
 

 สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาจนกวาสํารอง
ดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

13 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลักธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ท่ีไดดําเนินธุรกิจ
ท้ังหมดในประเทศไทย ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจหลักเพียงสวนเดียว 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
14 รายไดอ่ืน 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ 5,169  1,426 
อื่นๆ   481  7 
รวม 5,650  1,433 

 
15 คาใชจายในการบริหาร 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 15,850  13,642 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,743  5,428 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,494  3,928 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธ ิ 2,360  2,431 
อื่นๆ 9,318  9,512 
รวม 33,765  34,941 
 

16 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 9,678  8,874 
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 537  467 
อื่นๆ 5,635  4,301 
รวม 15,850  13,642 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 

 
17 คาใชจายตามลักษณะ 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 15,850  13,642 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 16,596  13,926 
คาเสื่อมราคา 1,915  1,951 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,743  5,428 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,494  3,928 
คาธรรมเนียมจายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธ ิ 2,359  2,431 
คาเชาอาคารสํานักงาน 2,251  2,230 
 

18 ตนทุนทางการเงิน 
 
   2553  2552 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ตนทุนทางการเงินจายและคางจายกับ    
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 8,650  10,750 
   สถาบันการเงิน  14,165  10,487 
รวม 22,815 21,237 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
19 ภาษีเงินได 

 
การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ใหสิทธิ
ทางภาษีแกบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” โดยลดอัตราภาษีเงินไดจากอัตรารอยละ  30 เปนรอยละ  20 สําหรับ
กําไรสุทธิเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 20 ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นับแตรอบระยะเวลา
บัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 ซึ่งบริษัทใชสิทธิประโยชนดังกลาวไดไมเกินรอบระยะเวลา
บัญชี 2553 ท่ีสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 5 
กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ  
30 เปนรอยละ  20 เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ีบริษัทท่ีมีหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทใชสิทธิประโยชน
ดังกลาวไดไมเกินรอบระยะเวลาบัญชี 2552 ท่ีสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  
 
จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนแตกตางจากจํานวนภาษีเงินไดท่ีคํานวณโดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับ
ยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับปเนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรูคาใชจายทางบัญชีกับคาใชจายทางภาษี
บางรายการโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
20 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 
 2553  2552 
 (พันบาท / พันหุน) 
   

กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท  45,831 38,058 
   

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 20,000 20,000 
   

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 2.29  1.90 
 
21 เงินปนผล 

 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัท เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.71 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 25 ลานบาท เงินปน
ผลดังกลาวบริษัทไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2553 
 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2 ลานบาท ซึ่งไดรับรูแลวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 24 ลานบาท เงินปน
ผลดังกลาวบริษัทไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 

 

22 เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 
 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และจากการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพ่ือ
การเก็งกําไรหรือการคา 
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การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของ
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนการจัดการความเสี่ยง 
ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยางตอเนื่องเพ่ือใหม่ันใจวามีความ
สมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 

ความเส่ียงทางดานอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด  ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทไดมีมาตรการในการลดความ
เสี่ยงดังกลาวโดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมใหมีความสอดคลองกัน กับลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ 
เพ่ือใหบริษัทสามารถรักษาสวนตาง (Spread) เฉลี่ยสะสมของอัตราดอกเบ้ียไวไดตามนโยบายของบริษัท รวมถึง
วิเคราะหระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียของลูกหนี้สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้และเงินกูยืม
ประเภทเผื่อเรียก และประเภทมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และบริษัทยังสามารถปรับอัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจาก
ลูกหนี้ไดในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง ทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการปรับตัวในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ีย
มีความผันผวน ดังนั้นความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบ้ียจึงไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยาง
เปนสาระสําคัญ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัท ตามเงื่อนไขท่ีตกลง
ไวเม่ือครบกําหนด บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหสินเชื่อจากขอมูลตางๆ
ของลูกคา การติดตามลูกคาท่ีเกินกําหนดชําระอยางสมํ่าเสมอ ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวในระเบียบพิธีปฏิบัติ
สินเชื่อ และการพิจารณากําหนดวงเงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรองและวงเงินหลักประกันอื่นเพ่ือเปน
หลักประกันในการใหสินเชื่อสําหรับลูกคาแตละรายจากการประเมินความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อมีมูลคาตามท่ีแสดงไวในดานสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 
นอกจากนี้บริษัทไดเนนการทําธุรกิจแฟคตอริ่งกับผูจัดจําหนายสินคาใหแกหางสรรพสินคาขนาดใหญ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 มีอัตราสวนในการใหสินเชื่อแกกลุมลูกหนี้ดังกลาวรอยละ 65 (2552: รอยละ 75) ของยอด
ลูกหนี้ท้ังหมด และบริษัทมีเจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรองจํานวน 69 ลานบาท (2552: 68 ลานบาท) 
และมีสิทธิการเชาตามราคาประเมินจํานวน 61 ลานบาท เปนหลักประกัน (2552: 68 ลานบาท) 
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ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง 
 

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของบรษิัท และเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การบริหารจัดการสวนทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
บริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะท่ีท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
ของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
บริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือ
ทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้สิทธิเรียกรองใน
การรับชําระหนี้ และลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เจาหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง และเจาหนี้เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกรอง 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณและฝาย
บริหารของบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปน
สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี เนื่องจากสวนใหญของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจัดอยูใน
ประเภทระยะสั้น และสําหรับลูกหนี้เงินใหสินเชื่อระยะยาวจะกําหนดอัตราผลตอบแทนเปนอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวตามอัตราตลาด 
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23 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 

 2553  2552 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได    
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 2,337  2,251 
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 195  187 
รวม 2,532  2,438 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน โดยมีระยะเวลาการเชาประมาณ 24 
เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2554 และมีอัตราคาเชาพ้ืนท่ีและคาบริการสวนกลางเดือนละประมาณ 187,560 บาท 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน โดยมีระยะเวลาการเชาประมาณ 12 
เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2555 และมีอัตราคาเชาพ้ืนท่ีและคาบริการสวนกลางเดือนละประมาณ 195,375 บาท  
 

24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
 
บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจาก
ยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ กําหนดใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

  ปท่ีมีผล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง บังคับใช 

   
   

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  2554 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 2554 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง 2554 
 บัญชี และขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 2556 
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  ปท่ีมีผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง บังคับใช 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  2554 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 2554 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19            ผลประโยชนของพนักงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)       ตนทุนการกูยืม   2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี  2554 
 เกี่ยวของกัน    
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26            การบัญชีและการรายงานโครงการ 2554 
 ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)      กําไรตอหุน   2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)      งบการเงินระหวางกาล   2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)      การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)      ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 2554 
 สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน    
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 การรวมธุรกิจ  2554 
   (ปรับปรุง 2552)    
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงาน 2554 
   (ปรับปรุง 2552)  ท่ียกเลิก  
 
ขณะนี้ผูบริหารคาดวาจะใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรงุใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชี ท้ังนี้
ผูบริหารไดประเมินเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทเม่ือเริ่มใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดแก 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
 
บริษัทไมไดบันทึกบัญชีผลประโยชนหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว ผลประโยชนระยะ
ยาวอื่น และผลประโยชนเม่ือเลิกจางจนกวาจะเกิดคาใชจายข้ึน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ใหมนี้ไดรวม 
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บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
ขอกําหนดในการรับรูและตนทุนในระหวางงวดซึ่งไดมีการใหบริการ ขอกําหนดมีความซับซอนและกําหนดให
มีขอสมมติฐานตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยเพ่ือประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย ยิ่งไปกวานั้นภาระ
ผูกพันไดถูกประเมินโดยการการคิดลดกระแสเงินสดเนื่องจากอาจมีการจายชําระในหลายๆ ปภายหลังจากท่ี
พนักงานไดทํางานให การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 อนุญาตให
หนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงไดถูกรับรูและบันทึกบัญชีไดวิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก 
 
1. โดยวิธีปรับยอนหลัง 
2. โดยปรับกําไรสะสม ณ วันท่ีนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 
3. โดยรับรูคาใชจายทันที ณ วันท่ีมาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 
4. โดยรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 
 
ผูบริหารไดมีการประเมินหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 สําหรับผลประโยชนพนักงาน
หลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท ท้ังนี้ผูบริหารอยูระหวางพิจารณาทางเลือกตามท่ีกลาวขางตน 
 


