ที่ กธ. 500374

วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

เรื่อง

นําสงแบบงบดุลงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบดุลกําไรขาดทุนรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานจากผูตรวจสอบบัญชีแลว

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

พรอมหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ขอนําสงแบบงบดุลงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท และงบดุลกําไรขาดทุนรวม สําหรับระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานจากผูตรวจสอบบัญชีแลว
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในงวด 3 เดือนแรกของป 2550 ปรากฎตามงบกําไรขาดทุนเฉพาะ มีผลกําไรสุทธิ 18.264 ลานบาท
ลดลง 0.544 ลานบาทหรือลดลง 2.89% เมื่อเปรียบเทียบกับผลกําไรงวดบัญชีเดียวกันของป 2549 จํานวน 18.808 ลานบาท สําหรับผลกําไร
สุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวมในไตรมาสแรกของป 2550 มีผลกําไรสุทธิ 30.986 ลานบาท ลดลง 89.722 ลานบาทหรือลดลง 74.33% เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลกําไรงวดบัญชีเดียวกันของป 2549 จํานวน 120.708 ลานบาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การลดลงของกําไรสุทธิจํานวน 0.544 ลานบาทตามงบกําไรขาดทุนเฉพาะในไตรมาสนี้เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของป2549
สืบเนื่องจากในไตรมาสแรกของป 2550 บริษัทฯมีรายไดประเภทที่ทําใหกําไรสุทธิลดลง คือ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ, หนี้สูญ
ไดรับคืน และกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้ รวมเปนจํานวน 40.389 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสแรกของป 2549 ซึ่งมีรายไดดังกลาวรวมเปนจํานวน 50.059 ลานบาท จึงเปนผลทําใหกําไรสุทธิลดลงจํานวน 9.670 ลานบาท แตใน
ขณะเดียวกันในไตรมาสแรกของป 2550 บริษัทฯมีรายไดประเภทที่ทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ รายไดคาธรรมเนียมและบริการ และกําไร
จากการกลับรายการดอยคาทรัพยสินรอการขาย รวมเปนจํานวน 9.359 ลานบาท ในขณะที่ไตรมาสแรกของป 2549 มีรายไดดังกลาวเพียง
จํานวน 0.753 ลานบาท จึงเปนผลทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 8.606 ลานบาท
.
2. การลดลงของกําไรตามงบกําไรขาดทุนรวมในไตรมาสนี้เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของป 2549 สืบเนื่องจากการลดลงของ
กําไรขาดทุนจากบริษัทยอยจํานวน 76.456 ลานบาท กลาวคือ ในไตรมาสแรกของป 2550 บริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 25.445 ลานบาท
แตในขณะที่ไตรมาสแรกของป 2549 บริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 101.901 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯไดลดสัดสวนการถือหุน ในบริษทั
ยอยลง จากเดิมที่เคยมีการถือหุนในบริษั ทยอย 100 เปอรเซ็นต แตในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 สัดสวนในการถือหุนลดลงเหลือ 50
เปอรเซ็นต สงผลใหในไตรมาสแรกของป 2550 มีกําไรสุทธิที่จะตองแบงใหผูถือหุนสวนนอยจํานวน 50 เปอรเซ็นต หรือเปนจํานวนเงิน
12.722 ลานบาท
โดยสรุปกําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสแรกของป 2550 ตามงบกําไรขาดทุนเฉพาะมีจํานวน 18.264 ลานบาท คิดเปนกําไรตอ
หุนเทากับ 0.09 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับจํานวน 0.09 บาทตอหุนในไตรมาสเดียวกันของป 2549 สวนกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม
ในไตรมาสแรกของป 2550 มีจํานวน 30.986 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.15 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับจํานวน 0.60 บาทตอหุน
ในไตรมาสเดียวกันของป 2549
ขอแสดงความนับถือ

(นางกิ่งเทียน บางออ)
กรรมการ

สรุปผลการดําเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทยอยไตรมาสที่1(F45-3)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
สอบทาน
(หนวย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
2550

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

30,986
0.15

2549
120,708
0.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
2550
2549

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

18,264
0.09

18,808
0.09

ประเภทรายงานของผูสอบบัญชีในงบการเงิน :ไมมีเงื่อนไขและมีขอสังเกต
หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพย
"ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่รายงานขางตนนี้ถูกตองทุกประการ พรอมกันนี้บริษัทไดจัดสงงบ
การเงินฉบับเต็มผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยและสงตนฉบับใหกับสํานักงาน
ก.ล.ต.เรียบรอยแลว"
ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางกิ่งเทียน บางออ , นางธิดา ชลวร )
ตําแหนง กรรมการ
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
31 มีนาคม 2550

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ของบริษัท
เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเงินทุน
กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอ
รายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
โดยมิไดเปนการรายงานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินที่มีตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
(ข) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ในระหวางป 2549 บริษัทไดรับแจงจากบสท. ขอ
ยกเลิกการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนมูลคารวม 153 ลานบาท ที่มีหลักประกันเปนสิทธิการเชา ซึ่งบสท.
พิจารณาวาขาดคุณสมบัติการรับโอน และไดแจงขอปรับลดมูลคาตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. ตามจํานวนเงิน
ดังกลาว ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทฯไดทําจดหมายยืนยันความมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันเหลานั้น ณ วันโอน
พรอมยืนยันความถูกตองของราคาโอนตามที่ไดรายงานไวเดิม จนถึงวันที่ในงบการเงินขอโตแยงดังกลาวยังไมเปนที่
สิ้นสุด
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(ค) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9.3 เกี่ยวกับการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งใน
เดือนธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปลี่ยนหลักเกณฑในการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ
โดยมีผลบังคับเปนสามระยะในป 2549 และ 2550 ทั้งนี้บริษัทฯไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่เขาเงื่อนไขที่จะตอง
กันสํารองสําหรับป 2549 แลว และสําหรับสวนที่อาจตองกันสํารองเพิ่มเติมในป 2550 ตามหลักเกณฑดังกลาวยังอยู
ระหวางการประมาณการเพื่อหาขอสรุป
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2550 โดยไดใหสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่มีตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ การรับแจงจาก บสท.เรื่องการยกเลิกการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวน และการบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว
ดังกลาว (บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 3 ขาพเจาเห็นวา รายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงินดังกลาวมีความเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามสมควรแลว) ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

รัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2550
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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
รวมสินทรัพย

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)
537,929,225
1,307,227,881
2,280,000,000

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

185,406,949
50,269,315
2,280,000,000

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

1,164,049,800
1,506,563,829
2,670,613,629
129,952,690

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

1,040,552,550
1,494,919,329
399,999,860
2,935,471,739
-

885,297,486
1,735,251,466
399,999,860
3,020,548,812
-

3,362,355,495
393,516,892
3,755,872,387
18,235,564
3,774,107,951
(230,416,039)
(1,335,636)
3,542,356,276
58,274,623
71,761,979
6,619,044
73,155,353
10,677,890,700

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

3,362,355,495
3,362,355,495
18,235,564
3,380,591,059
(211,626,108)
(1,335,636)
3,167,629,315
58,274,623
5,525,994
719,620
39,954,879
8,723,252,434

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
6,505,584,812

8

3

9

10.1
10.2
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
จากประชาชน
จากสถาบันการเงิน
จากตางประเทศ
สวนลดจายรอตัดบัญชี
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
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
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)
แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

15

16

6,994,392,892
256,618,556
6,737,871
7,257,749,319
41,582,676
132,807,589
50,786,266
5,140,266
51,335,355
20,150,658
32,976,614
7,592,528,743

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

6,994,392,892
256,618,556
6,737,871
7,257,749,319
67,820
55,049,778
2,305,403
10,835,811
1,706,689
15,384,972
7,343,099,792

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

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000
375,980,360
16,195,335

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

1,000,000,000
15,674,665

1,000,000,000
(8,439,607)

112,500,000
804,605,262
2,309,280,957
776,081,000
3,085,361,957
10,677,890,700
0

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

60,000,000
304,477,977
1,380,152,642
1,380,152,642
8,723,252,434
0

60,000,000
286,214,016
1,337,774,409
1,337,774,409
6,505,584,812
0

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

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

20

21

22

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
2550
2549

77,515,052
56,991,302
134,506,354

59,686,647
34,400,663
94,087,310

57,987,548
56,819,195
114,806,743

46,767,756
34,258,042
81,025,798

75,358,881
1,708,859
77,067,740
57,438,614
3,000,000

40,405,773
9,614,909
50,020,682
44,066,628
5,096,385

78,772,188
78,772,188
36,034,555
3,000,000

40,977,192
40,977,192
40,048,606
5,096,385

60,438,614

49,163,013

39,034,555

45,144,991

104,448,575
1,861,879
10,854,361
5,667,050
271,448
123,103,313
183,541,927

229,803,873
4,973,377
904,209
1,679,499
237,360,958
286,523,971

1,353,557
3,691,998
5,667,050
108,227
10,820,832
49,855,387

4,913,977
753,210
1,069,764
6,736,951
51,881,942

80,325,452
20,862,476
4,497,510
2,078,221
7,955,954
11,016,888
126,736,501
56,805,426
(13,096,792)
43,708,634
(12,722,341)
30,986,293

74,728,583
16,037,429
2,863,908
2,244,987
9,000,057
10,910,158
115,785,122
170,738,849
(50,030,359)
120,708,490
120,708,490

13,588,625
2,456,042
3,724,051
1,128,500
6,066,404
26,963,622
22,891,765
(4,627,804)
18,263,961
18,263,961

13,704,678
2,936,494
2,545,753
1,225,000
6,459,717
26,871,642
25,010,300
(6,202,415)
18,807,885
18,807,885

0.15

0.60

0.09

0.09

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สวนปรับปรุงคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
คาตัดจําหนายสวนเกิน (สวนต่ํา) มูลคาเงินลงทุนในหุนกู
คาตัดจําหนายสวนลดหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทยอย
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
รายไดดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมจากประชาชน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากตางประเทศ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2549

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

30,986,293

120,708,490

18,263,961

18,807,885

12,722,341
7,364,980
(1,173,892)
1,126,199
(479,718)
(3,802,698)
(5,667,050)
(16,802,925)
10,947,852

5,298,824
(37,012)
1,155,839
1,040,820
3,816
(11,403,946)
5,106,506

435,007
(1,173,892)
1,126,199
7,606
(3,820,146)
(5,667,050)
(15,864,977)
12,157,666

546,686
(37,012)
1,138,391
3,816
(6,352,742)
1,972,695

35,221,382

121,873,337

5,464,374

16,079,719

94,311,513
(1,774,000,000)
4,077,517
100,477,097
(453,144,760)
(10,796,250)

(268,188,836)
(300,000,000)
68,140,519
29,987,285
184,758,746
(7,454,302)

(480,822)
(1,774,000,000)
27,052,458
(370,622,840)
1,121,775

(480,822)
(300,000,000)
68,140,519
67,520,625
(22,753,318)

2,433,420,749
(46,308,814)
(79,332)
41,582,676
(143,192,633)
(60,643,217)
220,925,928

377,194,565
27,194,088
(4,290,926)
(306,270,291)
45,909,711
22,224,375
(8,921,729)

2,433,420,749
(282,818,630)
(79,332)
12,608,936
51,666,668

377,194,565
(190,050,390)
(4,290,926)
12,509,618
23,869,590

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด:
เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

2550

2549

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

85,951,427
(3,888,254)
82,063,173

(24,079,281)
(8,215,436)
5,366
(934,620)
(33,223,971)

85,951,427
(29,076)
85,922,351

(24,135,921)
(32,078)
5,366
(24,162,633)

302,989,101
234,940,124
537,929,225

(42,145,700)
887,268,478
845,122,778

137,589,019
47,817,930
185,406,949

(293,043)
87,943,022
87,649,979

64,411,029
469,299

44,914,176
302,974

66,614,522
391,238

39,004,497
258,373

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน มีภูมิลําเนาและ
ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพยผานบริษัท
ยอย คือ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 25 อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย / ไว. ดับยู. ซี. เอ ชั้นที่ 23 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550 บริษัทฯมีพนักงานจํานวน 67 คน (31 ธันวาคม 2549: 67 คน)
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินงานดานธุรกิจ
หลักทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทยอยมีสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 5 สาขา (31
ธันวาคม 2549: 4 สาขา) และมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 332 คน (31 ธันวาคม 2549: 335 คน)
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
โดยบริษัทฯเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล
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
นี้ควบคูไปกับงบการเงินสําหรับปลาสุด
2.2 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 2549 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด
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2.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนตามที่กลาว
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่
26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ซึ่งกําหนดใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม
และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน
ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอนที่
นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธี
ราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ลดลงจํานวน 12.72 ลานบาท (0.06 บาทตอหุน) และ 101.9
ลานบาท (0.51 บาทตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวใน
หัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย” ใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว
ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ดั ง กล า ว มี ผ ลกระทบเฉพาะต อ รายการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด
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4. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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 ครอบคลุมการดําเนินการตั้งแตป 2548
ถึงป 2550 ซึ่งบริษัทฯไดจัดสงใหธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรับทราบแลว
ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเงินทุนจากการไมไดรับ
ความเห็นชอบในคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชยดังกลาว
5. 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
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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 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเปน
จํานวน 96.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 96.5 ลานบาท)
ในระหวางป 2549 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 มีนาคม 2550 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นวาบริษัทฯไมมีผลขาดทุนที่มีสาระสําคัญ
เพิ่มเติมจากสํารองที่บริษัทฯไดตั้งไวแลว
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บสท. ไมมีการชําระเงินและไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
เพิ่มเติม ยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใชเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เทากับ 193.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549:
193.6 ลานบาท)
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการ (นอกเหนือจากที่เปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขออื่น)
ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย:
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย

คานายหนาจาย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2550
2549

-

-

3.4

0.6

-

-

0.1

0.3

1.1

1.3

1.1

1.3

7.4

1.8

7.4

1.8

นโยบายกําหนดราคา

อัตรารอยละ 3.75 - 4.00 ตอป
(2549: อัตรารอยละ
2.75 – 3.50 ตอป)
อัตรารอยละ 0.25 ของมูลคาการ
ซื้อขาย
อัตราดอกเบี้ยปกติที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป
อัตราดอกเบี้ยปกติที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกันมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ
รายการกับบริษัทยอย :
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินกูยืมและเงินรับฝาก บัญชีเพื่อลูกคา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท บุญเอนก จํากัด
บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด
บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ซีฮอรส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550
2549

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550
2549

บริษัทยอย
251.9
-

298.2
-

251.9
4.3

1.9
180.0
354.7
3.1

มีกรรมการรวมกัน

49.9

49.9

49.9

49.9

ผูบริหารเปนกรรมการ

-

23.0

-

23.0

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

260.0
12.5

130.2
12.5

260.0
12.5

130.2
12.5

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
กับบริษัทยอย

32.3
85.1
437.0
10.0
32.0
1,595.0

33.4
15.3
347.2
10.0
-

32.3
85.1
437.0
10.0
32.0
1,595.0

33.4
15.3
347.2
10.0
-

-5-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในระหวางงวด เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทยอย มีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2550

เพิ่มขึ้น
ในระหวางงวด

ลดลง
ในระหวางงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2550

180.0
354.7

30.0
-

210.0
102.8

251.9

ในระหวางงวด เงินใหกูยืมแก และเงินกูยืมและเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหว
ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2550
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด
บริษัท เอส อี ซี ออโตเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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 พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ซีฮอรส จํากัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น
ในระหวางงวด

ลดลง
ในระหวางงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2550

49.9
23.0

4.0

27.0

49.9
-

130.2
12.5
33.4
15.3
347.2
10.0
-

130.0
60.0
0.4
70.1
90.0
4.0
33.0
1,595.0

0.2
60.0
1.5
0.3
0.2
4.0
1.0
-

260.0
12.5
32.3
85.1
437.0
10.0
32.0
1,595.0
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
รายการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและบุคคลที่
เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาวมีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549
พนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

เงินใหกูยืม

บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือ
เกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแต
ผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549

47.3

43.4

47.3

43.4

0.4

0.4

0.4

0.4

69.7

69.1

69.5

68.9

นโยบายกําหนดราคา

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช
เงินของบริษัทฯระยะเวลา 12
เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกป
และไมมีการคิดดอกเบี้ยสําหรับ
สินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2550
2549

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2550
2549
ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม และ
เงินรับฝาก
พนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแตผูจัดการฝาย
ขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของและ/
หรือเกี่ยวโยงกับ
พนักงานระดับชั้น
บริหารตั้งแตผูจัดการ

0.5

0.3

0.5

0.3

0.9

1.5

0.9

1.5

-7-

นโยบายกําหนดราคา

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไปตามประกาศ
ของบริษัทฯ

ฝายขึ้นไป

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในระหวางงวด เงินใหกูยืมแกและเงินกูยืมจากพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและ
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาว มีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2550
พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินใหกูยืม
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ในระหวางงวด ในระหวางงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2550

43.4
0.4

4.1
-

0.2
-

47.3
0.4

69.1

0.6

-

69.7
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2550
พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เงินใหกูยืม
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ในระหวางงวด ในระหวางงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2550

43.4
0.4

4.1
-

0.2
-

47.3
0.4

68.9

0.6

-

69.5

-8-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2550
2549
54,000
50,000
537,875,225 845,072,778
537,929,225 845,122,778

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2550
2549
20,000
20,000
185,386,949 87,629,979
185,406,949 87,649,979

8. เงินลงทุน
8.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2550
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเพื่อคา
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ
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 2549
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด

22,974,940
100,000,000
522,310
123,497,250

22,230,000
101,267,250
123,497,250

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

100,034,985
100,034,985

88,843,185
664,346,862
753,190,047
786,428
753,976,475

88,664,663
665,311,812
753,976,475
753,976,475

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

248,580,685
37,995,390

199,988,483
40,772,960

286,576,075
1,164,049,800

240,761,443
985,332,471
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2550
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 2549
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด

62,919,683
845,092,857

63,046,313
854,590,779

105,119,136
927,875,670

101,894,537
925,468,471

53,991,657
149,023,565
341
1,111,028,103
15,743,080
1,126,771,183

59,563,363
149,569,912
816
1,126,771,183
1,126,771,183

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

50,083,906
188,618,874
193,607,000
(96,482,100)
97,124,900
335,827,680

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

73,037,256
(29,072,290)
43,964,966
1,506,563,829

73,037,256
(29,072,290)
43,964,966
1,746,757,116
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาทุน /
มูลคายุติธรรม /
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
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

88,843,185
664,346,862
753,190,047
786,428
753,976,475

88,664,663
665,311,812
753,976,475
753,976,475

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

248,580,685
37,995,390

199,988,483
40,772,960

286,576,075
1,040,552,550

240,761,443
885,297,486

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

62,919,683
834,825,297

63,046,313
844,434,079

105,119,136
917,590,662

101,894,537
915,286,271

53,403,457
149,023,565
341
1,100,172,343
14,954,340
1,115,126,683

58,075,563
149,569,912
816
1,115,126,683
1,115,126,683

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

50,083,906
188,618,874
193,607,000
(96,482,100)
97,124,900
335,827,680

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

73,037,256
(29,072,290)
43,964,966
1,494,919,329

73,037,256
(29,072,290)
43,964,966
1,735,251,466
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
8.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย ซึ่ง
บันทึกตามวิธีราคาทุนตามนโยบายการบัญชีที่กลาวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ดังนี้
ทุนเรียกชําระแลว
ชื่อบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพย บีฟท
จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย

31 มีนาคม
2550

800,000

31 ธันวาคม
2549

800,000

สัดสวนเงินลงทุน

วิธีราคาทุน

31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

รอยละ

รอยละ

พันบาท

พันบาท

49.9999825

49.9999825

399,999.86

399,999.86

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯไดรับหนังสือแจงจากธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาต
การขยายเวลาการซื้อหรือมีหุนใน บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) (BSEC) เกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในอัตรารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใน
ขณะนั้น และเปนจํานวนไมเกิน 39,999,986 หุน โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดวันที่ 2 ตุลาคม
2551 โดยมีเงื่อนไขในการอนุญาต คือ ไมใหผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายของบริษัทฯ หรือ
ผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) เกินกวารอยละ 0.5 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือบุคคล หรือหางหุนสวนที่มีความเกี่ยวของกับผูที่ไดกลาวไว เขาถือหุน
ใน BSEC เวนแตเปนหุนที่ซื้อไวเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย หรือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลว นอกจากนั้นยังหามไมให บริษัทฯ หรือบริษัทที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุมกิจการทําการจัดตั้งหรือ
ถือหุนในบริษัทอื่นเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทอื่นนั้น เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทฯจะตองควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
BSEC และจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของ BSEC ใหกับธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของ
BSEC เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ BSEC ไดดําเนินการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,005,000 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ และประชาชนและบุคคล
ทั่วไปเปนที่เรียบรอยแลวในเดือนพฤศจิกายน 2549 และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ผูถือหุนกูดอยสิทธิ
แปลงสภาพของ BSEC ไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูทั้งจํานวนเปนหุนสามัญจํานวน 199,995,000 หุน
ทั้งนี้โดยผลของการเพิ่มทุนของ BSEC จากการแปลงสภาพหุนกูดอยสิทธิ และการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน BSEC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม
2549 เทากับรอยละ 50 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกของ BSEC
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 BSEC มีสวนเกินมูลคาหุนซึ่งเกิดจากการใชสิทธิ
แปลงสภาพของผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพและการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งแสดงในงบการเงิน
ของ BSEC เปนจํานวนเงิน 717 ลานบาท และแสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 376
ลานบาท
8.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 5 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
9. เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
9.1 จําแนกตามประเภทสัญญา

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน:
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงินรับสุทธิ
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย:
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้ผอนชําระ
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
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งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549

3,186,517,079
175,838,416
3,362,355,495
18,235,564
(211,626,108)
(1,335,636)
3,167,629,315

2,814,107,604
177,625,051
2,991,732,655
10,861,256
(212,800,000)
(209,437)
2,789,584,474

3,186,517,079
175,838,416
3,362,355,495
18,235,564
(211,626,108)
(1,335,636)
3,167,629,315

2,814,107,604
177,625,051
2,991,732,655
10,861,256
(212,800,000)
(209,437)
2,789,584,474

124,406,774
250,320,187
18,789,931
393,516,892
(18,789,931)
374,726,961
3,542,356,276

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

3,167,629,315

2,789,584,474

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
9.2 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2550

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

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

718,892,110
636,158,761
612,556,233
93,439,721
374,726,961
908,697,242
3,344,471,028
18,177,595
(905,228)
3,361,743,395

16,400,000
251,469,862
122,662
267,992,524
267,992,524

36,104,892
10,000,000
46,104,892
57,969
46,162,861

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

สงสัยจะสูญ
30,098,716
25,808,408
3,755,766
59,662,890
59,662,890

รวม
801,495,718
681,723,519
864,026,095
93,439,721
393,516,892
922,575,670
3,756,777,615
18,235,564
(905,228)
3,774,107,951

(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
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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

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550

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

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

718,892,110
636,158,761
612,556,233
93,439,721
908,697,242
2,969,744,067
18,177,595
(905,228)
2,987,016,434

16,400,000
251,469,862
122,662
267,992,524
267,992,524

36,104,892
10,000,000
46,104,892
57,969
46,162,861

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

สงสัยจะสูญ
30,098,716
25,808,408
3,755,766
59,662,890
59,662,890

รวม
801,495,718
681,723,519
864,026,095
93,439,721
922,575,670
3,363,260,723
18,235,564
(905,228)
3,380,591,059
(หนวย: บาท)

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

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

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
9.3 จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
จัดชั้นสงสัย
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
สํารองสวนที่เกินกวาเกณฑขั้นต่ําของธปท.

2,991,402
267,993

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน หรือ
มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาด
วาจะไดรับในอนาคต

อัตราที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อ

2,973,224 *
267,993

มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑ ธปท.

มูลคา
ตามที่ตั้งไว

1%
2%

29,732
5,360

29,732
5,360

46,163

-

20%
100%

5,163

5,163

19,756
-

19,756
-

50%
100%

67,613
-

67,613
-

59,663
-

59,815
-

100%
100%

59,815
-

59,815
43,943

3,384,977

3,320,788

167,683

211,626

* ยอดดังกลาวไมหักมูลคาหลักประกันที่สามารถเลือกนํามาหักไดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2549
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
จัดชั้นสงสัย
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
สํารองสวนที่เกินกวาเกณฑขั้นต่ําของธปท.

2,856,649
23,204

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

มูลหนี้หลังหัก
หลักประกัน

อัตราที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อ

2,845,868 *
23,204

มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑ ธปท.

มูลคา
ตามที่ตั้งไว

1%
2%

27,304
464

27,304
464

46,680
-

26,046
-

20%
100%

5,209
-

5,209
-

19,756
-

19,756
-

50%
100%

67,613
-

67,613
-

60,695
-

60,848
-

100%
100%

60,848
-

60,848
51,362

3,006,984

2,975,722

161,438

212,800

* ยอดดังกลาวไมหักมูลคาหลักประกันที่สามารถเลือกนํามาหักไดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษา
หรืออยูระหวางบังคับคดี ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี และลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานครบถวนแลว
และสํ 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 บริ ษั ท ฯยั ง คงตั้ ง สํ า รองตาม
หลักเกณฑเดิมในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ทั้งนี้ จํานวนสํารองที่อาจตองกันเพิ่มเติมในป 2550 เพื่อให
เปนไปตามเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทยยังอยูระหวางการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สํารองของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยไดรวมเงินสํารองที่ธนาคารแหงประเทศไทย
สั่งใหกันสํารองเพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษรายหนึ่งที่คาดวาจะดอยคุณภาพในอนาคต
(31 ธันวาคม 2549: จัดชั้นปกติ)
มูลหนี้หลังหักหลักประกันที่นํามาคํานวณมูลคาสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย ถือตามมูลหนี้จัดชั้นตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอ
ขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย มูลหนี้ดังกลาวไดรวมเงินใหกูยืมแกพนักงานแตไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
สําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ
9.4 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพและที่บริษัทฯระงับรับรูรายได
9.4.1 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพมีดังนี้

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2549
2550
125,524
127,051
18,790
18,790
144,314
145,841

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549
125,524
127,051
125,524
127,051

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวถือตามรายงานเงินใหกูยืมและลูกหนี้คางชําระที่
บริษัทฯไดจัดทําเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีอัตรารอยละ 3.79 และ 3.67 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ (31 ธันวาคม 2549: อัตรารอยละ
4.34 และ 4.17)
9.4.2 เงินใหกูยืมที่บริษัทฯระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการรับรูรายไดมีจํานวนทั้งสิ้น
89.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 90.5 ลานบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
9.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีเงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่มี
ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนราย

บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวาง
การฟนฟูการดําเนินงาน

มูลหนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

2

2

26.6

26.6

26.6

26.6

9.6 การปรับโครงสรางหนี้
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯไมมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้เพิ่มเติม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับ
โครงสรางหนี้แลวเปนจํานวน 7.06 ลานบาท (สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549: 6.8
ลานบาท) และไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 10.3 ลานบาท (สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2549: 9.1 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงคางของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนโดยสรุปได
ดังนี้
เงินใหกูยืมที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นปกติ
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นกลาวถึงพิเศษ
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นต่ํากวามาตรฐาน
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัย
เงินใหกูยืมที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนปกติ
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน

จํานวนราย
2
4
1
4
1
2
9,480
9,494

ลานบาท
17.8
300.7
115.5
27.0
19.8
14.2
2,867.4
3,362.4

บริษัทฯไมสามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ของ
เงินใหกูยืมที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ไดในขณะนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
10.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)

ยอดตนงวด
อื่น ๆ
ยอดปลายงวด

ปกติ
27,303,979
2,428,263
29,732,242

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
รวม
464,081
5,209,250
86,403,037 112,209,584 231,589,931
4,895,770
(45,852)
(8,452,073) (1,173,892)
5,359,851
5,163,398
86,403,037
103,757,511 230,416,039
(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)

ยอดตนงวด
อื่น ๆ
ยอดปลายงวด

ปกติ
27,303,979
2,428,263
29,732,242

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัย
เปนพิเศษ
มาตรฐาน
สงสัย
จะสูญ
รวม
464,081
5,209,250
67,613,106 112,209,584 212,800,000
4,895,770
(45,852)
(8,452,073) (1,173,892)
5,359,851
5,163,398
67,613,106 103,757,511 211,626,108
(หนวย: บาท)

ยอดตนป
อื่น ๆ
ยอดปลายป

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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
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รวม
212,800,000
212,800,000

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
10.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549
31 มีนาคม 2550
209
395
1,178
127
(313)
(51)
1,336
209

ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

11. ทรัพยสินรอการขาย
รายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินรอการขายสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 สรุปได
ดังนี้

ยอดคงคาง ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชีสุทธิ
69,645
(17,037)
52,608
5,980
5,980
(313)
(313)
69,645
(11,370)
58,275

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
74,546
3,888
(6,672)
71,762

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,872
29
(375)
5,526

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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13. สินทรัพยอื่น

ดอกเบี้ยคางรับ
เงินสมทบกองทุนชําระราคา
เงินมัดจํา
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549
31,769,724
23,279,055
1,959,876
1,959,876
4,385,305
4,389,881
1,839,974
2,957,173
39,954,879
32,585,985

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2549
2550
32,836,148
23,407,531
12,136,496
11,893,310
12,042,731
10,359,583
4,399,141
4,453,600
2,816,462
11,740,837
73,155,353
52,930,486

14. การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย
14.1 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย - บริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของตาม
เกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

มูลหนี้
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2549
2550
ลูกหนี้และเงินใหกูยืม (1)
มูลหนี้จัดชั้นปกติ (รวมเงินใหกูยืม
แกสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม
แกพนักงานและสินทรัพยอื่น)
มูลหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
- สวนที่ยังไมไดใชเกณฑใหมของ ธปท.
- สวนที่ใชเกณฑใหมของ ธปท.
รวมสินทรัพยจัดชั้น
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้
รวม

อัตราที่ใชใน
การตั้งสํารอง

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑของ ธปท.
มูลคาที่ตั้งแลว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549
2550
2549

3,023.2
268.0

2,895.9
23.2

1%
2%

30.2
5.4

27.8
0.5

30.2
5.4

27.8
0.5

46.2

46.7
-

20%
100%

5.2

5.2
-

5.2

5.2
-

19.8
-

19.8
-

50%
100%

67.6
-

67.6
-

67.6
-

67.6
-

59.8
3,417.0

60.8
3,046.4

100%
100%

59.8
168.2

60.8
161.9

103.8
212.2

112.2
213.3

3,417.0

3,046.4

1.3
169.5

0.2
162.1

1.3
213.5

0.2
213.5

(1) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ

- 21 -

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาหรือ
อยูระหวางบังคับคดี ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี และลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานครบถวนแลว และ
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพสวนที่เหลือที่เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย บริษัทฯยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิม
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ทั้งนี้ จํานวนสํารองที่อาจตองกันเพิ่มเติมในป 2550 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
ใหมของธนาคารแหงประเทศไทยยังอยูระหวางการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป
14.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) - บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของ กลต. เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพยและ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550
2549
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

18.8
18.8

18.8
18.8

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต.
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550
2549
(18.8)
(18.8)

(18.8)
(18.8)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในบัญชีของบริษัทยอย
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550
2549
(18.8)
(18.8)

(18.8)
(18.8)

15. เงินกูยืมและเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมไดรวมเงินกูยืม
และเงินรับฝากจากบริษัทยอยในบัญชีเพื่อลูกคา จํานวน 251.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 298.2 ลานบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
16. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือตนงวด
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ตัดจําหนายขาดทุนจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
(ปรับปรุงใหม)
(8,439,607)
(25,581,745)

(7,997,086)

(25,988,105)

24,184,815

17,962,870

24,106,666

17,113,989

7,606
16,195,335

28,149
(7,997,086)

7,606
15,674,665

28,149
(8,439,607)

17. เงินกูยืมดอยสิทธิ - บริษัทยอย
ในระหวางเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมดอยสิทธิจํานวน 300 ลานบาท ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอปครบแลวทั้งจํานวน ณ วันที่ครบกําหนดชําระ ทั้งนี้ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมดอยสิทธิดังกลาว
ที่แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 คิดเปนจํานวน 4.1 ลาน
บาท
18. หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ - บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 ผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทยอยไดใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูครบ
แลวทั้งจํานวน ทั้งนี้ดอกเบี้ยจายหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพดังกลาวที่แสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 คิดเปนจํานวนเงิน 3.8 ลานบาท
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
จากอดีตผูถือหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทยอย ซึ่งปจจุบันไดใชสิทธิแปลงสภาพและกลายเปนผูถือหุน
ของบริษัทยอย และญาติสนิทซึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวคิดเปนรอยละ 6.00 และรอยละ 8.63 ของ
รายไดคานายหนาทั้งหมดของบริษัทยอย
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
19. เงินกองทุนตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามคํานิยามใน
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
ดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
เงินสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
รวม

1,000,000,000
45,000,000
272,320,821
1,317,320,821

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

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวม
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

30,232,242
(2,343,281)
27,888,961
1,345,209,782

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

อัตราเงินกองทุนขั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนขั้นที่ 1
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนตามกฎหมาย

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

23.43
23.93
4.00
8.00

28.56
28.97
4.00
8.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรที่แสดงอยูในการคํานวณเงินกองทุนตามกฎหมาย
ชั้นที่ 1 ถือตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่เดียวกันซึ่งบริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอย จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เปนที่
เรียบรอยแลว
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
20. กําไรจากเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2549

2550

2549

487,324

-

-

-

กําไรสุทธิจากการซื้อขายหลักทรัพย

1,374,555

4,973,377

1,353,557

4,913,977

รวม

1,861,879

4,973,377

1,353,557

4,913,977

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา

21. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
และผูบริหาร
นอกจากนี้ ในระหว า งงวดสามเดือ นสิ้น สุ ดวั น ที่ 31 มี นาคม 2550 บริ ษัทฯและบริ ษั ทย อ ยได บัน ทึ ก
คาใชจายเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการและผูบริหารตามนิยามในประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยอันไดแก ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงหรือเทียบเทาระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา นอกเหนือจากสวนที่ไดเปดเผยไวแลวในวรรคกอนเปนจํานวน 11.77 ลานบาท
เฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 7.17 ลานบาท
22. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่
เกี่ยวของ
ในป 2550 บริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอันเนื่องมาจากการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25
สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่บริษัทยอยมีหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- 25 -

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาและบริการระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงาน อุปกรณ และ
รถยนต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชา
ดังกลาวดังนี้
งบการเงินรวม
จายชําระภายใน
ป 2550
ป 2551 - 2553

30.6
47.0

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
4.8
5.0

23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
23.2.1 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
23.2.2 บริษัทยอยมีภาระในการนําสงคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนราย
เดือน เดือนละ 50,000 บาทและในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย
23.2.3 บริษัทยอยมีภาระตามสัญญาใหบริการซื้อขายแบบออนไลน โดยคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ
0.02 - 0.05 ของมูลคาการซื้อขาย ทั้งนี้คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ําไมนอยกวา 20,000
บาทตอเดือน
23.2.4 บริษัทยอยมีภาระในการนําสงคาบริการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะเปนผูดําเนินการใหบริการปฏิบัติการหลักทรัพยแทนบริษัทยอย โดยคิดคาบริการเปนราย
เดือน เดือนละ 40,000 บาทและในอัตรา 7.0 บาท ถึง 16.0 บาทตอบัญชีลูกคา
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
23.2.5 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
23.2.6 บริษัทยอยมีภาระในการจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระ
ราคาและสงมอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.008 ของมูลคาการชําระราคาและรับชําระราคา
หลักทรัพยสุทธิของบริษัทยอยในแตละเดือน
23.2.7 บริษัทยอยมีภาระในการจายเงินสมทบใหกับกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งอยูภายใต
การดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.0005 ของมูลคาซื้อ
ขายหลักทรัพย
23.2.8 บริ ษั ทย อ ยมี ภ าระในการส ง ค า บริ ก ารสํ า หรั บ การใช ข อ มู ล การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละข อ มู ล
เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมคิดเปนคาบริการรายเดือน
เดือนละ 75,000 บาท
23.3 คดีฟองรอง
ในระหว า งป 2549 บริ ษั ท ย อ ยได ถู ก ดํ า เนิ น คดี ฟ อ งร อ งโดยพนั ก งานของบริ ษั ท ย อ ยรายหนึ่ ง
เกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานและการจายเงินโบนัส โดยมีทุนทรัพยฟองเปนจํานวนเงิน
20.48 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้คดีอยูในกระบวนการของศาลแรงงานกลาง
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ ธุรกิจเงินทุน บริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ
ธุรกิจหลักทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงาน มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจเงินทุน
2550
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับงวด

39
11
50
(27)
23
(5)

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจหลักทรัพย

2549
2550
(ปรับปรุงใหม)
45
7
52
(27)
25
(6)

31
31
ธันวาคม มีนาคม
2549
2550
(ปรับปรุงใหม)
2,935
3,021
136

รายการตัดบัญชี

รวม

2549

2550

2549

2550

2549

2550

2549

4
231
235
(89)
146
(44)

60
124
184
(127)
57
(13)
44
(13)
31

49
238
287
(116)
171
(50)
121
121

-

-

60
124
184
(127)
57
(13)
44
(13)
31

49
238
287
(116)
171
(50)
121
121

ธุรกิจหลักทรัพย

31
มีนาคม
2550
เงินลงทุน – สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ

21
113
134
(100)
34
(8)

รวม

รวม

รายการตัดบัญชี

(หนวย: ลานบาท)
รวม

31
ธันวาคม
2549

31
มีนาคม
2550

31
ธันวาคม
2549

31
มีนาคม
2550

31
ธันวาคม
2549

31
มีนาคม
2550

31
ธันวาคม
2549

111

3,071

3,132

(400)

(400)

2,671

2,732

3,168

2,790

374

292

3,542

3,082

-

-

3,542

3,082

6,103

5,811

510

403

6,613

6,214

(400)

(400)

6,213

5,814

สินทรัพยอื่น

4,469

2,801

(4)

(241)

4,465

2,560

รวมสินทรัพย

11,082

9,015

(404)

(641)

10,678

8,374

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 6

- 28 -

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
25. เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อจากการ
ที่คูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา และความเสี่ยงดานสภาพคลอง บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายในการใช
ตราสารอนุพันธเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อ
การคาหรือเก็งกําไร
25.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบ
เนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินได ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกลาวไวแลว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของรายการนอกงบดุล
25.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯและบริษัทยอย
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสามารถจัดตามลักษณะอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย – สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

107.2
443.1
2,603.2
250.3
-

รวม

108.1
1,307.2
2,280.0
1,435.5
689.5
-

322.6
792.0
129.9
69.7
124.4

537.9
1,307.2
2,280.0
2,670.6
129.9
3,362.4
374.7

7,257.7
-

41.6
132.8

7,257.7
41.6
132.8
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

1.8
433.0
2,603.2
-
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50.3
2,280.0
1,435.5
689.5
7,257.7

183.6
1,067.0
69.7
-

รวม
185.4
50.3
2,280.0
2,935.5
3,362.4
7,257.7

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-
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0.1

0.1

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนดนับจากวันที่ในงบดุลถึงวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันที่ครบกําหนด (แลวแตวันใด
จะถึงกอน) ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ น ให กู ยื ม แก ส ถาบั น การเงิ น สุทธิ
1,256.9
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงิ นให กู ยื มแ ล ะลู กห นี้ ธุ ร กิ จ
เงินทุน
80.0
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
1,931.4

108.1

-

-

-

-

108.1

4.25

2,280.0
70.1

50.3
514.5

850.9

-

-

1,307.2
2,280.0
1,435.5

3.90 - 4.35
4.50 - 4.53
1.65 - 11.56

477.0

4.0

128.5

-

-

689.5

3.12 - 10.00

2,618.1

2,558.0

150.2

-

-

7,257.7

2.50 - 5.50
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

80.0

2,280.0
70.1
477.0

50.3
514.5
4.0

850.9
128.5

-

-

50.3
2,280.0
1,435.5
689.5

3.90
4.50 - 4.53
1.65 - 11.56
3.12 - 10.00

1,931.4

2,618.1

2,558.0

150.2

-

-

7,257.7

2.50 - 5.50

25.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันไดเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินได
เพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีดงั นี้

- 32 -

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย – สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
หนี้ที่ไมกอ
กําหนด ใหเกิดรายได

รวม

429.8
1,256.9
207.7
110.9
250.3

108.1
2,280.0
109.8
129.9
1,207.7
124.4

50.3
930.7
556.4
-

1,222.1
924.7
-

31.3
493.0
-

169.0
-

69.7
-

537.9
1,307.2
2,280.0
2,670.6
129.9
3,362.4
374.7

1,931.4
-

2,618.1
41.6
132.8

2,558.0
-

150.2
-

-

-

-

7,257.7
41.6
132.8

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมี
หนี้ที่ไมกอ
กําหนด ใหเกิดรายได

รวม

185.4
207.7
110.9

2,280.0
109.8
1,207.7

50.3
930.7
556.4

1,212.0
924.7

31.3
493.0

444.0
-

69.7

185.4
50.3
2,280.0
2,935.5
3,362.4

1,931.4
-

2,618.1
0.1

2,558.0
-

150.2
-

-

-

-

7,257.7
0.1

25.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่
มีสาระสําคัญ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
25.5 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 มีนาคม 2550 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตกตางไปจาก
ราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ราคาตามบัญชีสุทธิ
298.7
125.0
101.6

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน

มูลคายุติธรรม
303.7
125.1
96.5

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดดังกลาวขางตนคํานวณ
จากสู ต รที่ กํ า หนดโดยธนาคารแห ง ประเทศไทยโดยใช เ ส น อั ต ราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหบริษัทจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนจํานวนเงินรวม 30 ลานบาท กําหนดจาย
เงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทยอยไดมีมติ
อนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
26.1 ใหบริษัทยอยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนจํานวนเงินรวม 120 ลานบาท
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
26.2 ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 40,000,000 หนวย (โครงการเสนอขาย
ESOP) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทยอยในราคาเสนอขายศูนยบาทตอหนวย ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุ 4 ป นับตั้งแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหมได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแตละรายสามารถทยอยใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุก 6 เดือน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
รายละเอียดในโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย (ESOP)
26.3 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800,000,000 บาท เปน 840,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
40,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญทั้งหมดสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งจะเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทยอยตาม
โครงการ ESOP ดังกลาว
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
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