บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
30 กันยายน 2549

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแส
เงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 ของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ดวย
เช น กั น ซึ่ ง ผู บริ ห ารของกิ จ การเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ ความถู ก ต อ งและครบถ ว นของข อ มู ล ในงบการเงิ น เหล า นี้
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น ขาพเจาจึงไมไดเสนอ
รายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
โดยไมไดรายงานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.1
เกี่ยวกับผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่มีตอบริษัทฯ
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทเงินทุน กรุงเทพ
ธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549
โดยไดใหสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่มีตอบริษัทฯ งบดุล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินซึ่งขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว
ดังกลาว

รัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2549
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สรุปผลการดําเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทยอยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
สอบทาน

ป
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน(บาท)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(หนวย : พันบาท)
ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2549
2548
2549
2548
53,993
82,511
241,253
202,327
0.27
0.41
1.21
1.01

ประเภทรายงานของผูสอบบัญชีในงบการเงิน
ไมมีเงื่อนไขและมีขอสังเกต
หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพย
"ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่รายงานขางตนนี้ถูกตองทุกประการ พรอมกันนี้บริษัทไดจัดสงงบ
การเงินฉบับเต็มผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยและสงตนฉบับใหกับสํานักงาน
ก.ล.ต.เรียบรอยแลว"
ลงลายมือชื่อ _______________________________________
( นายหาญ เชี่ยวชาญ , นายสาคร สุขศรีวงศ )
ตําแหนง กรรมการ
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

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
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
แตสอบทานแลว)

439,707,179
551,453,225
1,126,000,000

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

79,172,530
50,280,000
1,126,000,000

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

473,779,741
1,811,254,859
2,285,034,600
272,071,776

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

473,779,741
1,799,673,559
913,540,200
3,186,993,500
-

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

2,654,142,104
401,784,640
3,055,926,744
13,620,015
3,069,546,759
(231,589,931)
(375,054)
2,837,581,774
52,607,573
72,127,942
7,936,756
59,087,727

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

2,654,142,104
2,654,142,104
13,620,015
2,667,762,119
(212,800,000)
(375,054)
2,454,587,065
52,607,573
6,251,461
841,853
34,212,701

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

7,703,608,552

7,735,102,645

6,990,946,683

6,428,972,352

4

5

6.1
6.2

7
8

รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
จากประชาชน
จากสถาบันการเงิน
จากตางประเทศ
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินกูยืมดอยสิทธิ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนหนี้สิน
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
โบนัสคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

10

11

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

4,686,362,937
132,969,364
6,202,987
4,825,535,288
167,385,219
419,323,294
294,336,721
42,522,527
5,025,708
19,818,019
65,834,540
32,549,239
5,872,330,555

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

4,686,362,937
404,672,142
6,202,987
5,097,238,066
67,820
37,872,841
2,456,905
2,271,509
1,657,343
18,104,202
5,159,668,686

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
(11,697,211)
12,489,837

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

1,000,000,000
(11,697,211)
12,489,837

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

85,000,000
745,485,371
1,831,277,997

85,000,000
534,232,061
1,605,733,793

45,000,000
785,485,371
1,831,277,997

45,000,000
574,232,061
1,605,733,793

7,703,608,552

7,735,102,645

6,990,946,683

6,428,972,352

0

0

0

0
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หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ - องคประกอบที่เปนทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
แตสอบทานแลว)

16
12

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

60,005,677
42,555,869
102,561,546

45,140,860
30,564,709
75,705,569

47,789,039
42,382,221
90,171,260

39,323,952
30,392,415
69,716,367

61,291,849
7,453,841
68,745,690
33,815,856
3,000,000

29,770,481
8,939,624
38,710,105
36,995,464
(5,469,735)
2,916,767
1,082,056

62,669,893
62,669,893
27,501,367
3,000,000

30,680,895
30,680,895
39,035,472
(5,469,735)
1,082,056

36,815,856

35,524,552

30,501,367

34,647,793

147,806,879
4,858,716
4,116,840
725,930
401,693
157,910,058
194,725,914

174,765,192
1,225,968
2,367,676
652
387,647
178,747,135
214,271,687

9,093,502
40,935,321
2,104,661
725,930
205,778
53,065,192
83,566,559

1,484,042
76,337,809
2,211,096
652
160,022
80,193,621
114,841,414

76,629,813
21,066,246
3,408,216
2,397,487
50,000
4,833,326
12,102,034
120,487,122
74,238,792
(20,246,179)
53,992,613

57,842,887
12,204,987
2,725,938
1,363,500
40,000
5,010,288
20,499,207
99,686,807
114,584,880
(32,074,075)
82,510,805

12,815,627
2,455,353
3,062,768
1,247,500
7,381,749
26,962,997
56,603,562
(2,610,949)
53,992,613

11,573,237
2,581,582
2,504,070
702,500
12,676,022
30,037,411
84,804,003
(2,293,198)
82,510,805

0.27

0.41

0.27

0.41

งบการเงินรวม
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
คาบริจาค
คาธรรมเนียมและบริการจายในธุรกิจหลักทรัพย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

17

19

2549

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มใิ ชดอกเบี้ย
คานายหนา
กําไรจากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดสุทธิ
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาบริจาค
คาธรรมเนียมและบริการจายในธุรกิจหลักทรัพย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

17

18

19

2549

2548

187,815,984
112,424,717
300,240,701

130,956,124
94,110,078
225,066,202

147,983,921
111,885,141
259,869,062

113,423,154
93,688,171
207,111,325

151,312,714
26,925,040
178,237,754
122,002,947
11,206,236

81,558,900
27,338,974
108,897,874
116,168,328
(15,631,040)
2,925,210
1,082,056

153,783,164
153,783,164
106,085,898
11,206,236

83,068,614
83,068,614
124,042,711
(5,469,735)
1,082,056

133,209,183

104,544,554

117,292,134

119,655,032

517,089,131
11,811,956
7,551,593
11,178,615
2,361,661
549,992,956
683,202,139

474,816,927
21,646,410
5,949,228
652
1,981,953
504,395,170
608,939,724

16,798,052
186,076,871
3,962,730
11,178,615
1,277,156
219,293,424
336,585,558

3,599,145
172,138,953
5,417,550
652
347,185
181,503,485
301,158,517

219,810,018
55,768,964
9,808,860
6,999,154
50,000
18,650,463
36,158,797
347,246,256
335,955,883
(94,702,573)
241,253,310

155,105,159
41,869,905
7,893,273
4,151,000
1,958,700
31,859,000
17,926,586
47,584,864
308,348,487
300,591,237
(98,263,877)
202,327,360

39,024,551
8,267,464
8,457,535
3,694,167
21,135,244
80,578,961
256,006,597
(14,753,287)
241,253,310

35,534,186
9,242,997
7,235,588
2,235,000
1,958,700
10,000
32,424,363
88,640,834
212,517,683
(10,190,323)
202,327,360

1.21

1.01

1.21

1.01

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
2549
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
สวนปรับปรุงคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
โอนกลับดอกเบี้ยรับจากการปรับลดยอดในตั๋วสัญญาใชเงิน
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของตั๋วสัญญาใชเงิน
คาตัดจําหนายสวนเกินมูลคาหุนกู
คาตัดจําหนายสวนลดของหุนกูดอยสิทธิ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอุปกรณ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
รายไดดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมจากประชาชน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากตางประเทศ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

241,253,310

202,327,360

241,253,310

202,327,360

17,395,676
298,433
(20,407)
(1,630,513)
2,126,545
3,122,459
(11,182,431)
(2,716)
(16,878,443)
15,158,718

14,698,456
15,631,040
(2,925,210)
(270,059)
(18,988,310)
(1,616,910)
740,000
(222,000)
8,908,587
4,163,279
1,958,700
(293,980)
(1,483,594)
1,654,859
(3,757,352)
3,199,342

1,554,855
(20,407)
(186,076,871)
(1,630,513)
2,074,201
(11,182,431)
3,816
(13,920,785)
14,721,895

3,395,198
5,469,735
(270,059)
(172,138,953)
(1,416,510)
740,000
(222,000)
8,887,187
1,958,700
(652)
(1,692,698)
441,912

249,640,631

223,724,208

46,777,070

47,479,220

(231,536,497)
(676,000,000)
27,529,385
(164,565,851)
867,750,904
(3,400,193)

(491,507)
(175,000,000)
247,330,653
(252,610,297)
(782,192,746)
1,854,931

(491,507)
(676,000,000)
27,529,385
478,756,535
2,180,152

(491,507)
(175,000,000)
247,330,653
(618,521,987)
593,712

167,729,787
132,969,364
(10,008,016)
(246,732,273)
3,995,247
(23,273,583)
94,098,905

422,556,941
(250,000,000)
7,503,001
(41,826,444)
543,763,367
38,197,320
(17,190,573)

167,729,787
156,188,911
(10,008,016)
7,797,550
200,459,867

306,494,802
(28,526,355)
7,503,001
(13,906,986)
(227,045,447)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายทรัพยสินรอการขาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมดอยสิทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด:
เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการที่มิใชเงินสด:
โอนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้เปน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

4

3

2549

2548

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

(229,627,791)
(34,215,772)
14,899
52,168,460
(211,660,204)

261,095,823
105,929,879
(36,134,670)
581,595
11,614,800
343,087,427

(231,350,591)
(53,594)
5,366
52,168,460
(179,230,359)

249,495,904
(5,884,615)
654
11,614,800
255,226,743

(300,000,000)
(30,000,000)
(330,000,000)
(447,561,299)
887,268,478
439,707,179

(29,989,725)
(29,989,725)
295,907,129
563,511,010
859,418,139

(30,000,000)
(30,000,000)
(8,770,492)
87,943,022
79,172,530

(29,989,725)
(29,989,725)
(1,808,429)
98,041,634
96,233,205

136,153,996
131,572,146

105,698,532
106,778,875

139,061,269
18,349,280

82,626,702
34,070,289

-

701,355

-

701,355

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

14

14

งบการเงินรวม
หุนกูดอยสิทธิ
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน แปลงสภาพกําไรสะสม
ทุนที่ออก
จากการเปลี่ยนแปลง องคประกอบ
และชําระแลว
มูลคาเงินลงทุน
ที่เปนทุน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
1,000,000,000
(132,641)
12,489,837
38,000,000
345,514,545
(17,933,751)
202,327,360
8,000,000
(8,000,000)
(30,000,000)
1,000,000,000
(18,066,392)
12,489,837
46,000,000
509,841,905

รวม
1,395,871,741
(17,933,751)
202,327,360
(30,000,000)
1,550,265,350

1,000,000,000
1,000,000,000

1,605,733,793
14,290,894
241,253,310
(30,000,000)
1,831,277,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(25,988,105)
14,290,894
(11,697,211)

12,489,837
12,489,837

85,000,000
85,000,000

534,232,061
241,253,310
(30,000,000)
745,485,371

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

14

14

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หุนกูดอยสิทธิ
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน แปลงสภาพกําไรสะสม
ทุนที่ออก
จากการเปลี่ยนแปลง องคประกอบ
และชําระแลว
มูลคาเงินลงทุน
ที่เปนทุน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
1,000,000,000
(132,641)
12,489,837
30,000,000
353,514,545
(17,933,751)
202,327,360
(30,000,000)
1,000,000,000
(18,066,392)
12,489,837
30,000,000
525,841,905

รวม
1,395,871,741
(17,933,751)
202,327,360
(30,000,000)
1,550,265,350

1,000,000,000
1,000,000,000

1,605,733,793
14,290,894
241,253,310
(30,000,000)
1,831,277,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

(25,988,105)
14,290,894
(11,697,211)

12,489,837
12,489,837

45,000,000
45,000,000

574,232,061
241,253,310
(30,000,000)
785,485,371

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
30 กันยายน 2549
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย บริษัทฯประกอบ
กิ จ การในประเทศไทย โดยมี ธุ 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 นบริ ษั ทย อ ย คื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว. ดับยู. ซี. เอ
ชั้นที่ 23 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1.1 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการซื้อหุนของบริษัท
เงิ น ทุ น ฟ นั น ซ า จํ า กั ด และอนุ มั ติ ใ ห ข ายหุ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯให แ ก บริ ษั ท ฟ นั น ซ า จํ า กั ด
(มหาชน) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการยกระดับเปนธนาคารพาณิชย
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติยอมรับขอเสนอของ
บริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด เกี่ยวกับการควบรวมและโอนกิจการระหวางกันเพื่อขออนุญาตจัดตั้งธนาคาร
พาณิชย โดยใหบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด เปนบริษัทแกนในการยื่นขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย ซึ่งจะ
ดําเนินการในรูปแบบการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดแหงใหมขึ้น
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯไดรวมกับบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด ยื่นแผนการขอจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยตอธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด เปนบริษัทแกน และบริษัทฯ
เปนผูถูกควบหรือรวมกิจการ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากธนาคารแหงประเทศไทย วาคําขอจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไมไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง สงผล
ใหขอเสนอการควบรวมกิจการระหวางบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด และบริษัทฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของทั้ง 2 ฝายแลวนั้น เปนอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับแจงจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยวา บริษัทฯยังคงดํารงสถานะเปนบริษัทเงินทุนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 ที่แกไขแลวตอไป และผูถือบัตรเงินฝากหรือผูถือตั๋ว
สัญญาใชเงินที่บริษัทฯออกเพื่อกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนในประเทศยังคงไดรับการประกัน
การชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามขอบังคับกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ตอมาธนาคารแหงประเทศไทยไดใหบริษัทฯจัดทําแผนธุรกิจ 3 ป คลอบคลุมการดําเนินการตั้งแต
ป 2548 ถึงป 2550 ซึ่งบริษัทฯไดจัดสงใหธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรับทราบแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2548
ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเงินทุนจากการ
ไมไดรับความเห็นชอบในคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยดังกลาว
1.2 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ในเดือนมิถุนายน 2544 รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยขึ้น ภายใต
พระราชกําหนดนี้ สถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะเขารวมโครงการและโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
บางสวนตามเงื่อนไขที่กําหนดใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ภายในระยะเวลาที่กําหนดได
ราคาโอนคือราคาที่เทากับมูลคาหลักประกันหรือราคาที่คณะกรรมการ บสท. กําหนดและมีการแบงปนผล
กําไรและการรับผิดชอบในผลขาดทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวในอนาคต ฝายบริหารของ
บริษัทฯไดตกลงใหบริษัทฯเขารวมโครงการดังกลาว ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2544 บริษัทฯได
ดําเนินการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 4 ราย ใหแก บสท. ดวยมูลคาตามบัญชีจํานวน 40.7 ลานบาท
และจํานวน 281.6 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนราคาที่เปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการ บสท. กําหนด
โดย บสท. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับคาโอนหนี้ดอยคุณภาพใหแกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไมมีผล
ขาดทุนจากการโอนลูกหนี้ดังกลาว
ในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทฯไดทําการปรับปรุงลดยอดเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินลงอีก 0.7 ลาน
บาท เนื่องจากพบวามูลคาของลูกหนี้ดอยคุณภาพที่โอนไป บสท. สูงเกินกวาที่ควรจะเปนตามจํานวน
ดังกลาว
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บสท. ไดชําระเงินพรอมไถถอนตั๋วสัญญาใช
เงินจํานวน 16.0 ลานบาท ทั้งนี้ยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
คงเหลือเปนจํานวน 195.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 211.6 ลานบาท)
ทั้งนี้บริษัทฯยังมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพในอนาคต ซึ่งหากการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวมีผลขาดทุน
บริ ษั ท ฯจะต อ งร ว มรั บ ผลขาดทุ น ในอั ต ราส ว นสู ง สุ ด เท า กั บ ร อ ยละสามสิ บ ของราคาสิ น ทรั พ ย ด อ ย
คุณภาพที่ บสท. รับโอนหรือประมาณ 96.5 ลานบาท ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทฯยังไมสามารถประมาณ
สวนแบงผลขาดทุนดังกลาวได อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯมีคาเผื่อผลขาดทุนที่
อาจจะเกิดขึ้นเปนจํานวน 96.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 96.5 ลานบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
โดยบริษัทฯเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล
งบกํ า ไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส ว นของผู ถื อ หุ น และงบกระแสเงิ น สดในรู ป แบบ
เชนเดียวกับงบการเงินประจําป
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช ห ลั ก เกณฑ เ ดี ย วกั บ งบการเงิ น รวมสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
2549
2548
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

48,000
493,659,179
493,707,179
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48,000
859,370,139
859,418,139

20,000
79,152,530
79,172,530

20,000
96,213,205
96,233,205

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
4. เงินลงทุน
4.1 ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2549 และ 31 ธั น วาคม 2548 บริ ษั ท ฯมี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ที่
เกี่ยวของกัน ดังนี้:
(หนวย: พันบาท)
วิธีราคาทุน
ประเภท
ชื่อบริษัท

ธุรกิจ

ประเภทหลักทรัพย ลักษณะความ

วิธีสวนไดเสีย

ทุนชําระ

สัดสวน

ที่ลงทุน

สัมพันธ

แลว

เงินลงทุน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549

2548

2549

2548

หุนสามัญ

บริษัทยอย

400,000

100%

400,000

400,000

913,540

726,114

หุนบุริมสิทธิ

กรรมการรวมกัน

33,909

9.99%

563

563

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพย บีฟท ธุรกิจหลักทรัพย
จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ตวันนาโฮเต็ล

ธุรกิจโรงแรม

จํากัด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตการขยาย
เวลาการซื้อหรือมีหุนใน บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BFITSEC) เกินรอยละ 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในอัตรารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และเปน
จํานวนไมเกิน 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 ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดขายเงินลงทุนในบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ BFITSEC ในขณะนั้นใหแก บริษัท
ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ในราคา 108.2 ลานบาท ตามเงื่อนไขของสิทธิในการซื้อหุนของเงินกูยืม
ดอยสิทธิตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11

-4-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
โดย BFITSEC มีเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในป 2548 ดังนี้
ราคาขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทที่ขายไป
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน

บาท
108,199,924
(2,270,045)
105,929,879

4.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 1.2
จํานวน 99.1 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมอยูในเงินลงทุนระยะ
ยาวในงบดุล และจัดประเภทเปนเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งตั๋วสัญญาใช
เงินดังกลาวจะครบกําหนดในวันที่ 31 ตุลาคม และ 30 พฤศจิกายน 2554 บสท. จะคํานวณดอกเบี้ยตาม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยเปนรายไตรมาสของธนาคารพาณิชยหาแหงตามการเผยแพรของธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยจะคํานวณเปนรายไตรมาสตามปปฏิทินและ บสท. จะชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นป โดยชําระ
เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่เปลี่ยนมือไมได และมีวันถึงกําหนดชําระเมื่อสิ้นระยะเวลา 1 ป นับแตวันออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูอาวัล ทั้งนี้ บสท. สงวน
สิทธิในการตออายุตั๋วสัญญาใชเงินออกไปอีกไดตามที่เห็นสมควร
4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
จํานวนเงิน 100 ลานบาท แสดงเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่งเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ดังกลาวมีลักษณะเปนตราสารหนี้ที่มีอนุพันธทางการเงินแฝงในรูปของเงื่อนไขของดอกเบี้ยที่
บริษัทฯจะไดรับซึ่งมีกําหนดชําระทุกครึ่งป และคิดคํานวณเปนรายวันในอัตรารอยละ 5.70 ตอป เฉพาะวันที่
อัตราดอกเบี้ยอางอิงมีอัตราไมมากกวาอัตราที่กําหนดในสัญญา
ตราสารหนี้ดังกลาวขางตนมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ 17 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยที่ผู
ออกตราสารหนี้มีสิทธิที่จะไถถอนคืนกอนกําหนดในราคาหนาตั๋ว ในขณะที่ผูถือตราสารหนี้ไมสามารถ
จะขอรับชําระคืนกอนกําหนดไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูออกตราสารและผูออกตราสารอาจ
คิดคาธรรมเนียมการไถถอนกอนกําหนด บริษัทฯไดไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวกอนกําหนดแลวใน
เดือนมิถุนายน 2549
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
5. เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
5.1 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2549
ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจเชาซื้อ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: สวนลดรับลวงหนา
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

836,858,149
252,247,458
597,517,816
208,821,650
382,994,709
598,768,585
2,877,208,367
13,537,683
(1,204,391)
2,889,541,659

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

17,600,000
6,000,000
11,021,229
34,621,229
34,621,229

37,059,916
37,059,916
82,332
37,142,248

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

สงสัยจะสูญ
30,098,716
35,840,860
3,755,766
69,695,342
69,695,342

รวม
921,616,781
307,844,668
603,517,816
208,821,650
401,784,640
613,545,580
3,057,131,135
13,620,015
(1,204,391)
3,069,546,759
(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
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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

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 2549
ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

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

836,858,149
252,247,458
597,517,816
208,821,650
598,768,585
2,494,213,658
13,537,683
(1,204,391)

17,600,000
6,000,000
11,021,229
34,621,229
-

37,059,916
37,059,916
82,332
-

19,756,350
19,756,350
-

30,098,716
35,840,860
3,755,766
69,695,342
-

921,616,781
307,844,668
603,517,816
208,821,650
613,545,580
2,655,346,495
13,620,015
(1,204,391)

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

2,506,546,950

34,621,229

37,142,248

19,756,350

69,695,342

2,667,762,119
(หนวย: บาท)

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

ปกติ
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

กลาวถึง
เปนพิเศษ
70,671
70,671
70,671

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2548
ต่ํากวา
มาตรฐาน
สงสัย
38,376,846
19,756,350
38,376,846
19,756,350
38,376,846
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

5.2 จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 2549
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
สํารองสวนเพิ่ม

2,509,425
34,621
37,060
19,756
69,695
-

2,495,804*
34,621
26,308
19,756
69,848
-

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

2,670,557

2,646,337

อัตราที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อ

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

มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑ ธปท.

มูลคา
ตามที่ตั้งไว

23,762
692
5,262
69,696
69,848
-

23,762
692
5,262
69,696
69,848
43,540

169,260

212,800

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

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

31 ธันวาคม 2548
อัตราที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อ

1%
2%
20%
50%
100%

มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑ ธปท.

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

* ยอดดังกลาวไมหักมูลคาหลักประกันที่สามารถเลือกนํามาหักไดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

สํารองของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยไดรวมเงินสํารองที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งใหกันสํารองเพิ่มเติม
สําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติรายหนึ่งที่คาดวาจะดอยคุณภาพในอนาคต
มูลหนี้หลังหักหลักประกันที่นํามาคํานวณมูลคาสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย ถือตามมูลหนี้จัดชั้นตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอ
ขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย มูลหนี้ดังกลาวไดรวมเงินใหกูยืมแกพนักงานแตไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มูลคาหลักประกันที่สามารถนํามาหักจากมูลหนี้จัดชั้นปกติ ตามเกณฑธนาคาร
แหงประเทศไทยมีจํานวน 956.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 1,083.5 ลานบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯเลือกที่จะไม
นํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ในการคํานวณสํารองของชั้นดังกลาว
5.3 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพและที่บริษัทฯระงับรับรูรายได
5.3.1 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพมีดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31
ธันวาคม
2549
2548
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549

2548

เงิ น ใ ห กู ยืม แล ะลู ก ห นี้ ธุ ร กิ จ
เงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
รวม

126,512

130,079

126,512

130,079

18,790
145,302

11,246
141,325

126,512

11,246
141,325

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวถือตามรายงานเงินใหกูยืมและลูกหนี้คางชําระที่
บริษัทฯไดจัดทําเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ มีอัตรารอยละ 4.67 และ 4.67 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมตามลําดับ (31 ธันวาคม
2548: อัตรา รอยละ 3.55 และ 4.44)
5.3.2 เงินใหกูยืมที่บริษัทฯระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการรับรูรายไดมีจํานวนทั้งสิ้น
89.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 102.9 ลานบาท)
5.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีเงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่
มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
จํานวนราย

บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวาง
การฟนฟูการดําเนินงาน

มูลหนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

2

2

26.6

26.6

26.6

26.6

5.5 การปรับโครงสรางหนี้
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้จํานวน 3 ราย โดยมีภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้
จํานวนรวม 24 ลานบาท
ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ชําระหนี้โดยมีระยะเวลาในการผอนชําระ 10 ป บริษัทฯมีสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวเปน
จํานวน 1.1 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯมิไดบันทึกผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนดังกลาว
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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)
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
สํ า หรั บ งวดเก า เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2549 บริ ษั ท ฯรั บรู ร ายได ด อกเบี้ ย จากลู ก หนี้ ที่
ปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 21.4 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548: 27.3 ลานบาท)
และไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 37.4 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548: 56.6 ลานบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯมียอดคงคางของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนโดยสรุป
ไดดังนี้:
จํานวนราย
เงินใหกูยืมที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ
2
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดเปนชั้นปกติ
5
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นต่ํากวามาตรฐาน
4
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัย
1
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ
2
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนปกติ
9,708
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
9,722

ลานบาท
18
429
28
20
14
2,145
2,654

บริษัทฯไมสามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ของ
เงินใหกูยืมที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ไดในขณะนี้
6. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
6.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)

ปกติ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
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รวม

ยอดตนงวด
อื่น ๆ
ยอดปลายงวด

28,706,327
(4,944,652)
23,761,675

1,414
691,011
692,425
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5,196,469
65,155
5,261,624

79,917,192
8,569,188
88,486,380

117,470,096 231,291,498
(4,082,269)
298,433
113,387,827 231,589,931

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(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

รวม
217,977,315
15,631,040
(2,316,857)
231,291,498
(หนวย: บาท)

ยอดตนงวด
อื่น ๆ
ยอดปลายงวด

ปกติ
28,706,327
(4,944,652)
23,761,675

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
1,414
5,196,469
72,672,654 106,223,136
691,011
65,155
(2,976,205)
7,164,691
692,425
5,261,624
69,696,449 113,387,827

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

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
6.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับงวดเกาเดือน
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2548
30 กันยายน 2549
395
1,418
127
98
(1,121)
(147)
375
395

ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด
7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2549 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
55,874
7,573
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
31,644
53
(12)
(9)
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย
(1,366)
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
(15,378)
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
72,128
6,251
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
8. สินทรัพยอื่น
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2548
2549
29,643,166
19,077,911
11,598,248
10,586,566
10,710,177
8,711,462
2,901,930
3,744,358
2,999,395
4,234,206
59,087,727
45,119,692

ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
เงินสมทบกองทุนชําระราคา
เงินมัดจํา
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2549
2548
26,584,480
18,976,883
1,956,666
1,964,266
2,794,754
3,364,324
2,876,801
4,477,196
34,212,701
28,782,669

9. การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย
9.1 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย - บริษัทฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของ
ตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตรารอยละ

มูลหนี้
30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

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

2,545.8
34.6
37.1
19.8
69.8

3,046.2
0.1
38.4
19.8
83.5

2,707.1

3,188.0

รวม

2,707.1

-

ที่ตองตั้งตาม
เกณฑ ธปท.

3,188.0
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1%
2%
20%
50%
100%

มูลคาที่ตองตั้งตาม
เกณฑขั้นต่ําของ ธปท.

มูลคาที่ตั้งแลว

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

24.3
0.7
5.3
69.7
69.8

29.2
5.2
72.7
69.8

24.3
0.7
5.3
69.7
113.3

29.2
5.2
72.7
106.2

169.8

176.9

213.3

213.3

0.4

0.4

0.4

0.4

170.2

177.3

213.7

213.7

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
มูลหนี้จัดชั้นดังกลาวขางตนถือตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย
9.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) - บริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของ กลต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย
และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

18.8
18.8

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต.
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548

7.2
7.2

(18.8)
(18.8)

(7.2)
(7.2)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในบัญชีของบริษัทยอย
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
(18.8)
(18.8)

(7.2)
(7.2)

10. เงินกูยืมและเงินรับฝาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ไดรวมเงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทยอยในบัญชีเพื่อลูกคา จํานวน 122.8 ลานบาท
11. เงินกูยืมดอยสิทธิ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BFITSEC) - บริษัทยอย
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
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
ดั ง กล า วแล ว ทั้ ง จํ า นวนในวั น เดี ย วกั น เป น ผลให BFITAM.ไม เ ป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ย อ ยตั้ ง แต วั น ที่
10 มกราคม 2548 เปนตนไป และบริษัทยอยรับรูผลกําไรจากการขาย BFITAM จํานวน 18.9 ลานบาท ใน
งบกําไรขาดทุนของงวดดังกลาว
ในระหวางเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมดอยสิทธิดังกลาวขางตนตามกําหนดทั้ง
จํานวน
12. หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BFITSEC) - บริษัทยอย
(หนวย: บาท)

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ องคประกอบที่เปนหนี้สิน

3.75%

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2549
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม
294,336,721

-

-

294,336,721
(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

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 บริษัทยอยไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพจํานวน 298.5 ลาน
บาทใหกับบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) (FNS) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันในขณะนั้น ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 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 ไดขายหุนกูทั้งหมดที่ถืออยูใหแกนักลงทุนรายอื่นในเดือนพฤศจิกายน 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
บริษัทยอยจึงไดแยกแสดงองคประกอบดังกลาว โดยกําหนดราคาตามบัญชีของหนี้สินจากการคํานวณจาก
กระแสเงินสดของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปนอยูในขณะนั้น
และกําหนดราคาตามบัญชีของตราสารทุนโดยแสดงไวในงบดุลภายใตหัวขอ “หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพองคประกอบที่เปนทุน” โดยหักราคาตามบัญชีของหนี้สินจากมูลคาทั้งสิ้นของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ ผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาวขางตนและมูลคาหนาตั๋วของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพจะตัดจําหนาย
ตามอายุของหุนกูดอ ยสิทธิแปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 ผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทยอยไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูดอย
สิทธิทั้งจํานวน 29,850 หนวย เปนหุนสามัญในอัตราสวน 1 หุนกูตอ 6,700 หุนสามัญในราคาหนวยละ 1.477
บาท คิดเปนหุนสามัญจากการใชสิทธิแปลงสภาพจํานวน 199,995,000 หุน ทําใหบริษัทยอยมีหุนสามัญที่รับ
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังวันที่มีการใชสิทธิดังกลาวจํานวน 599,995,000 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 599,995,000
บาท
ทั้งนี้ บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวจํานวนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2549
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทยอยมีรายไดคานายหนาจากผูถือหุนกูดอย
สิ ท ธิ แ ปลงสภาพและจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั บบุ ค คลดั ง กล า วตามคํ า จํ า กั ด ความในประกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยคิดเปนจํานวนรอยละ 2.23 และรอยละ 5.69 ของรายได
คานายหนาทั้งหมดของบริษัทยอยตามลําดับ
13. ทุนเรือนหุนและกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่
ตราไวตอหุนจากเดิม 10 บาทตอหุนเปน 5 บาทตอหุน ซึ่งมีผลทําใหจํานวนหุนที่จดทะเบียนและจํานวนหุนที่
ออกและชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 150,000,000 หุนเปน 300,000,000 หุน และ 100,000,000 หุนเปน
200,000,000 หุน ตามลําดับ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางงวด กําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ได
ปรับปรุงโดยถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน
14. เงินปนผลจาย
เงินปนผลซึ่งประกาศจายในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และระหวางป 2548
ประกอบดวยยอดดังตอไปนี้:
(หนวย: บาท)
เงินปนผลจากกําไรของป 2547

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2548

รวมสําหรับป 2548
เงินปนผลจากกําไรของป 2548

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
26 เมษายน 2549

รวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2549
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เงินปนผลรวม

เงินปนผลตอหุน

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

0.30

30,000,00
0

0.15

30,000,000

0.15

0.30
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
15. เงินกองทุนตามกฎหมาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามคํานิยามใน
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
ดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2548
2549
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
1,000,000,000 1,000,000,000
เงินสํารองตามกฎหมาย
45,000,000
30,000,000
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
544,232,061
443,331,100
รวม
1,589,232,061 1,473,331,100
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
24,261,675
29,206,327
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
1,324,744
(3,032,659)
รวม
25,586,419
26,173,668
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย
1,614,818,480 1,499,504,768
16. สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือตนงวด
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางงวด
ตัดจําหนายขาดทุนจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนรอตัดบัญชี
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนของบริษัทยอยลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน
สําหรับป
สําหรับงวดเกาเดือน
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548
(25,988,105)
(132,641)
(25,988,105)
(132,641)
14,270,240

(25,879,630)

12,920,636

(26,666,470)

20,654
(11,697,211)

24,166
(25,988,105)

20,654
(13,046,815)

24,166
(26,774,945)

(11,697,211)

(25,988,105)

1,349,604
(11,697,211)

786,840
(25,988,105)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
17. กําไรจากเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
2549
2548
(58,600)
1,284,568
9,093,502
1,484,042
4,858,716
4,858,716
1,225,968
9,093,502
1,484,042

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรสุทธิจากการซื้อขายหลักทรัพย
รวม

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
2549
2548
200,400
1,651,167
1,398,794
1,651,167
1,398,794
222,000
222,000
1,651,167
1,821,194
1,651,167
1,620,794
10,160,789
836,906
15,146,885
1,978,351
18,988,310
11,811,956
21,646,410
16,798,052
3,599,145

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาจากตั๋วสัญญาใชเงิน
กําไรสุทธิจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
รวม

18. 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
19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษั ทฯและบริษัทยอยคํานวณขึ้นจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอ ย
หลังจากบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
20. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่สําคัญ ดังตอไปนี้
20.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวสําหรับอาคาร
สํานักงาน อุปกรณ และรถยนต ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตจํานวน 66.6 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ:
12.3 ลานบาท)
20.2 บริษัทฯมีภาระในการนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรารอยละ
0.2 ของยอดเงินรับฝากเงินกูยืมและหนี้สินที่เกิดจากการกูยืมที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนกอน
หนางวดที่จะตองนําสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป
20.3 บริษัทยอยมี ภาระในการนําสงคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยเป นรายเดือ น
เดือนละ 50,000 บาทและในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย
20.4 บริษัทยอยมีภาระตามสัญญาใหบริการซื้อขายแบบออนไลน โดยคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.02 0.05 ของมูลคาการซื้อขาย ทั้งนี้คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ําไมนอยกวา 20,000 บาทตอเดือน
20.5 บริษัทยอยมีภาระในการนําสงคาบริการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ
เปนผูดําเนินการใหบริการปฏิบัติการหลักทรัพยแทนบริษัทยอย โดยคิดคาบริการเปนรายเดือน เดือนละ
40,000 บาทและในอัตรา 7.5 บาท ถึง 16 บาทตอบัญชีลูกคา
20.6 บริษัทยอยมีภาระในการนําสงคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของรายได
รวมของคานายหนาและรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ทั้งนี้คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดไมนอยกวา
200,000 บาทตอป และไมเกิน 3,000,000 บาทตอป
20.7 บริษัทยอยมีภาระในการจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและสง
มอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 0.008 ของมูลคาการชําระราคาและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิของบริษัทยอยใน
แตละเดือน
20.8 บริษัทยอยมีภาระในการจายเงินสมทบใหกับกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งอยูภายใตการดูแล
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.0005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
20.9 บริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 5.7 ลานบาท
20.10 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทยอยไดถูกดําเนินคดีฟองรองโดยพนักงานของบริษัทฯรายหนึ่งเกี่ยวกับการ
จายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานและการจายเงินโบนัส โดยมีทุนทรัพยฟองเปนจํานวนเงิน 20.48 ลาน
บาท ซึ่งในขณะนี้คดีอยูในกระบวนการของศาลแรงงานกลาง
21. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ที่เกี่ยวของกันโดย
การถือหุนและ/หรือมีผูถือหุน และ/หรือกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการและ
พนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไป) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ตกลงรวมกัน
ระหวางบริษัทฯ บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกันเหลานั้น
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ (นอกจากที่เปดเผยไวแลวในหมายเหตุอื่น) ที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ดอกเบี้ยจาย
คานายหนาจาย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืมดอยสิทธิ
คาบริการจาย

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2549
2548

นโยบายกําหนดราคา

-

-

1.4

0.87

-

-

0.2

0.02

2549: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 – 4.00 ตอป
2548: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 – 1.00 ตอป
อัตราปกติรอยละ 0.25 ของมูลคาการซื้อขาย

0.8
8.0
1.0

0.1
4.2
7.2

0.8
8.0
-

0.1
5.0

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไป
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป
ตามที่ระบุในสัญญา
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ดอกเบี้ยจาย
คานายหนาจาย
โอนขายลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาธรรมเนียมการ
จัดจําหนายหลักทรัพย
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืมดอยสิทธิ
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาบริการจาย

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2549
2548

นโยบายกําหนดราคา

-

-

2.5

1.5

-

-

0.6
11.2

0.1
-

2549: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 – 4.00 ตอป
2548: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 – 1.00 ตอป
อัตราปกติรอยละ 0.25 ของมูลคาการซื้อขาย
ราคาตามบัญชี

3.5
1.3

-

3.5
-

-

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน

16.1
3.6

0.1
12.3
108.2
16.5

16.1
-

0.1
10.0

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป
ราคาตามสิทธิในการซื้อหุน
ตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม
2548 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ลักษณะความสัมพันธ
รายการกับบริษัทยอย : บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
(มหาชน)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินกูยืมและเงินรับฝาก บัญชีเพื่อลูกคา
หนี้สินอื่น
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม พี วี คาร จํากัด”)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

122.8
-

-

196.8
197.7
5.8

2.8
248.5
-

49.9

49.3

49.9

49.3

-

27.0

-

27.0

บริษัทยอยและมีกรรมการ
รวมกัน

มีกรรมการรวมกัน

ผูบริหารเปนกรรมการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

175.0
12.5

50.0
12.5

175.0
12.5

50.0
12.5

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
ในป 2548
ผูบริหารเปนกรรมการ

30.0
33.0
15.0
448.0
-

200.0
33.0
300.0

30.0
33.0
15.0
448.0
-

200.0
33.0
-

ลักษณะความสัมพันธ
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 กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

6.0

-

6.0

-

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯรับฝากเงินจากบริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนบริษัทที่มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ เปนเงินรับฝากเฉลี่ยจากยอดคงคางเปนจํานวนเงิน
115.9 ลานบาทและ 626.2 ลานบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2548: 208.1 ลานบาทและ 80.6 ลานบาท ตามลําดับ)
โดยใชวิธียอดถัวเฉลี่ยของเงินรับฝากซึ่งคํานวณจากยอดคงคางของเงินรับฝาก ณ วันสิ้นเดือน
รายการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและบุคคลที่
เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาวที่มีสาระสําคัญมีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
พนักงานชั้นบริหารระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

102.4

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548

41.6

102.2
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41.6

นโยบายกําหนดราคา

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)

เงินใหกูยืม

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม
และเงินรับฝาก
บุคคลที่เกี่ยวของและ/
หรือเกี่ยวโยงกับ
พนักงานระดับชั้น
บริหารตั้งแตผูจัดการ
ฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม
และเงินรับฝาก

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
0.5
0.7

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
นโยบายกําหนดราคา
0.5
0.7
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญา
ใชเงินของบริษัทฯระยะเวลา
12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคม
ของทุกปและไมมีการคิด
ดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการ
ซื้อรถยนต
2.2
0.7
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ

2.2

0.8

68.6

66.1

68.5

65.9

4.6

3.3

4.6

3.2

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ

ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝาก และเงินใหกูยืมแกพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและ
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกันเฉลี่ยจากยอดคงคาง โดยใชวิธียอดถัวเฉลี่ยของเงินกูยืมและเงินใหกูยืม
คํานวณจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
พนักงานชั้นบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินใหกูยืม
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

74.8
0.6

74.8
0.6

174.2

174.0

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
รายไดและผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 เปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ธุรกิจเงินทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด

ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

รายการตัดบัญชี

รวม

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

30
53
83
(27)
56
(3)

34
80
114
(30)
84
(2)

7
146
153
(93)
60
(18)

1
175
176
(69)
107
(30)

37
199
236
(120)
116
(21)
95

35
255
290
(99)
191
(32)
159

(41)
(41)
(41)
(41)

(77)
(77)
(77)
(77)

37
158
195
(120)
75
(21)
54

35
178
213
(99)
114
(32)
82

(หนวย: ลานบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ธุรกิจเงินทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด

ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

รายการตัดบัญชี

รวม

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

2549

2548

117
219
336
(80)
256
(15)

119
181
300
(89)
211
(10)

16
517
533
(267)
266
(80)

(15)
495
480
(219)
261
(88)

133
736
869
(347)
522
(95)
427

104
676
780
(308)
472
(98)
374

(186)
(186)
(186)
(186)

(172)
(172)
(172)
(172)

133
550
683
(347)
336
(95)
241

104
504
608
(308)
300
(98)
202

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 21
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ
31 ธันวาคม 2548 เปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ธุรกิจเงินทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

รายการตัดบัญชี

รวม

30
31
30
31
30
31
30
31
30
31
กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม กันยายน ธันวาคม
2549
2548
2549
2548
2549
2548
2549
2548
2549
2548
3,187 2,783
12
12 3,199 2,795
(914)
(726) 2,285 2,069
2,454

2,927

389

783

2,843

3,710

(5)

(11)

2,838

3,699

5,641

5,710

401

795

6,042

6,505

(919)

(737)

5,123

5,768

สินทรัพยอื่น

2,854

2,219

(273)

(252)

2,581

1,967

รวมสินทรัพย

8,896

8,724

(1,192)

(989)

7,704

7,735

23. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการ
เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงิน
นอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
23.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบ
เนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินได ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกลาวไวแลว
ในหมายเหตุ 5 และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารอง
เผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของรายการนอกงบดุล
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
23.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯและบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ จําแนกตามลักษณะอัตราดอกเบี้ย
เปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ – องคประกอบ
ที่เปนหนี้สิน

178.1
327.0
1,838.1
62.8
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รวม

551.4
1,126.0
1,559.0
746.3
-

261.6
399.0
272.1
69.7
320.2

439.7
551.4
1,126.0
2,285.0
272.1
2,654.1
383.0

-

4,825.5
-

167.4
419.3

4,825.5
167.4
419.3

-

294.3

-

294.3

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

1.8
316.8
1,838.1
-

รวม

50.3
1,126.0
1,559.0
746.3

77.4
1,311.1
69.7

79.2
50.3
1,126.0
3,186.9
2,654.1

5,097.2
-

0.1

5,097.2
0.1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่ที่มีการกําหนดอัตรา
ใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงิ นให กู ยื มแ ล ะลู กห นี้ ธุ ร กิ จ
เงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ องคประกอบที่เปนหนี้สิน

ไมมี

เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

501.1
80.0

1,126.0
60.1
530.0

178.0
116.5

50.3
1,192.6
19.8

128.3
-

-

551.4
1,126.0
1,559.0
746.3

3.75 - 4.50
4.875 - 5.0
2.05 - 11.5625
3.12 - 10.75

279.8

2,891.6

1,513.2

140.9

-

-

4,825.5

2.50 - 5.50

294.3

-

-

-

294.3

3.75

-

-

- 30 -

กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย%

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

กําหนด

80.0

1,126.0
60.1
530.0

178.0
116.5

50.3
1,192.6
19.8

128.3
-

-

50.3
1,126.0
1,559.0
746.3

3.9
4.875 - 5.0
2.05 - 11.5625
3.12 - 10.75

551.5

2,891.6

1,513.2

140.9

-

-

5,097.2

2.50 - 5.50

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

ไมมี
รวม

อัตราดอกเบี้ย%

23.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตาม
ความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ องคประกอบที่เปนหนี้สิน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
หนี้ที่ไมกอ
กําหนด ใหเกิดรายได

439.7
501.1
129.4
131.0
62.8

1,126.0
60.9
272.1
1,086.5
320.2

412.9
244.5
-

50.3
1,499.5
545.8
-

129.9
576.6
-

52.4
-

280.3
-

2,891.6
167.4
419.3

1,513.2
-

140.9
-

-

294.3

-

-

-

-
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รวม

69.7
-

439.7
551.4
1,126.0
2,285.0
272.1
2,654.1
383.0

-

-

4,826.0
167.4
419.3

-

-

294.3

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(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

ไมมี
หนี้ที่ไมกอ
กําหนด ใหเกิดรายได

รวม

79.2
129.4
131.0

1,126.0
60.9
1,086.5

412.9
244.5

50.3
1,489.3
545.8

129.9
576.6

964.6
-

69.7

79.2
50.3
1,126.0
3,187.0
2,654.1

551.5
-

2,891.6
0.1

1,513.2
-

140.9
-

-

-

-

5,097.2
0.1

23.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
ตางประเทศที่มีสาระสําคัญ

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตรา

23.5 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล รวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร
เงิ น ให กู ยื ม และลู ก หนี้ ซึ่ ง จะมี ร าคาใกล เ คี ย งกั บ ราคาตามบั ญชี เนื่ อ งจากตราสารทางการเงิ น
สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไข
และระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม
เชน เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ข)

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตาม
บัญชี เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตกตาง
ไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนด ซึ่งแสดงในราคาทุนตัดจําหนายดังนี้
ราคาตามบัญชีสุทธิ
297.9
315.2
101.6

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน

(หนวย: ลานบาท)
มูลคายุติธรรม
302.0
310.3
90.0

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดดังกลาวขางตน
คํานวณจากสูตรที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
24. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
24.1 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับหุนสามัญของ BFITSEC
อันประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 400,000,000 หุน หุนสามัญรองรับการแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิ
จํานวน 199,995,000 หุน ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12 และหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,005,000 หุน
มูลคาตราไว หุนละ 1 บาท รวม 800,000,000 บาท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกําหนดให BFITSEC เสนอขายหุนตอประชาชนใหแลวเสร็จและดําเนินการใหหุน
สามัญของ BFITSEC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ทั้งนี้ในระหวางวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวรวม จํานวน
200,005,000 หุนตอผูถือหุนของบริษัทฯ และประชาชนและบุคคลทั่วไปในราคาหุนละ 4.2 บาท ซึ่งการ
จัดสรรดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 ดังนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ก.

หุนเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน ใหเสนอขายแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร
จํากัด (มหาชน)

ข.

หุนเพิ่มทุนจํานวน 160,005,000 หุน ใหเสนอขายแกประชาชนและบุคคลทั่วไป

ผลของการเพิ่มทุนของบริษัทยอยจากการแปลงสภาพหุนกูดอยสิทธิ (ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12)
และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนเสร็จสิ้น จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน
บริษัทยอยลดลงจากอัตรารอยละ 100 เหลือรอยละ 50 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทยอย
24.2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และ
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใช
วิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2550
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชในวันที่
ตุลาคม 2549

30

25. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิ น นี้ ไ ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของประกาศธนาคารแห ง
ประเทศไทย เรื่องแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัท
เครดิตฟองซิเอรลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวน
ของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
26. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549
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