ที่ กธ. 500151

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550

เรื่อง

นําสงแบบงบดุล งบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบดุล งบกําไรขาดทุนรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีแลว

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

พรอมหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ขอนําสงแบบงบดุล งบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท และงบดุล งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 3 1
ธันวาคม 2 5 4 9
ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีแลว
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับระยะเวลาบัญชีหนึ่งปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ปรากฎตามงบกําไรขาดทุน
เฉพาะและงบกําไรขาดทุนรวม มีผลกําไรสุทธิ 296.887 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31.169 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 11.73% เมื่อเปรียบเทียบกับผล
กําไรสุทธิของป 2548 จํานวน 265.718 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของกําไรในป 2549 เปรียบเทียบกับ กําไรของป 2548 สืบเนื่องจากบริษัทเงินทุนมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ในป 2549 เปนจํานวน 24.243 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีกําไรดังกลาวจํานวน 3.622 ลานบาท ซึ่งกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกําไรจากธุรกิจเงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 43.435 ลานบาท ในป 2548 เปน 71.012 ลานบาท ในป 2549 หรือ
เพิ่มขึ้น 27.577 ลานบาท
ในป 2549 บริษัทฯมีการรับรูกําไรขาดทุนจากบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียเปนจํานวน 225.875 ลานบาท ในขณะที่ป 2548
บริษัทฯมีการรับรูกําไรขาดทุนจากบริษัทยอยจํานวน 222.283 ลานบาท ดังนั้นจึงเทากับทําใหกําไรในปนี้เพิ่มขึ้น 3.592 ลานบาท ซึ่ง
สาเหตุสําคัญที่ทําใหกําไรของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยนั้นสืบเนื่องจากสัดสวนในการถือหุนในป 2549 ลดลง กลาวคือจากเดิม
บริษัทฯมีการถือหุนในบริษัทยอย 100 เปอรเซ็นต แต ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 สัดสวนในการถือหุนลดลงเหลือ 66.67 เปอรเซ็นต และ
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 สัดสวนในการถือหุนลดลงเหลือ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
โดยสรุปกําไรสุทธิของบริษัทในป 2549 ประกอบดวยกําไรสุทธิจากธุรกิจเงินทุนจํานวน 71.012 ลานบาท และกําไรสุทธิจาก
ธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 225.875 ลานบาท สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 296.887 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 1.48
บาทตอหุน เปรียบเทียบกับจํานวน 1.33 บาทตอหุนในป 2548
ขอแสดงความนับถือ

(นายหาญ เชี่ยวชาญ)
กรรมการผูจัดการ

สรุปผลการดําเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทยอยประจําป (F45-3)
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
(หนวย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งวด 1 ป
ป

2549

2548

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

296,887

265,718

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน(บาท)

1.48

1.33

ประเภทของความเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน :
ไมมีเงื่อนไขและมีขอสังเกต
หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
จากระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพย
" ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่รายงานขางตนนี้ถูกตองทุกประการ พรอมกันนี้บริษัทไดจัดสงงบการเงินฉบับเต็ม
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยและสงตนฉบับใหกับสํานักงาน ก.ล.ต. เรียบรอยแลว "

ลงลายมือชื่อ .................................................................... ……
( นายหาญ เชี่ยวชาญ , นายสาคร สุขศรีวงศ )
ตําแหนง กรรมการ
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทเงินทุน
กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 เกี่ยวกับผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินที่มีตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
(ข) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 ในระหวางป 2549 บริษัทไดรับแจงจากบสท. ขอ
ยกเลิกการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนมูลคารวม 153 ลานบาท ที่มีหลักประกันเปนสิทธิการเชา ซึ่งบสท.
พิจารณาวาขาดคุณสมบัติการรับโอน และไดแจงขอปรับลดมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. ตามจํานวนเงิน
ดังกลาว ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทฯไดทําจดหมายยืนยันความมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันเหลานั้น ณ วันโอน
พรอมยืนยันความถูกตองของราคาโอนตามที่ไดรายงานไวเดิม จนถึงวันที่ในงบการเงินขอโตแยงดังกลาวยังไมเปนที่
สิ้นสุด
(ค) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.4 เกี่ยวกับการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งใน
เดือนธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปลี่ยนหลักเกณฑในการกันเงินสํารองของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได โดยใหกันเงินสํารองใหครบถวนในป 2549 และ 2550 ในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
วาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่เขาเงื่อนไขที่จะตองกันสํารอง
ภายในป 2549 ครบถวนแลว และสําหรับสวนที่จะตองกันสํารองเพิ่มเติมในป 2550 ยังไมสามารถสรุปจํานวนไดใน
ขณะนี้

รัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ 2550
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

9
10
11
12

งบการเงินรวม
2549
2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

234,940,124
1,401,539,394
506,000,000

887,268,478
319,916,728
450,000,000

47,817,930
49,788,493
506,000,000

87,943,022
49,788,493
450,000,000

985,332,471
1,746,757,116
2,732,089,587
230,429,787

333,482,589
1,735,658,743
2,069,141,332
107,505,925

885,297,486
1,735,251,466
1,316,327,694
3,936,876,646
-

333,482,589
1,723,651,903
726,113,725
2,783,248,217
-

2,991,732,655
310,994,972
3,302,727,627
10,861,256
3,313,588,883
(231,589,931)
(209,437)
3,081,789,515
52,607,573
74,545,515
7,312,234
52,930,486
8,374,184,215

3,121,651,679
802,025,969
3,923,677,648
7,309,414
3,930,987,062
(231,291,498)
(395,461)
3,699,300,103
93,593,602
55,874,642
7,382,143
45,119,692
7,735,102,645

2,991,732,655
2,991,732,655
10,861,256
3,002,593,911
(212,800,000)
(209,437)
2,789,584,474
52,607,573
5,872,354
779,191
32,585,985
7,421,912,646

3,121,651,679
11,246,960
3,132,898,639
7,309,414
3,140,208,053
(212,800,000)
(395,461)
2,927,012,592
93,593,602
7,572,961
1,030,796
28,782,669
6,428,972,352

13

14.1
14.2
15
16
17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
จากประชาชน
จากสถาบันการเงิน
จากตางประเทศ
สวนลดจายรอตัดบัญชี
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินกูยืมดอยสิทธิ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
โบนัสคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2549
2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

20

21

22

4,561,264,395
302,927,370
6,817,203
(292,252)
4,870,716,716
276,000,222
39,838,414
6,412,851
38,707,862
86,652,589
38,472,808
5,356,801,462

4,518,633,150
16,211,003
4,534,844,153
300,000,000
414,117,492
415,328,047
291,214,262
27,363,809
2,256,729
56,687,592
65,312,509
22,244,259
6,129,368,852

4,561,264,395
539,437,186
6,817,203
(292,252)
5,107,226,532
67,820
42,892,112
1,644,061
6,599,245
9,380,633
5,167,810,403

4,518,633,150
248,483,231
16,211,003
4,783,327,384
67,820
23,150,946
1,650,682
5,867,502
9,174,225
4,823,238,559

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000
375,980,360
(7,997,086)
-

1,000,000,000
(25,988,105)
12,489,837

1,000,000,000
375,980,360
(7,997,086)
-

1,000,000,000
(25,988,105)
12,489,837

112,500,000
773,618,969
2,254,102,243
763,280,510
3,017,382,753
8,374,184,215
0

85,000,000
534,232,061
1,605,733,793
1,605,733,793
7,735,102,645
0

60,000,000
826,118,969
2,254,102,243
2,254,102,243
7,421,912,646
0

45,000,000
574,232,061
1,605,733,793
1,605,733,793
6,428,972,352
0

23

12.3
24
22
25

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คานายหนา
กําไรจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดสุทธิ
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาบริจาค
คาธรรมเนียมและบริการในธุรกิจหลักทรัพย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

29
30

5.3

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

งบการเงินรวม
2549
2548
254,452,426
163,754,339
418,206,765

184,968,176
124,376,325
309,344,501

200,190,338
163,035,927
363,226,265

158,634,772
123,489,441
282,124,213

217,388,584
28,951,270
246,339,854
171,866,911
16,554,084

114,360,219
36,494,320
150,854,539
158,489,962
(15,631,039)
2,925,210
4,164,112

223,998,534
223,998,534
139,227,731
16,554,084

117,962,317
117,962,317
164,161,896
(5,469,734)
4,164,112

188,420,995

149,948,245

155,781,815

162,856,274

693,583,590
19,900,283
16,263,288
11,178,615
2,590,850
743,516,626
931,937,621

606,127,058
21,321,735
6,796,391
652
2,345,095
636,590,931
786,539,176

24,242,609
225,874,565
5,830,147
11,178,615
1,292,486
268,418,422
424,200,237

3,622,010
222,282,592
6,048,432
652
442,955
232,396,641
395,252,915

318,395,595
79,567,705
13,740,107
9,361,667
180,516
26,615,802
51,328,300
499,189,692
432,747,929
(114,312,268)
318,435,661
(21,548,753)
296,886,908

205,379,827
58,046,550
10,826,813
6,724,414
1,958,700
31,909,000
22,199,722
60,209,916
397,254,942
389,284,234
(123,566,718)
265,717,516
265,717,516

51,849,990
11,097,763
11,675,619
5,081,667
100,000
27,918,451
107,723,490
316,476,747
(19,589,839)
296,886,908
296,886,908

47,865,957
12,112,415
9,768,250
3,724,168
1,958,700
10,000
39,712,336
115,151,826
280,101,089
(14,383,573)
265,717,516
265,717,516

1.48

1.33

1.48

1.33

5.4

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
2549
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
สวนปรับปรุงคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
โอนกลับดอกเบี้ยรับจากการปรับลดยอดในตั๋วสัญญาใชเงิน
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของตั๋วสัญญาใชเงิน
คาตัดจําหนายสวนเกิน (สวนต่ํา) มูลคาหุนกู
คาตัดจําหนายสวนลดของหุนกูดอยสิทธิ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
กําไรจากการขายอุปกรณ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
รายไดดอกเบี้ยคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมจากประชาชน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากตางประเทศ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

296,886,908

265,717,516

296,886,908

265,717,516

21,548,753
25,196,330
298,433
(186,024)
(1,698,712)
(1,710,537)
3,469,399
(11,182,431)
(2,716)
3,081
(7,881,462)
12,474,605

19,820,596
15,631,040
(2,933,654)
(321,090)
(18,988,310)
(1,326,560)
740,000
(222,000)
13,651,752
5,204,099
1,958,700
(261,521)
(1,483,594)
1,757,673
5,358,453
817,652

1,996,530
(186,024)
(225,874,565)
(2,656,528)
(1,780,329)
(11,182,431)
3,816
94
(7,854,014)
19,741,166

4,013,644
5,469,735
(321,090)
(222,282,592)
(1,422,960)
740,000
(222,000)
13,895,552
1,958,700
(652)
5,370,684
1,216,669

337,215,627

305,120,752

69,094,623

74,133,206

(1,081,622,666)
(56,000,000)
(213,487,842)
(122,923,862)
620,950,021
(3,226,694)

(270,128,235)
190,000,000
334,136,487
3,932,258
(858,255,940)
2,401,761

(56,000,000)
(113,487,841)
141,165,984
498,856

190,000,000
334,136,487
(536,857,864)
(971,696)

42,338,993
302,927,370
(9,393,800)
(414,117,492)
(139,327,825)
23,745,161
(712,923,009)

(141,978,238)
(250,000,000)
7,564,043
364,955,597
270,934,306
62,833,530
21,516,321

42,338,993
290,953,955
(9,393,800)
931,530
366,102,300

(141,975,534)
(126,944,321)
7,564,043
(24,537,827)
(225,453,506)

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายทรัพยสินรอการขาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับชําระคาหุนเพิ่มทุน
เงินสดจายคืนผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
เงินสดจายคืนเงินกูยืมดอยสิทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด:
เงินสดจายระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการที่มิใชเงินสด:
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพลดลงจากการใชสิทธิแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญของบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยสวนที่ลดลงจากการแปลงสภาพ
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ-องคประกอบที่เปนทุน
ของบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย
โอนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12.3

12.3

26

2549

2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

(427,617,624)
(44,064,051)
11,912
52,168,460
(419,501,303)

251,386,336
105,929,879
(37,406,792)
706,649
11,614,800
332,230,872

(428,347,624)
(53,594)
5,366
52,168,460
(376,227,392)

239,786,417
(6,057,252)
654
11,614,800
245,344,619

813,203,343
(3,107,385)
(300,000,000)
(30,000,000)
480,095,958
(652,328,354)
887,268,478
234,940,124
0

(29,989,725)
(29,989,725)
323,757,468
563,511,010
887,268,478

(30,000,000)
(30,000,000)
(40,125,092)
87,943,022
47,817,930
0

(29,989,725)
(29,989,725)
(10,098,612)
98,041,634
87,943,022

204,913,979
132,291,998

150,036,887
107,213,722

204,257,368
18,858,096

116,745,648
34,450,413

304,066,113

-

-

-

-

701,355

-

12,489,837
-

-

701,355

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน มีภูมิลําเนาและ
ประกอบกิ จ การในประเทศไทย บริ ษั ท ฯประกอบธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น และธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ผ า น
บริษัทยอย คือ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย / ไว. ดับยู. ซี. เอ ชั้นที่ 23 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีพนักงานจํานวน 67 คน (31 ธันวาคม 2548: 67 คน)
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินงานดานธุรกิจ
หลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยมีสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 4 สาขา
(31 ธันวาคม 2548: 2 สาขา) และมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 335 คน (31 ธันวาคม 2548: 256 คน)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทยอย
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยอยไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 200,005,000 หุ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น กรุ ง เทพธนาทร จํ า กั ด (มหาชน)
(บริษัทใหญ) และประชาชนและบุคคลทั่ วไป เปนที่เรีย บรอยในระหวา งวันที่ 1-10 พฤศจิก ายน 2549 ตาม
รายละเอียดการจัดสรรที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12.3 ในราคาเสนอขาย 4.20 บาทตอ หุน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทยอยไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนกู
ทั้งจํานวนเปนหุนสามัญจํานวน 199,995,000 หุน ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22
โดยผลของการเพิ่มทุนของบริษัทยอยจากการแปลงสภาพหุนกูดอยสิทธิ และการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนขางตน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงจากอัตรา
รอยละ 100 เหลือรอยละ 50 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทยอย
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง
แบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอรลงวันที่
10 พฤษภาคม 2544 และตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
(มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย

ไทย

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
2548
49.9999825

99.999965

(หนวย: รอยละ)
รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได
ที่รวมอยูใน
ที่รวมอยูในรายไดรวม
สินทรัพยรวม
สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2549
2548
2549
2548
27.1

26.3

64.1

69.9

ยอดคงคางและรายการคาที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชี
ของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใช
ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธี
สวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
ทั้งนี้บริษัทฯเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในป 2550 นั้น จะมี
ผลใหบริษัทฯตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับป
2550 ใหม ซึ่งจะมีผลทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ
225.87 ลานบาท (1.13 บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวน
เงินประมาณ 916.33 ลานบาท
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5. นโยบายบัญชี
5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอด
เงินตนที่คงคาง บริษัทฯไมตั้งดอกเบี้ยคางรับสําหรับเงินใหกูยืมที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไวตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
บริษัทฯรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง
เชนเดียวกับเงินใหกูยืมที่กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหมซึ่งจะรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด
จนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือ 3
งวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยของบริษัทยอยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวน
แต มี ค วามไมแ น น อนในการเรี ย กเก็ บเงิ น ตน และดอกเบี้ย บริษั ท ฯจึง หยุ ด รับ รู ร ายได ด อกเบี้ ย
ดังกลาวตามเกณฑคงคาง
กรณีดังตอไปนี้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ยของเงินใหกูยืม
เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
ลูก หนี้ ผ อ นชํ า ระรายที่ มี ง วดการชํ า ระเงิ น ไม เ กิ นทุ ก สามเดือ น ซึ่ ง คา งชํ า ระเงิ น ต น หรื อ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทยอยจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา
ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหกูยืมแลว ดอกเบี้ยหรือ
สวนลดดังกลาวจะตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือ
ระยะเวลาของเงินใหกูยืมนั้น
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ข)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ์ สวนเงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปน
รายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

ค)

คานายหนา
คานายหนาจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ง)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

จ)

คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ

ฉ)

คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

5.2 ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว
ดอกเบี้ยนั้นจะตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น
5.3 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
ที่เกี่ยวของ
5.4 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนที่แสดงไวเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานซึ่งคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวย
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป กําไรตอ
หุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดปรับปรุงโดยถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญ
ไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน
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5.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความ
รวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทแตไมรวมบัตรเงินฝาก
5.6 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
บริษัทฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืน โดยมีการกําหนดวันเวลาและราคาที่
แนนอนในอนาคต จํานวนเงินที่จายสําหรับหลัก ทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป น
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในงบดุล โดยหลักทรัพยที่ไดรับมาดังกลาวถือเปนหลักประกัน
ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาของรายการซึ่ง
แสดงรวมอยูในดอกเบี้ยรับ
5.7 เงินลงทุน
ก)

เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ค า แสดงตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยบั น ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคาเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

ข)

เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย เ ผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยบั น ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนตัดจําหนาย บัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้จะถูกตัดจําหนายตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

จ)

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้น
วันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย (Average bid yield) ของวันทําการสุดทายของป หากไมมีอัตราผลตอบแทน
เสนอซื้อเฉลี่ย จะใชอัตราผลตอบแทนของการซื้อขายครั้งสุดทายไมเกิน 1 เดือน ทั้งนี้ภายใตสถานการณ
ทางเศรษฐกิจที่ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญระหวางวันที่มีการซื้อขายครั้งสุดทายกับวันที่วัดมูลคา
และนํามาคํานวณตามสูตรที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด
มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือขึ้นทะเบียน
แตไมมีสภาพคลอง คํานวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันทําการสุดทายของป
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปนฐานในการคํานวณและปรับดวยคาความเสี่ยงที่เหมาะสม
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ วันสิ้นป
บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะปรับเปลี่ยนราคาของเงิน
ลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชี
และมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปน
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการ
โอนเปลี่ยน
5.8 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
บริษัทฯ
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่
คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณใน
การพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ
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ป 2549
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ธปท.ไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
การนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ในการกันเงินสํารองสําหรับ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ โดยใหบริษัทเงินทุนกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวาง
ยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด คือ
รอยละ 7 และระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตามเกณฑของ ธปท. โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการกันสํารองดังนี้ :ก)

ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลวหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี
ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป

ข)

ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวด
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

ค)

ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้น
กลาวถึงเปนพิเศษ บริษัทฯกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงิน
ตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ย) ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคํา
พิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตามเกณฑใหมของ ธปท. แลว
และสํ า หรับลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพสว นที่ เ หลื อที่ เ ป น ลู ก หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ย จะสู ญ สงสั ย และต่ํ า กว า
มาตรฐาน บริษัทฯยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100 และอัตราไมต่ํากวารอยละ
50 และ 20 ตามลําดับ
ป 2548
บริษัทฯตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. ที่ออกไวเมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2547 โดยใหพิจารณาและตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1
สําหรับหนี้จัดชั้นปกติ รอยละ 2 สําหรับหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ รอยละ 20 สําหรับหนี้จัดชั้นต่ํา
กวามาตรฐาน รอยละ 50 สําหรับหนี้จัดชั้นสงสัย และรอยละ 100 สําหรับหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ซึ่ง
บริษัทฯสามารถนํามูลคาหลักประกันซึ่งคํานวณตามเกณฑมาหักจากยอดคงคางของลูกหนี้กอนการ
คํานวณสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได
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บริษัทยอย
สําหรับบริษัทยอย เกณฑการจัดชั้นลูกหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนไปตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปจจัยอื่นประกอบ
5.9 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
บริษัทฯถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา โดยในกรณีที่รับชําระ
หนี้โดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับหุนทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน
บริษัทฯจะบันทึกสินทรัพยที่ไดรับโอนมาดวยราคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น สวนสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
โดยคํานึงถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวเดิมดวย
ในกรณีของการปรับโครงสรางหนี้โดยการผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ บริษัทฯจะ
บันทึกสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการคํานวณราคาตามบัญชีใหมของลูกหนี้โดยการคํานวณมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับตามเงื่อนไขใหม โดยใชอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับเงินกู (MLR) ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการคิดลด ผลตางระหวางราคาตามบัญชีใหมที่คํานวณไดที่ต่ํากวาราคาตาม
บัญชีเดิมรวมดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้จะบันทึกเปนสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไร
ขาดทุน
ขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร า งหนี้ ที่ มี ป ญ หาซึ่ ง เกิ ด จากการลดเงิ น ต น และดอกเบี้ ย รั บ รู เ ป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน
5.10 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือราคาขายที่คาดวาจะไดรับซึ่งถือตามราคาประเมิน
ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
บริษัทฯบันทึกตนทุนของทรัพยสินรอการขายที่รับโอนมาจากการปรับโครงสรางหนี้ดวยมูลคา
ยุติธรรมของทรัพยสินหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแตไมเกินยอดเงินตนและดอกเบี้ยคางรับที่
มีสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเมื่อมีการจําหนาย และขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใชงานโดยประมาณ ดังนี้
อาคาร
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
3-5
5
5

ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
5.12 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
5

ซอฟทแวร

ป

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.13 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
บริษัทฯบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินประเภทผูซื้อมีสิทธิไลเบี้ยซึ่งไมมีธนาคารพาณิชยหรือบริษัท
เงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเปนหนี้สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” บริษัทฯจะโอนบัญชี
เงินใหกูยืมตามตั๋วเงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” เมื่อตั๋วเงินนั้นถึงกําหนดชําระ
และผูจายเงินไดจายเงินตามตั๋วเงินแลว
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5.14 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคาของบริษัทยอย
บริษัทยอยบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทยอยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซื้อ
ขายหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ เปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเพื่อการควบคุมภายใน
และ ณ วันที่ในงบดุล บริษัทยอยไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดง
เฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทยอยเทานั้น
5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.16 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วั น ที่ ใ นงบดุ ล บริ ษั ท ฯและบริ ษั ทยอ ยจะประเมิ น ว า มีข อ บ ง ชี้ ข องสิ น ทรัพ ย ว า มี ก ารด อ ยค า
หรือไม หากสินทรัพยนั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและ
บริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิ
หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
5.17 ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
5.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ
ในอดีตและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจาย
ชําระภาระผูกพันดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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5.19 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เ ป น เงิ นตราต า งประเทศซึ่ง เกิด ขึ้ นระหว า งงวดได แ ปลงคา เปน เงิน บาทโดยใชอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ใน
งบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
5.20 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม
แกสถาบันการเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุน ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี เงินใหกูยืม
และลูกหนี้ เงินกูยืมและเงินรับฝาก ลูกหนี้/เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและหุนกู ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
5.21 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
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6. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการซื้อหุนของบริษัทเงินทุน
ฟนันซา จํากัด และอนุมัติใหขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯใหแกบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของแผนการยกระดับเปนธนาคารพาณิชย
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติยอมรับขอเสนอของบริษัท
เงินทุน ฟนันซา จํากัด เกี่ยวกับการควบรวมและโอนกิจการระหวางกันเพื่อขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย โดย
ใหบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด เปนบริษัทแกนในการยื่นขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย ซึ่งจะดําเนินการในรูปแบบ
การจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดแหงใหมขึ้น
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯไดรวมกับบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด ยื่นแผนการขอจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยตอธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด เปนบริษัทแกน และบริษัทฯเปนผูถูกควบ
หรือรวมกิจการ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากธนาคารแหงประเทศไทย วาคําขอจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง สงผลใหขอเสนอการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด และบริษัทฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของทั้ง 2
ฝายแลวนั้น เปนอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับแจงจากธนาคารแหงประเทศไทยวา บริษัทฯยังคงดํารงสถานะ
เปนบริษัทเงินทุนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
2522 ที่แกไขแลวตอไป และผูถือบัตรเงินฝากหรือผูถือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯออกเพื่อกูยืมเงินหรือรับฝากเงิน
จากประชาชนในประเทศยังคงไดรับการประกันการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามขอบังคับกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตอมาธนาคารแหงประเทศไทยไดใหบริษัทฯจัดทําแผนธุรกิจ 3 ป คลอบคลุมการดําเนินการตั้งแตป 2548
ถึงป 2550 ซึ่งบริษัทฯไดจัดสงใหธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรับทราบแลว
ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเงินทุนจากการไมไดรับ
ความเห็นชอบในคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยดังกลาว
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7. พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ในเดือนมิถุนายน 2544 รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยขึ้น ภายใตพระราช
กําหนดนี้ สถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะเขารวมโครงการและโอนสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนตามเงื่อนไข
ที่กําหนดใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ภายในระยะเวลาที่กําหนดได ราคาโอนคือราคาที่เทากับ
มูลคาหลักประกันหรือราคาที่คณะกรรมการ บสท. กําหนดและมีการแบงปนผลกําไรและการรับผิดชอบในผล
ขาดทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวในอนาคต ฝายบริหารของบริษัทฯไดตกลงใหบริษัทฯเขารวมโครงการ
ดังกลาว ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2544 บริษัทฯไดดําเนินการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 4 ราย ใหแก
บสท. ดวยมูลคาตามบัญชีจํานวน 40.7 ลานบาท และจํานวน 281.6 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนราคาที่เปนไปตาม
เกณฑที่คณะกรรมการ บสท. กําหนดโดย บสท. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับคาโอนหนี้ดอยคุณภาพใหแก
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไมมีผลขาดทุนจากการโอนลูกหนี้ดังกลาว
ในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทฯไดทําการปรับปรุงลดยอดเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินลงอีก 0.7 ลานบาท
เนื่องจากพบวามูลคาของลูกหนี้ดอยคุณภาพที่โอนไป บสท. สูงเกินกวาที่ควรจะเปนตามจํานวนดังกลาว
บริ ษั ท ฯมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั บ บสท. ในส ว นแบ ง ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการบริ ห าร
สินทรัพยดอยคุณภาพในอนาคต ซึ่งหากการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวมีผลขาดทุน บริษัทฯ
จะตองรวมรับผลขาดทุนในอัตราสวนสูงสุดเทากับรอยละสามสิบของราคาสินทรัพยดอยคุณภาพที่ บสท. รับ
โอนหรือประมาณ 96.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเปน
จํานวน 96.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 96.5 ลานบาท)
ในระหวางป 2006 บริษัทฯไดรับแจงจากบสท. ขอยกเลิกการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนมูลคา
รวม 153 ลานบาท ที่มีหลักประกันเปนสิทธิการเชา ซึ่งบสท.พิจารณาวาขาดคุณสมบัติการรับโอน และไดแจงขอ
ปรับ ลดมูล คา ตั๋วสั ญญาใชเ งิน ที่อ อกโดยบสท. ตามจํา นวนเงินดั ง กลา ว ทั้งนี้ ฝายบริห ารของบริ ษัท ฯไดทํ า
จดหมายยืนยันความมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันเหลานั้น ณ วันโอน พรอมยืนยันความถูกตองของราคาโอน
ตามที่ไดรายงานไวเดิม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดรับรายงานผลการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและ
สวนแบงผลขาดทุนจากการคํานวณเบื้องตน ณ สิ้นปที่ 5 จากบสท.
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นวาบริษัทฯไมมีผลขาดทุนที่มีสาระสําคัญ
เพิ่มเติมจากสํารองที่บริษัทฯไดตั้งไวแลว
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บสท. ไดชําระเงินพรอมไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 18
ลานบาท ทั้งนี้ยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คงเหลือเปนจํานวน 193.6
ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 211.6 ลานบาท)
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย:
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2549
2548

-

-

6.6

3.5

-

-

0.8

0.1

4.7

1.2

4.7

1.2

1.3

-

-

-

22.5

1.7

22.5

1.7

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืมดอยสิทธิ
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาบริการจาย

3.6

13.7
108.2
10.0

-

-

คาที่ปรึกษา

-

10.0

-

10.0

คานายหนาจาย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาธรรมเนียมการ
จัดจําหนายหลักทรัพย
ดอกเบี้ยจาย
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2549: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 – 4.00
ตอป
2548: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 – 2.75
ตอป
อัตรารอยละ 0.25 ของมูลคาการซื้อขาย
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป
ราคาตามสิทธิในการซื้อหุน
ราคาตามสัญญาซึ่งเปนไปตามปกติทาง
ธุรกิจ
ราคาตามสัญญาซึ่งเปนไปตามปกติทาง
ธุรกิจ

ในระหวางป 2548 บริษัทยอยไดขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
ทั้งจํานวนใหแก บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12.3
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

298.2
-

-

1.9
180.0
354.7
3.1

2.8
132.0
116.5
0.5

มีกรรมการรวมกัน

49.9

49.3

49.9

49.3

ผูบริหารเปนกรรมการ

23.0

27.0

23.0

27.0

มีกรรมการรวมกัน

0.6

0.6

0.6

0.6

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

130.2
12.5

50.0
12.5

130.2
12.5

50.0
12.5

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
ในป 2548
มีกรรมการรวมกัน

33.4
15.3
347.2
-

200.0
33.0
300.0

33.4
15.3
347.2
-

200.0
33.0
-

10.0

-

10.0

-

ลักษณะความสัมพันธ
รายการกับบริษัทยอย :
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินกูยืมและเงินรับฝาก บัญชีเพื่อลูกคา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม พี วี คาร จํากัด”)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิของบริษัทเกี่ยวของกัน
บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จํากัด
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม พี วี คาร จํากัด”)
บริษัท คอม-ลิงค จํากัด
บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท บุญเอนก จํากัด
บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บริษัทยอย
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ในระหวางป 2549 เงินใหกูยืมแกและเงินกูยืมจากบริษัทยอย มีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) บัญชีเพื่อลูกคา

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2549

เพิ่มขึ้น
ในระหวางป

ลดลง
ในระหวางป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

132.0
116.5

395.6
327.8

347.6
89.6

180.0
354.7

ในระหวางป 2549 เงินใหกูยืมแกและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม พี วี คาร จํากัด”)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม พี วี คาร จํากัด”)
บริษัท คอม-ลิงค จํากัด
บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท บุญเอนก จํากัด
บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2549

เพิ่มขึ้น
ในระหวางป

ลดลง
ในระหวางป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

49.3

61.1

60.5

49.9

27.0

42.0

46.0

23.0

50.0
12.5

192.2
-

112.0
-

130.2
12.5

200.0
33.0
-

160.0
0.4
120.3
449.2
10.0
36.0
60.0

360.0
105.0
102.0
36.0
60.0

33.4
15.3
347.2
10.0
-
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รายการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและบุคคลที่
เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาวมีดังตอไปนี้:
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
พนักงานชั้นบริหารระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548

43.4

41.6

43.4

41.6

เงินใหกูยืม

0.4

0.7

0.4

0.7

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม
และเงินรับฝาก

3.1

0.8

3.1

0.7

69.1

66.1

68.9

65.9

5.5

3.3

5.5

3.2

บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือ
เกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแต
ผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

ดอกเบี้ยจาย – เงินกูยืม
และเงินรับฝาก
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นโยบายกําหนดราคา

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญา
ใชเงินของบริษัทฯระยะเวลา
12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคม
ของทุกปและไมมีการคิด
ดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการ
ซื้อรถยนต
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ

ในระหวางป 2549 เงินใหกูยืมแกและเงินกูยืมจากพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและ
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาว มีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

พนักงานชั้นบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินใหกูยืม
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2549

เพิ่มขึ้น
ในระหวางป

ลดลง
ในระหวางป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

41.6
0.7

176.8
-

175.0
0.3

43.4
0.4

66.1

452.1

449.1

69.1
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พนักงานชั้นบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินใหกูยืม
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2549

เพิ่มขึ้น
ในระหวางป

ลดลง
ในระหวางป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549

41.6
0.7

176.8
-

175.0
0.3

43.4
0.4

65.9

452.1

449.1

68.9
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9. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
51,000
48,000
234,889,124
887,220,478
234,940,124
887,268,478

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
20,000
20,000
47,797,930
87,923,022
47,817,930
87,943,022

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
1,129,999,970
230,000,000
271,188,280
90,000,000
1,401,188,250
320,000,000
851,144
416,728
(500,000)
(500,000)
1,401,539,394
319,916,728

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
288,493
288,493
(500,000)
(500,000)
49,788,493
49,788,493

10. เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน

เงินใหกูยืมเมื่อทวงถาม
เงินใหกูยืมเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวมเงินใหกูยืม
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ

11. หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
506,000,000
450,000,000
506,000,000
450,000,000

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
รวม
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12. เงินลงทุน
12.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเพื่อคา
หนวยลงทุน
บวก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเพื่อคา - สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย – สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ภายใน 1 ป
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- ภายใน 1 ป
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ

31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด

100,000,000
34,985
100,034,985

100,034,985
100,034,985

-

-

48,526,786
596,502,884
645,029,670
(493,627)
644,536,043

48,595,536
595,940,507
644,536,043
644,536,043

89,038,266
150,450,740
239,489,006
(1,563,562)
237,925,444

88,629,192
149,296,252
237,925,444
237,925,444

199,988,483
40,772,960

51,059,920
44,497,225

240,761,443
985,332,471

95,557,145
333,482,589
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
หนวยลงทุน
อื่น ๆ
รวม
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย – สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท.
หัก : คาเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
สุทธิ
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
หัก : คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด

105,119,136
927,875,670

101,894,537
925,468,471

109,914,602
784,372,835

104,501,851
768,649,319

39,594,941
124,075,180
341
1,196,665,268
(7,239,829)
1,189,425,439

44,785,370
117,276,385
676
1,189,425,439
1,189,425,439

38,654,996
15,079,800
341
948,022,574
(24,575,286)
923,447,288

35,299,644
14,996,075
399
923,447,288
923,447,288

98,335,855
317,905,956
193,607,000
(96,482,100)
97,124,900
513,366,711

199,988,467
447,582,828
211,607,000
(96,482,100)
115,124,900
762,696,195

73,037,256
(29,072,290)
43,964,966
1,746,757,116

81,272,227
(31,756,967)
49,515,260
1,735,658,743
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตลาด
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
ราคาตามบัญชี
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ภายใน 1 ป
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- ภายใน 1 ป
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
หนวยลงทุน
อื่น ๆ
รวม
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท.
หัก : คาเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
สุทธิ
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
หัก : คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

48,526,786
596,502,884
645,029,670
(493,627)
644,536,043

48,595,536
595,940,507
644,536,043
644,536,043

89,038,266
150,450,740
239,489,006
(1,563,562)
237,925,444

199,988,483
40,772,960

51,059,920
44,497,225

240,761,443
885,297,486

95,557,145
333,482,589

88,629,192
149,296,252
237,925,444
237,925,444

105,119,136
917,590,662

101,894,537
915,286,271

109,914,602
774,018,035

104,501,851
758,547,119

39,006,741
124,075,180
341
1,185,792,060
(7,872,271)
1,177,919,789

43,461,920
117,276,385
676
1,177,919,789
1,177,919,789

36,343,996
15,079,800
341
935,356,774
(23,916,326)
911,440,448

33,395,004
14,996,075
399
911,440,448
911,440,448

98,335,855
317,905,956
193,607,000
(96,482,100)
97,124,900
513,366,711

199,988,467
447,582,828
211,607,000
(96,482,100)
115,124,900
762,696,195

73,037,256
(29,072,290)
43,964,966
1,735,251,466

81,272,227
(31,756,967)
49,515,260
1,723,651,903
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12.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้จําแนกตาม
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญาไดดังนี้:
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549
ครบกําหนดภายใน
1 – 5 ป
เกิน 5 ป
1 ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. - สุทธิ
รวม
รวมตราสารหนี้

รวม

31 ธันวาคม 2548
ครบกําหนดภายใน
1 ป
1 – 5 ป
เกิน 5 ป

รวม

48.5
596.5
645.0
(0.5)
644.5

74.7
898.9
973.6
(5.7)
967.9

30.4
29.0
59.4
0.1
59.5

153.6
1,524.4
1,678.0
(6.1)
1,671.9

89.0
150.5
239.5
(1.6)
237.9

49.4
631.2
680.6
(16.3)
664.3

60.5
153.3
213.8
(4.9)
208.9

198.9
935.0
1,133.9
(22.8)
1,111.1

200.0
40.8
240.8
885.3

98.3
316.3
97.1
511.7
1,479.6

1.6
1.6
61.1

298.3
358.7
97.1
754.1
2,426.0

51.1
44.5
95.6
333.5

200.0
445.4
645.4
1,309.7

2.2
115.1
117.3
326.2

251.1
492.1
115.1
858.3
1,969.4

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549
ครบกําหนดภายใน
1 ป
1 – 5 ป
เกิน 5 ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. - สุทธิ
รวม
รวมตราสารหนี้

รวม

31 ธันวาคม 2548
ครบกําหนดภายใน
1 ป
1 – 5 ป
เกิน 5 ป

รวม

48.5
596.5
645.0
(0.5)
644.5

74.7
888.6
963.3
(5.6)
957.7

30.4
29.0
59.4
0.1
59.5

153.6
1,514.1
1,667.7
(6.0)
1,661.7

89.0
150.5
239.5
(1.6)
237.9

49.4
631.2
680.6
(16.3)
664.3

60.5
142.9
203.4
(4.6)
198.8

198.9
924.6
1,123.5
(22.5)
1,101.0

200.0
40.8
240.8
885.3

98.3
316.3
97.1
511.7
1,469.4

1.6
1.6
61.1

298.3
358.7
97.1
754.1
2,415.8

51.1
44.5
95.6
333.5

200.0
445.4
645.4
1,309.7

2.2
115.1
117.3
316.1

251.1
492.1
115.1
858.3
1,959.3
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12.3 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย ดังนี้:
ทุนเรียกชําระแลว
ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพย บีฟท
จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548

800,000

400,000

สัดสวนเงินลงทุน
31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

รอยละ

รอยละ

49.9999825

99.999965

วิธีราคาทุน

(หนวย: พันบาท)
มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

399,999.86

399,999.86

1,316,328

726,114

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตการ
ขยายเวลาการซื้อหรือมีหุนใน บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BFITSEC) เกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในอัตรารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ
เปนจํานวนไมเกิน 39,999,986 หุน โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดวันที่ 2 ตุลาคม 2551 โดยมี
เงื่อนไขในการอนุญาต คือ ไมใหผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายของบริษัทฯ หรือผูถือหุนราย
ใหญซึ่งถือหุนบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) เกินกวารอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด หรือบุคคล หรือหางหุนสวนที่มีความเกี่ยวของกับผูที่ไดกลาวไว เขาถือหุนใน BFITSEC
เวนแตเปนหุนที่ซื้อไวเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย หรือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
นอกจากนั้นยังหามไมให บริษัทฯ หรือบริษัทที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุมกิจการ ทําการจัดตั้งหรือถือหุน
ในบริษัทอื่นเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทอื่นนั้น เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทฯจะตองควบคุมดูแลการดําเนินงานของ BFITSEC
และจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของ BFITSEC ใหกับธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 และ 10 มกราคม 2548 BFITSEC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดขายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ BFITSEC ในขณะนั้น
ใหแก บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในราคา 108.2 ลานบาท ตามเงื่อนไขของสิทธิในการซื้อหุนของ
เงินกูยืมดอยสิทธิตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21
โดย BFITSEC มีเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในป 2548 ดังนี้
ราคาขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทที่ขายไป
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน
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บาท
108,199,924
(2,270,045)
105,929,879

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ไดมีมติดังนี้
ก)

อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตอหุนจากเดิม 10 บาทตอหุนเปน 1 บาทตอหุน ซึ่งมี
ผลทําใหจํานวนหุนที่จดทะเบียนและจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก
59,999,500 หุนเปน 599,995,000 หุน และ 40,000,000 หุนเปน 400,000,000 หุน ตามลําดับ

ข)

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 599,995,000 บาทเปน 800,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 200,005,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรหุนจํานวนดังกลาวเพื่อ
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป

บริ ษั ท ย อ ยได จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วข า งต น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย ใ นวั น ที่
3 พฤศจิกายน 2548
ตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 ไดอนุมัติใหจัดสรร
หุนเพิ่มทุนจํานวน 200,005,000 หุน ดังนี้
1. หุนเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน ใหเสนอขายแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร
จํากัด (มหาชน)
2. หุนเพิ่มทุนจํานวน 160,005,000 หุน ใหเสนอขายแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
โดยในวันที่ 25 กันยายน 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
อนุญาตใหบริษัทยอยเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนตามที่ไดยื่นคําขออนุญาต
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของ
บริษัทยอย อันประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 400,000,000 หุน หุนสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุน
กูดอยสิทธิจํานวน 199,995,000 หุน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 และหุน
สามั ญเพิ่ ม ทุ น ข า งต น จํ า นวน 200,005,000 หุ น มู ล ค า ตราไว หุ น ละ 1 บาท รวม 800 ล า นบาท เป น
หลักทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทยอยไดดําเนินการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ในราคาเสนอขาย 4.20 บาท
ตอหุน คิดเปนจํานวนเงินที่ไดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 840 ลานบาท โดยมีสวนเกินมูลคาหุน
จํานวน 640 ลานบาท บริษัทยอยมีคาใชจายในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 27 ลานบาท ซึ่ง
ไดนํามาแสดงหักกับสวนเกินมูลคาหุนแลวทั้งจํานวน บริ ษั ท ย อ ยได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น รั บ ชํ า ระแล ว
ขางตนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
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นอกจากนี้ บริษัทยอยยังมีสวนเกินมูลคาหุนซึ่งเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือหุนกูดอย
สิทธิแปลงสภาพ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22) อีกจํานวน 104 ลานบาท รวมสวนเกินมูลคาหุน
ของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเปนจํานวน 717 ลานบาท
12.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 7 จํานวน 97.1 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมอยูใน
เงินลงทุนระยะยาวในงบดุล และจัดประเภทเปนเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่ง
ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวจะครบกําหนดในวันที่ 31 ตุลาคม และ 30 พฤศจิกายน 2554 บสท. จะคํานวณ
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยเปนรายไตรมาสของธนาคารพาณิชยหาแหงตามการเผยแพรของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยจะคํานวณเปนรายไตรมาสตามปปฏิทินและ บสท. จะชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นป
โดยชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่เปลี่ยนมือไมได และมีวันถึงกําหนดชําระเมื่อสิ้นระยะเวลา 1 ป นับแตวัน
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูอาวัล ทั้งนี้ บสท.
สงวนสิทธิในการตออายุตั๋วสัญญาใชเงินออกไปอีกไดตามที่เห็นสมควร
12.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
จํานวนเงิน 100 ลานบาท แสดงเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ดังกลาวมีลักษณะเปนตราสารหนี้ที่มีอนุพันธทางการเงินแฝงในรูปของเงื่อนไขของดอกเบี้ยที่
บริษัทฯจะไดรับซึ่งมีกําหนดชําระทุกครึ่งป และคิดคํานวณเปนรายวันในอัตรารอยละ 5.70 ตอป เฉพาะวันที่
อัตราดอกเบี้ยอางอิงมีอัตราไมมากกวาอัตราที่กําหนดในสัญญา ตราสารหนี้ดังกลาวมีอายุ 5 ป นับแตวันที่
17 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยที่ผูออกตราสารหนี้มีสิทธิที่จะไถถอนคืนกอนกําหนดใน
ราคาหน าตั๋ว ในขณะที่ผู ถือ ตราสารหนี้ไ มสามารถจะขอรั บชํ าระคืนก อนกํ าหนดไดเว นแต จะไดรั บ
ความเห็นชอบจากผูออกตราสารและผูออกตราสารอาจคิดคาธรรมเนียมการไถถอนกอนกําหนด บริษัทฯ
ไดไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวกอนกําหนดแลวในเดือนมิถุนายน 2549
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13. เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
13.1 จําแนกตามประเภทสัญญา
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน:
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงินรับสุทธิ

2,814,107,604
177,625,051

2,911,719,254
209,932,425

2,814,107,604
177,625,051

2,911,719,254
209,932,425

รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

2,991,732,655
10,861,256
(212,800,000)
(209,437)

3,121,651,679
7,309,414
(212,800,000)
(395,461)

2,991,732,655
10,861,256
(212,800,000)
(209,437)

3,121,651,679
7,309,414
(212,800,000)
(395,461)

เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

2,789,584,474

2,915,765,632

2,789,584,474

2,915,765,632

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย:
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้ผอนชําระ
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

92,850,869
199,354,172
18,789,931
310,994,972
(18,789,931)
292,205,041
3,081,789,515

583,086,255
200,448,216
18,491,498
802,025,969
(18,491,498)
783,534,471
3,699,300,103

2,789,584,474

11,246,960
11,246,960
11,246,960
2,927,012,592

13.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
234,956,634
308,434,904
1,538,956,567
1,794,678,986
1,217,819,454
1,018,537,789
2,991,732,655
3,121,651,679

เมื่อทวงถาม
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
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13.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549
ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจเชาซื้อ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: สวนลดรับลวงหนา
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

698,972,100
469,488,493
900,786,344
50,000,000
292,205,041
723,151,301
3,134,603,279
10,780,391
(920,369)
3,144,463,301

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

17,000,000
6,000,000
204,073
23,204,073
23,204,073

36,599,021
10,000,000
46,599,021
80,865
46,679,886

สงสัย
19,756,350
18,789,931
38,546,281
38,546,281

สงสัยจะสูญ
30,098,716
26,840,860
3,755,766
60,695,342
60,695,342

รวม
782,669,837
516,085,703
906,786,344
50,000,000
310,994,972
737,111,140
3,303,647,996
10,861,256
(920,369)
3,313,588,883
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2548
ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจเชาซื้อ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: สวนลดรับลวงหนา
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

1,022,285,008
477,547,498
557,895,967
163,994,410
783,534,471
771,134,492
3,776,391,846
7,309,414
(1,354,905)
3,782,346,355

กลาวถึง
เปนพิเศษ
70,671
70,671
70,671

ต่ํากวา
มาตรฐาน
38,376,846
38,376,846
38,376,846

สงสัย
19,756,350
7,244,538
27,000,888
27,000,888

สงสัยจะสูญ
30,098,716
35,840,860
17,252,726
83,192,302
83,192,302

รวม
1,090,760,570
533,144,708
557,895,967
163,994,410
790,779,009
788,457,889
3,925,032,553
7,309,414
(1,354,905)
3,930,987,062
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549
ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจเชาซื้อ
อื่น ๆ
รวม
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: สวนลดรับลวงหนา

698,972,100
469,488,493
900,786,344
50,000,000
723,151,301
2,842,398,238
10,780,391
(920,369)

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

2,852,258,260

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

17,000,000
6,000,000
204,073
23,204,073
23,204,073

36,599,021
10,000,000
46,599,021
80,865
46,679,886
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สงสัย
19,756,350
19,756,350
19,756,350

สงสัยจะสูญ
30,098,716
26,840,860
3,755,766
60,695,342
60,695,342

รวม
782,669,837
516,085,703
906,786,344
50,000,000
737,111,140
2,992,653,024
10,861,256
(920,369)
3,002,593,911

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2548
กลาวถึง
เปนพิเศษ

ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจเชาซื้อ
อื่น ๆ
รวม
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: สวนลดรับลวงหนา
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

1,022,285,008
477,547,498
557,895,967
163,994,410
771,134,492
2,992,857,375
7,309,414
(1,354,905)
2,998,811,884

ต่ํากวา
มาตรฐาน

70,671
70,671
70,671

สงสัย

38,376,846
38,376,846
38,376,846

19,756,350
19,756,350
19,756,350

สงสัยจะสูญ
30,098,716
35,840,860
17,252,726
83,192,302
83,192,302

รวม
1,090,760,570
533,144,708
557,895,967
163,994,410
788,457,889
3,134,253,544
7,309,414
(1,354,905)
3,140,208,053

13.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
สํารองสวนเพิ่ม

2,856,649
23,204
46,680
19,756
60,695
-

2,845,868*
23,204
26,046
19,756
60,848
-

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

3,006,984

2,975,722

อัตราที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อ
1%
2%
20%
50%
100%

มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑ ธปท.

มูลคา
ตามที่ตั้งไว

27,304
464
5,209
67,613
60,848
-

27,304
464
5,209
67,613
60,848
51,362

161,438

212,800

* ยอดดังกลาวไมหักมูลคาหลักประกันที่สามารถเลือกนํามาหักไดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
(หนวย: พันบาท)

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2548
มูลหนี้หลังหัก
อัตราที่ใชใน
มูลคาที่ตองตั้ง
หลักประกัน
การตั้งคาเผื่อ
ตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
สํารองสวนเพิ่ม

3,002,176
71
38,377
19,756
83,192
-

2,996,222*
71
25,982
19,756
69,798
-

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

3,143,572

3,111,829

* ยอดดังกลาวไมหักมูลคาหลักประกันที่สามารถเลือกนํามาหักไดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
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1%
2%
20%
50%
100%

มูลคา
ตามที่ตั้งไว

28,706
1
5,197
72,673
69,798
-

28,706
1
5,197
72,673
69,798
36,425

176,375

212,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคํา
พิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตามเกณฑใหมของ ธปท. แลว และ
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพสวนที่เหลือที่เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ สงสัย และต่ํากวามาตรฐาน บริษัทฯ
ยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100 และอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 และ 20 ตามลําดับ
ผลกระทบตองบการเงินสําหรับป 2550 จากจํานวนสํารองที่ตองกันเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑใหม
ของ ธปท. ในสวนที่เหลือยังไมสามารถสรุปได ณ ปจจุบัน
สํารองของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยไดรวมเงินสํารองที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหกันสํารองเพิ่มเติม
สําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติรายหนึ่งที่คาดวาจะดอยคุณภาพในอนาคต
มูลหนี้หลังหักหลักประกันที่นํามาคํานวณมูลคาสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย ถือตามมูลหนี้จัดชั้นตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอ
ขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย มูลหนี้ดังกลาวไดรวมเงินใหกูยืมแกพนักงานแตไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
สําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลคาหลักประกันที่สามารถนํามาหักจากมูลหนี้จัดชั้นปกติ ตามเกณฑธนาคาร
แหงประเทศไทยมีจํานวน 1,288.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 1,083.5 ลานบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯเลือกที่จะ
ไมนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ในการคํานวณสํารองของชั้นดังกลาว
13.5 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพและที่บริษัทฯระงับรับรูรายได
13.5.1 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพมีดังนี้

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
127,051
130,079
18,790
11,246
145,841
141,325

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
127,051
130,079
11,246
127,051
141,325

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวถือตามรายงานเงินใหกูยืมและลูกหนี้คางชําระที่
บริษัทฯไดจัดทําเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ มีอัตรารอยละ 4.34 และ 4.17 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ (31 ธันวาคม 2548: อัตรา
รอยละ 3.6 และ 4.5)
13.5.2 เงินใหกูยืมที่บริษัทฯระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการรับรูรายไดมีจํานวนทั้งสิ้น
90.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 102.9 ลานบาท)
13.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯมีเงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่มีปญหา
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวดังนี้:
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
จํานวนราย

บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวาง
การฟนฟูการดําเนินงาน

มูลหนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

2

2

26.6

26.6

26.6

26.6

13.7 การปรับโครงสรางหนี้
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้จํานวน
3 ราย โดยมีภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้จํานวนรวม 24.2
ลานบาท
ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ชําระหนี้โดยมีระยะเวลาในการผอนชําระ 10 ป บริษัทฯมีสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปน
จํานวน 1.1 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯมิไดบันทึกผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนดังกลาว
ในงบกําไรขาดทุนเพิ่มเติม เนื่องจากไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนที่เกินกวาผลขาดทุน
จากการปรับโครงสรางหนี้แลว
อัต ราคิ ด ลดที่ เ ปน เงื่ อ นไขในการปรั บ โครงสร า งหนี้ ข องบริษั ท ฯคิ ด อั ต รา MLR ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
เปนจํานวน 28.7 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548: 27.3 ลานบาท) และไดรับชําระเงิน
ตนและดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 55.2 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548: 56.6 ลานบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมียอดคงคางของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนโดยสรุปได
ดังนี้:
เงินใหกูยืมที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดเปนชั้นปกติ
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นต่ํากวามาตรฐาน
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัย
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนปกติ
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน

จํานวนราย
2
5
4
1
2
9,760
9,774

ลานบาท
17.8
418.6
27.4
19.7
14.2
2,494.0
2,991.7

บริษัทฯไมสามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ของ
เงินใหกูยืมที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ไดในขณะนี้
14. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
14.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)

ยอดตนป
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ
28,706,327
(1,402,348)
27,303,979

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
รวม
1,414
5,196,469
79,917,192 117,470,096 231,291,498
462,667
12,781
6,485,845
(5,260,512)
298,433
464,081
5,209,250
86,403,037
112,209,584 231,589,931
(หนวย: บาท)

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ
23,417,535
5,288,792
28,706,327

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
2,953
85,312,162 109,244,665
10,161,305
5,469,735
(1,539)
5,196,469 (15,556,275)
2,755,696
1,414
5,196,469
79,917,192 117,470,096
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รวม
217,977,315
15,631,040
(2,316,857)
231,291,498

(หนวย: บาท)

ยอดตนป
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ
28,706,327
(1,402,348)
27,303,979

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
1,414
5,196,469
72,672,654 106,223,136
462,667
12,781
(5,059,548)
5,986,448
464,081
5,209,250
67,613,106 112,209,584

รวม
212,800,000
212,800,000
(หนวย: บาท)

ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
อื่น ๆ
ยอดปลายป

ปกติ
23,417,535
5,288,792
28,706,327

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
2,953
85,321,162
97,887,261
5,469,735
(1,539) 5,196,469
(12,648,508)
2,866,140
1,414
5,196,469
72,672,654 106,223,136

รวม
206,628,911
5,469,735
701,354
212,800,000

14.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
395
1,418
127
98
(313)
(1,121)
209
395

ยอดตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดปลายป
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15. ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายเปนที่ดิน สิทธิการเชาและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ไดมาจากการไถถอนตราสารหนี้
ที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยและการจายชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเงินใหกูยืม มูลคาของทรัพยสินดังกลาวแสดงตาม
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแตไมเกินยอดเงินตนและดอกเบี้ยคางรับซึ่ง
มีสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 รายละเอียดของทรัพยสินรอการขายประกอบดวยรายการดังตอไปนี้:
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549

31 ธันวาคม 2548

ประเภททรัพยสินรอการขาย

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดปลายป

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดปลายป

อสังหาริมทรัพย
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

115,632,911
(22,039,309)
93,593,602

-

(45,988,411)
5,002,382
(40,986,029)

69,644,500
(17,036,927)
52,607,573

131,632,911
(24,465,809)
107,167,102

(16,000,000)
(1,958,700) 4,385,200
(1,958,700) (11,614,800)

115,632,911
(22,039,309)
93,593,602

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2548
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป

เครื่องตกแตง

เครื่องติดตั้ง

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

54,478,929
16,402,727
(54,875)
(1,933,125)
1,481,902
70,375,558

11,218,222
2,991,608
(73,498)
(229,275)
13,907,057

29,242,513
10,040,621
(79,751)
10,251,683
49,455,066

19,377,635
1,055,000
20,432,635

2,390,947
11,722,734
(12,794,184)
1,319,497

120,487,286
42,212,690
(128,373)
(2,242,151)
(1,060,599)
159,268,853

1,121,624
111,551
1,233,175

30,418,479
(45,690)
(1,930,068)
13,247,422
41,690,143

7,745,040
(73,490)
(229,266)
1,128,102
8,570,386

14,180,418
(79,737)
5,600,016
19,700,697

11,147,083
2,381,854
13,528,937

-

64,612,644
(119,180)
(2,239,071)
22,468,945
84,723,338

1,109,416
997,865

24,060,450
28,685,415

3,473,182
5,336,671

15,062,095
29,754,369

8,230,552
6,903,698

ที่ดิน

อาคาร

1,548,000
1,548,000

2,231,040
2,231,040

-

31 ธันวาคม 2549
มูลคาสุทธิตามบัญชี
1,548,000
31 ธันวาคม 2548
1,548,000
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549

เครื่อง
คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

2,390,947
1,319,497

รวม

55,874,642
74,545,515
17,704,019
22,468,945
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ที่ดิน

อาคาร

เครื่อง
คอมพิวเตอร
และอุปกรณ

1,548,000
1,548,000

2,231,040
2,231,040

8,269,696
22,555
(13,883)
(1,349,230)
6,929,138

6,227,246
7,383
(229,275)
6,005,354

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

1,121,624
111,551

6,988,144
(4,701)
(1,349,162)
632,243

31 ธันวาคม 2549

-

1,233,175

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2548

1,548,000

31 ธันวาคม 2549

1,548,000

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2548
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2549

เครื่องตกแตง เครื่องติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

11,533,271
23,656
(79,751)
11,477,176

10,367,046
10,367,046

40,176,299
53,594
(13,883)
(1,658,256)
38,557,754

6,184,874
(229,265)
19,419

11,472,462
(79,736)
36,021

6,836,234
945,692

32,603,338
(4,701)
(1,658,163)
1,744,926

6,266,524

5,975,028

11,428,747

7,781,926

32,685,400

1,109,416

1,281,552

42,372

60,809

3,530,812

7,572,961

997,865

662,614

30,326

48,429

2,585,120

5,872,354

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548

3,880,473

2549

1,744,926

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวในงบการเงินรวมมีจํานวนเงินประมาณ 42.1 ลานบาท
(2548: 40.6 ลานบาท) และงบการเงินของเฉพาะบริษัทฯ มีจํานวนเงินประมาณ 27.9 ลานบาท (2548: 27.2
ลานบาท)
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ

ซอฟทแวร
บวก: ซื้อเพิ่ม
หัก: คาตัดจําหนายสะสม

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
คาตัดจําหนายที่รวมอยูใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
13,420,115
13,420,115
2,657,478
(8,765,359)
(6,037,972)
7,312,234
7,382,143
2,727,387

2,116,577

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
1,789,409
1,789,409
(1,010,218)
(758,613)
779,191
1,030,796
251,605

133,171

18. สินทรัพยอื่น

ดอกเบี้ยคางรับ
เงินสมทบกองทุนชําระราคา
เงินมัดจํา
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
23,407,531
19,077,911
11,893,310
10,586,566
10,359,583
8,711,462
4,453,600
3,744,358
2,816,462
2,999,395
52,930,486
45,119,692
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
23,279,055
18,976,883
1,959,876
1,964,266
4,389,881
3,364,324
2,957,173
4,477,196
32,585,985
28,782,669

19. การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย
19.1 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย - บริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑใน
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราสํารอง
ขั้นต่ําที่ตอง

มูลหนี้
31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

ลูกหนี้และเงินใหกูยืม (1)
มูลหนี้จัดชั้นปกติ (รวมเงินใหกูยืม
แกสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม
แกพนักงานและสินทรัพยอื่น)
มูลหนี้จัดชั้นที่กลาวถึงเปนพิเศษ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวมสินทรัพยจัดชั้น
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้

2,895.9
23.2
46.7
19.8
60.8

3,046.2
0.1
38.4
19.8
83.5

3,046.4

3,188.0

รวม

3,046.4

-

ตั้งตามเกณฑ
ธปท.

3,188.0

1%
2%
20%
50%
100%

มูลคาที่ตองตั้งตาม
เกณฑขั้นต่ําของ ธปท.
31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

มูลคาที่ตั้งแลว
31 ธันวาคม
2549

31 ธันวาคม
2548

27.8
0.5
5.2
67.6
60.8

29.2
5.2
72.7
69.8

27.8
0.5
5.2
67.6
112.2

29.2
5.2
72.7
106.2

161.9

176.9

213.3

213.3

0.2

0.4

0.2

0.4

162.1

177.3

213.5

213.7

(1) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคํา
พิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตามเกณฑใหมของ ธปท. แลว และ
สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพส ว นที่ เ หลื อ ที่ เ ป น ลู ก หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ย จะสู ญ สงสั ย และต่ํ า กว า มาตรฐาน
บริษัทฯยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100 และอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 และ 20
ตามลําดับ ผลกระทบตองบการเงินสําหรับป 2550 จากจํานวนสํารองที่ตองกันเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑใหมของ ธปท. ในสวนที่เหลือยังไมสามารถสรุปได ณ ปจจุบัน
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19.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) - บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทยอยจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ
ตามประกาศของ กลต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพยและคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญดังนี้

ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

18.8
18.8

7.2
7.2

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต.
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
(18.8)
(18.8)

(7.2)
(7.2)

(หนวย: ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในบัญชีของบริษัทยอย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
(18.8)
(18.8)

(7.2)
(7.2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยมีลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ 11.6 ลานบาท
เนื่องจากในระหวางงวดบริษัทยอยไดรับโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งอยูระหวางการดําเนินการตาม
ขั้ น ตอนทางกฎหมายกลั บ มาจากบริ ษั ท ใหญ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การเอง โดยจ า ยชํ า ระค า โอนเป น จํ า นวน
11 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยไมคาดวาจะไดรับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้ดังกลาวจึง
ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน
20. เงินกูยืมและเงินรับฝาก
20.1 จําแนกตามแหลงเงินกูยืมและเงินรับฝาก
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน
4,561,264,395
4,518,633,150
302,927,370
6,817,203
16,211,003
(292,252)
4,870,716,716
4,534,844,153

จากประชาชน
จากสถาบันการเงิน
จากตางประเทศ
สวนลดจายรอตัดบัญชี
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน
4,561,264,395
4,518,633,150
539,437,186
248,483,231
6,817,203
16,211,003
(292,252)
5,107,226,532
4,783,327,384

จากประชาชน
จากสถาบันการเงิน
จากตางประเทศ
สวนลดจายรอตัดบัญชี
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก

20.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

เมื่อทวงถาม
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
331,089,633
349,335,596
4,398,743,966 4,117,845,850
140,883,117
67,662,707
4,870,716,716 4,534,844,153
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
567,599,449
597,818,827
4,398,743,966 4,117,845,850
140,883,117
67,662,707
5,107,226,532 4,783,327,384

20.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2549
ตางประเทศ

ในประเทศ
เงินบาท
รวมเงินกูยืม
และเงินรับฝาก

รวม

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2548
ตางประเทศ

รวม

4,863,899,513

6,817,203

4,870,716,716

4,518,633,150

16,211,003

4,534,844,153

4,863,899,513

6,817,203

4,870,716,716

4,518,633,150

16,211,003

4,534,844,153
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ในประเทศ
เงินบาท
รวมเงินกูยืม
และเงินรับฝาก

31 ธันวาคม 2549
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2548
ตางประเทศ

รวม

5,100,409,329

6,817,203

5,107,226,532

4,767,116,381

16,211,003

4,783,327,384

5,100,409,329

6,817,203

5,107,226,532

4,767,116,381

16,211,003

4,783,327,384

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมไดรวมเงินกูยืม
และเงินรับฝากจากบริษัทยอยในบัญชีเพื่อลูกคา จํานวน 298.2 ลานบาท
21. เงินกูยืมดอยสิทธิ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BFITSEC) - บริษัทยอย
(หนวย: บาท)

เงินกูยืมดอยสิทธิ

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
5.5%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2548
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
300,000,000
300,000,000
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เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติแผนการระดมเงินทุน
จากบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) (FNS) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันในขณะนั้นเพื่อใชในการขยายธุรกิจ โดย
วิธีการกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิจํานวน 300 ลานบาท และการออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
จํานวน 298.5 ลานบาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทยอยเปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ
ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพดังกลาว รวมถึงการขออนุญาตจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 บริษัทยอยไดรับเงินกูยืมดอยสิทธิดังกลาวแลวจาก FNS และมีกําหนดชําระ
คืนวันที่ 16 สิงหาคม 2549 เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5 ตอปและมีกําหนดชําระรายไตรมาส
เงินกูยืมนี้ไดใหสิทธิ FNS ในการซื้อหุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (BFITAM)
ทั้งหมดจากบริษัทยอย ในราคาหุนละ 10.82 บาท
เมื่อวันที่ 5 และ 10 มกราคม 2548 บริษัทยอยไดขายเงินลงทุนใน BFITAM ทั้งจํานวนใหแก FNS ใน
ราคา 108.2 ลานบาท ตามเงื่อนไขในการใชสิทธิของเงินกูยืมดอยสิทธิดังกลาว บริษัทยอยไดรับเงินคาขายหุน
ดังกลาวแลวทั้งจํานวนในวันเดียวกัน เปนผลให BFITAM ไมเปนบริษัทยอยของบริษัทยอยตั้งแตวันที่
10 มกราคม 2548 เปนตนไป และบริษัทยอยรับรูผลกําไรจากการขาย BFITAM จํานวน 18.9 ลานบาท ในงบ
กําไรขาดทุนสําหรับป 2548
ในระหวางเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมดอยสิทธิดังกลาวขางตนตามกําหนดทั้ง
จํานวน
22. หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BFITSEC) - บริษัทยอย
(หนวย: บาท)

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ องคประกอบที่เปนหนี้สิน

3.75%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2548
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
-
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291,214,262

-

291,214,262

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 บริษัทยอยไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพจํานวน 298.5
ลานบาทใหกับบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) (FNS) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันในขณะนั้น ตามที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 โดยเริ่มใชสิทธิแปลงสภาพไดตั้งแตวันที่ 29 เมษายน
2548 และจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 5 ตุลาคม 2550 หุนกูดังกลาวมีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 10,000 บาท
และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป โดยใชอัตราแปลงสภาพ 1 หุนกูตอ 670 หุนสามัญ หรือคิดเปนราคาหุนละ
14.77 บาท ภายหลังจากการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพจํานวน 29,850 หนวย บริษัทยอย
จะไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 295.4 ลานบาท ดังนั้นบริษัทยอยจะตองชําระคืนสวนที่เหลือแกผูถือหุนกู
จํานวน 3.1 ลานบาท ตอมา FNS ไดขายหุนกูทั้งหมดที่ถอื อยูใหแกนักลงทุนรายอื่นในเดือนพฤศจิกายน 2547
ในระหวางป 2548 บริษัทยอยไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตอหุนจากเดิม 10 บาท
ตอหุนเปน 1 บาทตอหุน ซึ่งมีผลทําใหอัตราแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเปน 1 หุนกูตอ
6,700 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 1.477 บาท
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่อง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2543 เปน
ตนไปนั้น ไดกําหนดใหผูออกหุนกูแปลงสภาพแสดงองคประกอบที่เปนหนี้สินและทุนแยกจากกันในงบดุล
บริ ษั ท ย อ ยจึ ง ได แ ยกแสดงองค ป ระกอบดั ง กล า ว โดยกํ า หนดราคาตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น จากการคํ า นวณ
กระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูในขณะนั้น
และกําหนดราคาตามบัญชีของตราสารทุนโดยแสดงไวในงบดุลภายใตหัวขอ “หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพองคประกอบที่เปนทุน” โดยหักราคาตามบัญชีของหนี้สินจากมูลคาทั้งสิ้นของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ ผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาวขางตนและมูลคาหนาตั๋วของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพจะตัดจําหนาย
ตามอายุของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 ผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทยอยไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูทั้ง
จํานวน 29,850 หนวย เปนหุนสามัญในอัตราสวน 1 หุนกูตอ 6,700 หุนสามัญในราคาหนวยละ 1.477 บาท คิด
เปนหุนสามัญจากการใชสิทธิแปลงสภาพจํานวน 199,995,000 หุน ทําใหบริษัทยอยมีหุนสามัญที่รับชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังวันที่มีการใชสิทธิดังกลาวจํานวน 599,995,000 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 599,995,000 บาท โดยมี
สวนเกินมูลคาหุนจากการใชสิทธิแปลงสภาพดังกลาวจํานวน 104 ลานบาท
บริษัทยอยไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนรับชําระแลวขางตนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 31 ตุลาคม
2549
ในป 2549 และ 2548 บริษัทยอยไดรับคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยจากอดีตผูถือหุนดอยสิทธิ
แปลงสภาพ ซึ่งปจจุบันไดใชสิทธิแปลงสภาพและกลายเปนผูถือหุนของบริษัทยอย และญาติสนิทซึ่งมีนามสกุล
เดียวกันกับบุคคลดังกลาว คิดเปนรอยละ 6.52 และรอยละ 5.28 ของรายไดคานายหนาทั้งหมดของบริษัทยอยใน
แตละป
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23. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติใหบริษัทฯลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจาก 1,500 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 50 ลานหุน
มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวม 500 ลานบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 1,000 ลานบาทเปน 1,999 ลานบาท โดยมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ดังกลาวเพื่อเสนอขายใหแกบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในราคา 12.78 บาทตอหุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
แผนการยกระดับเปนธนาคารพาณิชย
ตอมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติใหยกเลิกมติของที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่กลาวไวขางตน เนื่องจากคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยตาม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตอหุน
จากเดิม 10 บาทตอหุนเปน 5 บาทตอหุน ซึ่งมีผลทําใหจํานวนหุนที่จดทะเบียนและจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 150,000,000 หุนเปน 300,000,000 หุน และ 100,000,000 หุนเปน 200,000,000 หุน
ตามลําดับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จํานวน 35,000 หนวย (เมื่อรวมกับที่ไดอนุมัติไวแลวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 จํานวน 15,000 หนว ย เปน
50,000 หนวย) ใหแกกรรมการและเจาหนาที่ชั้นผูใหญของบริษัทฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 5 ป
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญได 100 หุน และมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัทฯเปนผูกําหนดหลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2537 และวันที่ 22 เมษายน 2541 ซึ่งอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯใหแกกรรมการและเจาหนาที่ชั้นผูใหญของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งสิ้น 50,000 หนวย
ตอมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติใหยกเลิกมติของที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่กลาวไวขางตน เนื่องจากคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยตาม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและเจาหนาที่ชั้นผูใหญของบริษัทฯใหม เปนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 200 หุน และอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มเติมจํานวน 5,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหสอดคลองกับการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯยังไมมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวในวรรคขางตนใหแก
กรรมการและเจาหนาที่ชั้นผูใหญของบริษัทฯ
24. สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือตนป
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางป
ตัดจําหนายขาดทุนจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนรอตัดบัญชี
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนของบริษัทยอยลดลง
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
(25,988,105)
(132,641)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
(25,988,105)
(132,641)

17,962,870

(25,879,630)

17,113,989

(26,666,470)

28,149
(7,997,086)

24,166
(25,988,105)

28,149
(8,845,967)

24,166
(26,774,945)

(7,997,086)

(25,988,105)

848,881
(7,997,086)

786,840
(25,988,105)

25. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯและบริษัทยอย
ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
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26. เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป สําหรับป 2547

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2548

รวมเงินปนผลสําหรับป 2548

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2548

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
26 เมษายน 2549

รวมเงินปนผลสําหรับป 2549

เงินปนผลจาย

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจายตอหุน

30,000,00
0
30,000,00
0

0.30

30,000,00
0
30,000,00
0

0.15

0.30

0.15

27. เงินกองทุนตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามคํานิยามในมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 ดังนี้:
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
2548
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
เงินสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
รวม

1,000,000,000
45,000,000
731,492,759
1,776,492,759

1,000,000,000
30,000,000
443,331,100
1,473,331,100

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวม
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

27,803,979
(2,343,281)
25,460,698
1,801,953,457

29,206,327
(3,032,659)
26,173,668
1,499,504,768
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อัตราเงินกองทุนขั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนขั้นที่ 1
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนตามกฎหมาย

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
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28.56
28.97
4.00
8.00

27.92
28.41
4.00
8.00

28. กําไรจากเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2549
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาจากตั๋วสัญญาใชเงิน

34,985

(96,400)

2,684,677

1,398,794

-

กําไรสุทธิจากการซื้อขายหลักทรัพย

2548

222,000

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549

2548

-

-

2,684,677
-

1,398,794
222,000

2,719,662

1,524,394

2,684,677

1,620,794

17,180,621

809,031

21,557,932

2,001,216

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงเทพธนาทร จํากัด (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 12.3)
รวม

-

18,988,310

-

19,900,283

21,321,735

24,242,609

3,622,010

29. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
และผูบริหาร
นอกจากนี้ ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใหแก
กรรมการและผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
อันไดแก ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผู
ดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงหรือเทียบเทาระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา นอกเหนือจากสวนที่ไดเปดเผยไวแลวใน
วรรคกอนเปนจํานวน 102.2 ลานบาท (2548 :75.9 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 24.2 ลานบาท (2548
: 17.9 ลานบาท)
30. คาบริจาค
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) - บริษัทยอย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย มีมติอนุมัติใหจายเงินบริจาคจํานวน 30
ลานบาทใหมูลนิธิการกุศลแหงหนึ่ง เพื่อยุติเรื่องการยายงานของเจาหนาที่การตลาด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ไดมีมติยอมรับใหบริษัทยอยบริจาคเงินจํานวนดังกลาว
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2548 บริษัทยอยไดจายเงินบริจาคแลวทั้งจํานวนในวันดังกลาว
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31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงาน ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรา
รอยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนในประเทศแหงหนึ่ง
และจะถูกจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงิน
6,284,693 บาท ซึ่งเปนยอดเฉพาะของบริษัทฯ 1,671,422 บาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548:
4,931,449 บาท และเปนยอดเฉพาะของบริษัท 1,779,747 บาท)
32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงาน อุปกรณ และ
รถยนต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชา
ดังกลาวดังนี้
งบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

35.8
44.0

6.3
5.0

จายชําระภายใน:
ป 2550
ป 2551 - 2552
32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว

32.2.1 บริษัทฯมีภาระในการนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา
รอ ยละ 0.2 ของยอดเงิ นรั บ ฝาก เงิน กู ยื ม และหนี้ สิ น ที่ เ กิด จากการกูยื ม ที่ มี อ ยู ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลาหกเดื อ นก อ นหน า งวดที่ จ ะต อ งนํ า ส ง เงิ น กองทุ น ภายในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน และ
31 ธันวาคมของทุกป
32.2.2 บริษัทยอยมีภาระในการนําสงคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนราย
เดือน เดือนละ 50,000 บาทและในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย
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32.2.3 บริษัทยอยมีภาระตามสัญญาใหบริการซื้อขายแบบออนไลน โดยคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ
0.02 - 0.05 ของมูลคาการซื้อขาย ทั้งนี้คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ําไมนอยกวา 20,000
บาทตอเดือน
32.2.4 บริษัทยอยมีภาระในการนําสงคาบริการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะเปนผูดําเนินการใหบริการปฏิบัติการหลักทรัพยแทนบริษัทยอย โดยคิดคาบริการเปนราย
เดือน เดือนละ 40,000 บาทและในอัตรา 7.5 บาท ถึง 16 บาทตอบัญชีลูกคา
32.2.5 บริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระในการนํ า ส ง ค า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตต อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคิดคาธรรมเนียมในอัตรา
รอยละ 1 ของรายไดรวมของคานายหนาและรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ทั้งนี้คาธรรมเนียม
ดังกลาวกําหนดไมนอยกวา 500,000 บาทตอป และไมเกิน 5,000,000 บาทตอป
32.2.6 บริษัทยอยมีภาระในการจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระ
ราคาและสงมอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.008 ของมูลคาการชําระราคาและรับชําระราคา
หลักทรัพยสุทธิของบริษัทยอยในแตละเดือน
32.2.7 บริษัทยอยมีภาระในการจายเงินสมทบใหกับกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งอยูภายใต
การดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.0005 ของมูลคาซื้อ
ขายหลักทรัพย
32.3 คดีฟองรอง
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทยอยไดถูกดําเนินคดีฟองรองโดยพนักงานของบริษัทยอยรายหนึ่ง
เกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานและการจายเงินโบนัส โดยมีทุนทรัพยฟองเปนจํานวนเงิน
20.48 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้คดีอยูในกระบวนการของศาลแรงงานกลาง
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33. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ ธุรกิจเงินทุน บริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ
ธุรกิจหลักทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจเงินทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับงวด

ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

รายการตัดบัญชี

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

156
268
424
(108)
316
(19)

163
232
395
(115)
280
(14)

32
702
734
(391)
343
(95)

(13)
627
614
(282)
332
(110)

188
970
1,158
(499)
659
(114)
545
(22)
523

150
859
1,009
(397)
612
(124)
488
488

(226)
(226)
(226)
(226)
(226)

(222)
(222)
(222)
(222)
(222)

188
744
932
(499)
433
(114)
319
(22)
297

150
637
787
(397)
390
(124)
266
266

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

รายการตัดบัญชี

31
ธันวาคม
2549
3,937

31
ธันวาคม
2548
2,783

31
ธันวาคม
2549
111

31
ธันวาคม
2548
12

31
ธันวาคม
2549
4,048

31
ธันวาคม
2548
2,795

31
ธันวาคม
2549
(1,316)

2,790

2,927

292

783

3,082

3,710

6,727

5,710

403

795

7,130

6,505

สินทรัพยอื่น

2,801

รวมสินทรัพย

9,931

เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ

รวม

(หนวย: ลานบาท)
รวม

31
ธันวาคม
2548
(726)

31
ธันวาคม
2549
2,732

31
ธันวาคม
2548
2,069

-

(11)

3,082

3,699

(1,316)

(737)

5,814

5,768

2,219

(241)

(252)

2,560

1,967

8,724

(1,557)

(989)

8,374

7,735

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 8
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34. เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อจาก
การที่คูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายในการใชตราสารอนุพันธเปนเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยง และไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือเก็งกําไร
34.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบ
เนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินได ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกลาวไวแลว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของรายการนอกงบดุล
34.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯและบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสามารถจัดตามลักษณะอัตราดอกเบี้ย ได
ดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย – สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

56.9
423.7
2,215.1
199.4
-

1,401.5
506.0
1,623.3
705.9
-

178.0
685.1
230.4
70.7
92.8

234.9
1,401.5
506.0
2,732.1
230.4
2,991.7
292.2

4,870.7
-

276.0

4,870.7
276.0

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

1.8
413.5
2,215.1
-
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49.8
506.0
1,623.3
705.9

46.0
1,900.1
70.7

47.8
49.8
506.0
3,936.9
2,991.7

5,107.2
-

0.1

5,107.2
0.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนดนับจากวันที่ในงบดุลถึงวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันที่ครบกําหนด (แลวแต
วันใดจะถึงกอน) ดังนี้:
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงิ นให กู ยื มแ ล ะลู กห นี้ ธุ ร กิ จ
เงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

1,130.5
-

221.2
506.0
60.2

49.8
405.2

1,128.6

29.3

88.0

487.4

2.0

19.8

337.5

2,740.7

1,651.7

140.8

ไมมี
กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย

-

1,401.5
506.0
1,623.3

3.75% - 4.80%
4.90625%
2.05% - 11.5625%

108.7

-

705.9

3.12% - 10.00%

-

-

4,870.7

2.50% - 5.50%
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
กําหนด

88.0

506.0
60.2
487.4

49.8
405.2
2.0

1,128.6
19.8

29.3
108.7

574.0

2,740.7

1,651.7

140.8

-

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

รวม

อัตราดอกเบี้ย

-

49.8
506.0
1,623.3
705.9

3.90%
4.90625%
2.05% - 11.5625%
3.12% - 10.00%

-

5,107.2

2.50% - 5.50%

34.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันไดเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินได
เพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มีดังนี้:
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย – สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
หนี้ที่ไมกอ
กําหนด ใหเกิดรายได

รวม

234.9
1,130.5
160.8
164.3
199.4

221.2
506.0
379.3
230.4
1,016.2
92.8

49.8
506.0
522.8
-

1,479.7
850.5
-

61.0
367.2
-

145.3
-

70.7
-

234.9
1,401.5
506.0
2,732.1
230.4
2,991.7
292.2

337.5
-

2,740.7
276.0

1,651.7
-

140.8
-

-

-

-

4,870.7
276.0

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

47.8
160.8
164.3

506.0
379.3
1,016.2

49.8
506.0
522.8

1,469.5
850.5

61.0
367.2

574.0
-

2,740.7
0.1

1,651.7
-

140.8
-

-

ไมมี
หนี้ที่ไมกอ
กําหนด ใหเกิดรายได
1,360.3
-

รวม

70.7

47.8
49.8
506.0
3,936.9
2,991.7

-

5,107.2
0.1

34.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ที่มีสาระสําคัญ
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34.5 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้:
ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล รวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร
และเงินใหกูยืมและลูกหนี้ซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากตราสารทางการเงินสวน
ใหญมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน
เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน

ข)

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี
เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตกตางไปจาก
ราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดดังนี้
ราคาตามบัญชีสุทธิ
298.3
257.1
101.5

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน

(หนวย: ลานบาท)
มูลคายุติธรรม
301.7
253.1
93.9

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดดังกลาวขางตนคํานวณ
จากสู ต รที่ กํ า หนดโดยธนาคารแห ง ประเทศไทยโดยใช เ ส น อั ต ราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
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35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอ
กําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
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