
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545



-  1  -

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 งบกํ าไรขาดทุนรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2545 และ 2544 ของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และสํ าหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด (เดิมชื่อ
“บริษัทเงินทุนไทยซากุระ จํ ากัด”) ซ่ึงมียอดสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 เปน
จํ านวนเงินประมาณ 68 ลานบาท  ยอดรายไดและกํ าไรสุทธิสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2545  เปนจํ านวนเงินประมาณ 4 ลานบาท และไดรวมอยูในงบการเงินรวมนี้แลว ขาพเจาไดรับรายงานจากผู
สอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข (31 ธันวาคม 2544 : ไดแสดง
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และใหขอสังเกตเกี่ยวกับความไมแนนอนของภาวะการณทางเศรษฐกิจ) การ
แสดงความเห็นของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของงวดหกเดือนสิ้นสุด    
วันที่ 30 มิถุนายน 2545 จึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกํ าหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสํ าคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํ านวน
เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสํ าคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 ของบริษัท  เงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

ขาพเจาไดสอบทานงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน ขาพเจาได
ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบ
ทานได จากการสอบทานของขาพเจา ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่
ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
กรุงเทพฯ  : 2 สิงหาคม 2545



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2545  31 ธันวาคม 2544  30 มิถุนายน 2545  31 ธันวาคม 2544

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 4 839,514,953                716,084,574                125,339,122                   106,557,178                     
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 5 585,707,249                135,890,420                - -
เงินลงทุน 6,7,10
     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 2,515,602,537             3,331,411,437             2,258,305,683                2,691,379,002                  
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  6,725,433,879             6,008,021,727             6,488,327,778                5,876,564,011                  
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 19,996,279                  21,898,081                  4,580,459,398                4,246,551,297                  
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ 9,261,032,695             9,361,331,245             13,327,092,859              12,814,494,310                
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 430,349,826                36,031,079                  - -
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 8,10
     เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 36,732,317,201           31,647,358,254           32,813,362,592              28,426,059,855                
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  1,221,218,897             905,717,370                - -
        รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 37,953,536,098           32,553,075,624           32,813,362,592              28,426,059,855                
     ดอกเบี้ยคางรับ 151,908,557                201,559,077                131,131,344                   184,535,690                     
        รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 38,105,444,655           32,754,634,701           32,944,493,936              28,610,595,545                
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9 (4,345,396,427)            (1,817,393,315)            (3,518,080,618)              (973,183,152)                    
     หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 9 (360,191,213)               (333,862,492)               (360,191,213)                 (333,862,492)                    
           เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 33,399,857,015           30,603,378,894           29,066,222,105              27,303,549,901                
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 11 1,810,648,208             2,236,958,660             1,803,615,576                2,228,951,914                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 1,381,729,169             1,429,802,681             791,697,451                   819,404,196                     
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 256,763,256                256,685,511                254,614,373                   254,614,373                     
คาความนิยม 2 857,562,558                881,650,314                - -
สินทรัพยอ่ืน 13 1,443,396,099             1,401,355,108             1,152,813,119                944,850,773                     
รวมสินทรัพย 50,266,561,028           47,059,168,486           46,521,394,605              44,472,422,645                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2545  31 ธันวาคม 2544  30 มิถุนายน 2545  31 ธันวาคม 2544

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 14
     จากประชาชน 37,010,313,085           35,457,648,500           36,539,206,619              35,330,968,085                
     จากธนาคาร 1,339,462,042             1,159,268,038             139,429,762                   173,461,730                     
     จากสถาบันการเงิน 1,462,551,086             1,535,437,031             1,599,785,561                1,583,209,705                  
     จากตางประเทศ 45,905,178                  57,174,741                  45,905,178                     57,174,741                       
        รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 39,858,231,391           38,209,528,310           38,324,327,120              37,144,814,261                
หลักทรัพยท่ีขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 15 150,000,000                100,000,000                150,000,000                   100,000,000                     
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 325,808,329                88,035,997                  - -
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,114,323,917             568,706,778                - -
ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 216,806,569                195,000,000                216,806,569                   195,000,000                     
ดอกเบี้ยคางจาย 138,847,019                139,968,436                133,879,010                   134,366,809                     
หุนกูดอยสิทธิ 16 331,000,000                331,000,000                331,000,000                   331,000,000                     
หนี้สินอื่น 17 716,036,681                738,399,107                383,179,072                   312,266,970                     
รวมหนี้สิน 42,851,053,906           40,370,638,628           39,539,191,771              38,217,448,040                
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 18
        ทุนจดทะเบียน
           หุนบุริมสิทธิ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ
              หุนสามัญ 100,200,000หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 11,002,000,000           11,002,000,000           11,002,000,000              11,002,000,000                
        ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว
           หุนบุริมสิทธิ 426,383,600 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 4,263,836,000             5,086,912,000             4,263,836,000                5,086,912,000                  
              (31 ธันวาคม 2544 : หุนบุริมสิทธิ 508,691,200 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
           หุนสามัญ 277,891,400 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (31 ธันวาคม 2544 : หุนสามัญ 193,173,800 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 2,778,914,000             1,931,738,000             2,778,914,000                1,931,738,000                  

7,042,750,000             7,018,650,000             7,042,750,000                7,018,650,000                  
     สวนเกินมูลคาหุน 36,500,000                  36,500,000                  36,500,000                     36,500,000                       
     เงินรับลวงหนาคาหุนบุริมสิทธิ - 350,000                       - 350,000                            
     สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 21 227,868,077                126,793,564                227,868,077                   126,793,564                     
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 111,882,114                136,463,224                111,882,114                   136,463,224                     
     กํ าไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํ ารองตามกฎหมาย 20 48,700,000                  48,700,000                  48,700,000                     48,700,000                       
        ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) (485,497,357)               (1,112,482,183)            (485,497,357)                 (1,112,482,183)                 
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 6,982,202,834             6,254,974,605             6,982,202,834                6,254,974,605                  
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 433,304,288                433,555,253                - -
รวมสวนของผูถือหุน 7,415,507,122             6,688,529,858             6,982,202,834                6,254,974,605                  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 50,266,561,028           47,059,168,486           46,521,394,605              44,472,422,645                
0 0 0 0

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันท้ังสิ้น 31
การรับอาวัลตั๋วเงิน 1,137,703,788             1,445,234,274             1,137,703,788                1,445,234,274                  
การคํ้ าประกันการกูยืมและอื่น ๆ 499,837,769                409,381,026                499,837,769                   409,381,026                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายพิชัย ฉันทวีระชาติ
(กรรมการอํ านวยการ)
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2545 2544 2545 2544

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
    เงินใหกูยืมและเงินฝาก 262,639,239              271,014,867              264,707,286                 286,886,825                   
    การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 441,709,341              335,637,218              294,923,614                 213,517,733                   
     เงินลงทุน 131,487,328              119,803,247              124,532,655                 106,131,015                   
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 835,835,908              726,455,332              684,163,555                 606,535,573                   
คาใชจายในการกูยืมเงิน
     ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 312,718,174              324,849,777              300,726,790                 316,772,171                   
     คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 2,208,215                   683,721                      403,242                        683,721                          
        รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน 314,926,389              325,533,498              301,130,032                 317,455,892                   
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 520,909,519              400,921,834              383,033,523                 289,079,681                   
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (174,617,713)             30,626,235                (170,655,158)               21,947,440                     
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (24,778,756)               (51,379,457)               (24,778,756)                 (51,379,457)                    
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 321,513,050              380,168,612              187,599,609                 259,647,664                   
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา 104,004,764              42,262,528                - -
     กํ าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 243,669,151              50,033,728                247,091,999                 (55,338,137)                    
     คาธรรมเนียมและบริการ 136,457,738              89,669,337                46,308,963                   36,099,801                     
     คาธรรมเนียมและกํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 4,742,410                   2,859,922                   (72,847)                         -
     สวนแบงผลกํ าไร(ขาดทุน)จากบริษัทยอยและบริษัทรวม 192,806                      (75,526)                      153,554,226                 173,457,795                   
     รายไดอ่ืน 54,241,251                105,274,319              40,564,762                   79,493,554                     
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 543,308,120              290,024,308              487,447,103                 233,713,013                   
           รวมรายไดสุทธิ 864,821,170              670,192,920              675,046,712                 493,360,677                   
คาใชจายการดํ าเนินงาน
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 172,710,475              165,766,089              62,234,101                   53,573,826                     
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 76,674,565                79,602,346                52,845,044                   46,386,653                     
     คาภาษีอากร 19,671,146                18,730,992                17,922,689                   17,907,958                     
     คาตอบแทนกรรมการ 1,680,000                   1,340,000                   1,440,000                     1,340,000                       
     คาใชจายอื่น 203,169,974              193,706,518              216,078,891                 189,997,975                   
        รวมคาใชจายการดํ าเนินงาน 473,906,160              459,145,945              350,520,725                 309,206,412                   
กํ าไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 390,915,010              211,046,975              324,525,987                 184,154,265                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (56,646,100)               (17,504,499)               - (1,399,545)                      
กํ าไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 334,268,910              193,542,476              324,525,987                 182,754,720                   
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (9,742,923)                 (10,787,756)               - -
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 324,525,987              182,754,720              324,525,987                 182,754,720                   

กํ าไรตอหุน 27
     กํ าไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 1.20 0.99 1.20 0.99
     กํ าไรตอหุนปรับลด 0.45 0.26 0.45 0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2545 2544 2545 2544

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
    เงินใหกูยืมและเงินฝาก 499,358,333              549,337,158              504,367,724                 580,370,066                   
    การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 846,411,961              644,709,379              563,337,992                 404,089,530                   
     เงินลงทุน 287,654,953              251,283,672              296,228,440                 230,437,963                   
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,633,425,247           1,445,330,209           1,363,934,156              1,214,897,559                
คาใชจายในการกูยืมเงิน
     ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 628,612,582              659,826,137              606,400,107                 644,946,737                   
     คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 4,258,402                   1,359,928                   802,052                        1,359,928                       
        รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน 632,870,984              661,186,065              607,202,159                 646,306,665                   
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,000,554,263           784,144,144              756,731,997                 568,590,894                   
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (362,551,166)             99,091,030                (353,337,928)               85,178,110                     
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (26,388,627)               (103,122,724)             (26,388,627)                 (103,122,724)                  
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 611,614,470              780,112,450              377,005,442                 550,646,280                   
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา 213,401,976              93,015,338                - -
     กํ าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 22 459,633,151              136,818,277              343,653,843                 (47,810,834)                    
     คาธรรมเนียมและบริการ 267,248,382              185,166,488              97,137,119                   62,380,019                     
     คาธรรมเนียมและกํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5,543,470                   2,855,662                   (120,094)                        -
     สวนแบงผลกํ าไรบริษัทยอยและบริษัทรวม 406,250                      21,011                        359,297,633                 328,579,548                   
     รายไดอ่ืน 123,806,354              156,148,741              96,526,617                   108,019,710                   
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,070,039,583           574,025,517              896,495,118                 451,168,443                   
           รวมรายไดสุทธิ 1,681,654,053           1,354,137,967           1,273,500,560              1,001,814,723                
คาใชจายการดํ าเนินงาน
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 338,419,108              313,583,425              121,436,297                 101,538,147                   
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 164,885,864              156,161,319              104,315,782                 91,020,307                     
     คาภาษีอากร 40,039,522                38,349,554                36,780,815                   36,817,260                     
     คาตอบแทนกรรมการ 23 3,160,000                   3,000,000                   2,700,000                     3,000,000                       
     คาใชจายอื่น 340,420,939              359,834,304              381,282,840                 346,590,557                   
        รวมคาใชจายการดํ าเนินงาน 886,925,433              870,928,602              646,515,734                 578,966,271                   
กํ าไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 794,728,620              483,209,365              626,984,826                 422,848,452                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24 (148,401,009)             (55,663,516)               - (16,448,100)                    
กํ าไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 646,327,611              427,545,849              626,984,826                 406,400,352                   
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (19,342,785)               (21,145,497)               - -
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 626,984,826              406,400,352              626,984,826                 406,400,352                   

กํ าไรตอหุน 27
     กํ าไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 2.69 2.37 2.69 2.37
     กํ าไรตอหุนปรับลด 0.88 0.57 0.88 0.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



สวนเกิน (ตํ่ ากวา) สวนปรับปรุงจาก กํ าไร(ขาดทุน) สวนของ
ทุนที่เกิดจากการ การแปลงคา สะสม- ผูถือหุน

สวนเกิน เงินรับลวงหนา เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํ ารองตาม ยังไมได สวนนอย
หุนสามัญ หุนบุริมสุทธิ มูลคาหุน คาหุนบุริมสิทธิ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 1,526,818,000            5,475,182,000            36,500,000          -                              (155,558,483)                     130,955,792                         48,700,000             (1,951,068,155)            434,743,103              5,546,272,257             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              114,610,627                       -                                        -                          -                                -                              114,610,627                
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              -                                      14,007,944                           -                          -                                -                              14,007,944                  
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด -                              -                              -                       -                              -                                      -                                        -                          406,400,352                -                              406,400,352                
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 383,590,000               (383,590,000)             -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                -                              -                                
เงินรับลวงหนาคาหุนบุริมสิทธิเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       12,100,000                 -                                      -                                        -                          -                                -                              12,100,000                  
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                655,849                      655,849                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 1,910,408,000            5,091,592,000            36,500,000          12,100,000                 (40,947,856)                       144,963,736                         48,700,000             (1,544,667,803)            435,398,952              6,094,047,029             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 1,931,738,000            5,086,912,000            36,500,000          350,000                      126,793,564                       136,463,224                         48,700,000             (1,112,482,183)            433,555,253              6,688,529,858             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              101,074,513                       -                                        -                          -                                -                              101,074,513                
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง -                              -                              -                       -                              -                                      (24,581,110)                          -                          -                                -                              (24,581,110)                 
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด -                              -                              -                       -                              -                                      -                                        -                          626,984,826                -                              626,984,826                
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ -                              23,750,000                 -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                -                              23,750,000                  
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 847,176,000               (847,176,000)             -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                -                              -                                
เงินรับลวงหนาคาหุนบุริมสิทธิลดลง -                              350,000                      -                       (350,000)                     -                                      -                                        -                          -                                -                              -                                
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                              -                              -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                (250,965)                    (250,965)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 2,778,914,000            4,263,836,000            36,500,000          -                              227,868,077                       111,882,114                         48,700,000             (485,497,357)               433,304,288              7,415,507,122             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ทุนออกจํ าหนาย
และชํ าระเต็มมูลคาแลว

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)



สวนเกิน (ตํ่ ากวา) สวนปรับปรุงจาก กํ าไร(ขาดทุน)
ทุนที่เกิดจากการ การแปลงคา สะสม-

สวนเกิน เงินรับลวงหนา เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํ ารองตาม ยังไมได
หุนสามัญ หุนบุริมสุทธิ มูลคาหุน คาหุนบุริมสิทธิ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 1,526,818,000            5,475,182,000            36,500,000          -                              (155,558,483)                     130,955,792                         48,700,000             (1,951,068,155)            5,111,529,154             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              114,610,627                       -                                        -                          -                                114,610,627                
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              -                                      14,007,944                           -                          -                                14,007,944                  
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด -                              -                              -                       -                              -                                      -                                        -                          406,400,352                406,400,352                
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 383,590,000               (383,590,000)             -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                -                                
เงินรับลวงหนาคาหุนบุริมสิทธิเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       12,100,000                 -                                      -                                        -                          -                                12,100,000                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 1,910,408,000            5,091,592,000            36,500,000          12,100,000                 (40,947,856)                       144,963,736                         48,700,000             (1,544,667,803)            5,658,648,077             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 1,931,738,000            5,086,912,000            36,500,000          350,000                      126,793,564                       136,463,224                         48,700,000             (1,112,482,183)            6,254,974,605             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                              -                              -                       -                              101,074,513                       -                                        -                          -                                101,074,513                
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง -                              -                              -                       -                              -                                      (24,581,110)                          -                          -                                (24,581,110)                 
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด -                              -                              -                       -                              -                                      -                                        -                          626,984,826                626,984,826                
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ -                              23,750,000                 -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                23,750,000                  
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 847,176,000               (847,176,000)             -                       -                              -                                      -                                        -                          -                                -                                
เงินรับลวงหนาคาหุนบุริมสิทธิลดลง -                              350,000                      -                       (350,000)                     -                                      -                                        -                          -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 2,778,914,000            4,263,836,000            36,500,000          -                              227,868,077                       111,882,114                         48,700,000             (485,497,357)               6,982,202,834             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ทุนออกจํ าหนาย
และชํ าระเต็มมูลคาแลว

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2545 2544 2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
     กํ าไรสุทธิ 626,984,826              406,400,352              626,984,826                 406,400,352                   
     รายการปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดํ าเนินงาน :-
           กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 19,342,785                21,145,497                - -
           สวนแบงผลกํ าไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม (406,250)                    (21,011)                      (359,297,633)               (328,579,548)                  
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 106,740,507              76,126,712                43,268,734                   36,100,685                     
           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 392,315,008              (8,184,432)                 379,844,588                 15,973,555                     
           คาเผื่อขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 9,435,527                   17,525,934                11,250,488                   41,836,784                     
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสินรอการขาย 4,100,884                   31,317,425                3,773,893                     31,317,425                     
           เงินสํ ารองการจายโบนัส 40,074,000                34,700,755                17,400,000                   15,510,000                     
           ขาดทุนจากการปรับโครงสรางลูกหนี้ที่มีปญหา 26,388,628                103,122,724              26,388,627                   103,122,724                   
           กํ าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย - (2,109)                        - -
           กํ าไรจากการจํ าหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (378,189,798)             (48,621,085)               (342,520,336)               (1,379,837)                      
           กํ าไรจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร (8,788,280)                 (1,073,616)                 (1,176,568)                   (1,143,938)                      
           ขาดทุน(กํ าไร)ที่ยังไมเกิดจากการลดลงของหลักทรัพยเพ่ือคา 116,743,967              (191,460,501)             - -
           กํ าไรจากการจํ าหนายทรัพยสินรอการขาย (52,254,780)               (44,990,881)               (52,254,780)                 (44,990,881)                    
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (77,745)                      15,742,633                - 16,448,100                     
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง 144,143,487              130,189,322              149,949,615                 130,544,943                   
           รายไดคางรับอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 7,415,046                   (1,394,880)                 (17,572,894)                 (4,219,471)                      
           ดอกเบี้ยคางจายลดลง (1,121,417)                 (37,034,981)               (487,799)                       (40,923,338)                    
           คาใชจายคางจายลดลง (3,710,170)                 (969,017)                    (6,254,649)                   (1,343,835)                      
     กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน 1,049,136,225           502,518,841              479,296,112                 374,673,720                   
     สินทรัพยดํ าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
        เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน (449,816,829)             (84,263,782)               - -
        บัตรเงินฝาก 8,882,648                   (982,421)                    - -
        เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเพ่ือขาย 243,563,529              207,856,365              - -
        บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (394,318,747)             (118,621,027)             - -
        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (3,066,381,376)          (2,627,464,329)          (2,348,784,510)            (1,925,040,339)               
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (324,925,648)             (141,372,357)             - -
        ทรัพยสินรอการขาย 4,369,434                   106,019,870              3,722,311                     107,870,810                   
        สินทรัพยอ่ืน 332,532,259              (238,432,563)             194,690,270                 (210,741,858)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2545 2544 2545 2544

     หนี้สินดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 1,552,664,585           1,616,729,606           1,208,238,534              1,597,189,252                
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน 107,308,059              334,787,156              (17,456,112)                 158,668,711                   
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ (11,269,563)               (6,476,300)                 (11,269,563)                 (6,476,300)                      
        หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 50,000,000                 - 50,000,000                   (40,000,000)                    
        บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 237,772,332              47,145,359                - -
        ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 21,806,569                (40,000,000)               21,806,569                   -
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 545,617,139              420,672,132              - -
        หนี้สินอื่น (52,066,256)               (57,744,447)               66,426,751                   (25,145,412)                    
           เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดํ าเนินงาน (145,125,640)             (79,627,897)               (353,329,638)               30,998,584                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือลงทุน (3,095,935,635)          (13,254,719,096)        (2,948,437,779)            (13,385,800,736)             
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 3,408,316,559           13,517,591,904         3,304,648,698              13,460,825,373              
     เงินสดจายซ้ืออุปกรณ (29,179,960)               (48,690,015)               (9,328,962)                   (18,063,493)                    
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 15,068,813                25,121,125                1,479,625                     3,700,189                       
        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 298,269,777              239,303,918              348,361,582                 60,661,333                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนบุริมสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 23,750,000                12,100,000                23,750,000                   12,100,000                     
     เงินปนผลจาย (20,000,000)               - - -
        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,750,000                   12,100,000                23,750,000                   12,100,000                     
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (24,581,110)               14,007,944                - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 132,313,027              185,783,965              18,781,944                   103,759,917                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 665,732,838              704,349,224              106,557,178                 159,332,360                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 28) 798,045,865              890,133,189              125,339,122                 263,092,277                   

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางงวดสํ าหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 652,985,352              740,507,841              606,887,906                 685,870,075                   
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 68,492,970                29,390,667                5,893,566                     2,625,350                       
     รายการที่มิใชเงินสด :-
        แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 847,176,000              383,590,000              847,176,000                 383,590,000                   
        การรับโอนอสังหาริมทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ - 115,734,642              - 115,734,642                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

1. ขอมูลท่ัวไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ

บริษัทฯจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศ
ไทยโดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักดานธุรกิจเงินทุนโดยมีที่อยูที่
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร และมีสํ านักอํ านวยสินเชื่อรวม 10 สาขาในประเทศไทย

1.2 ขอสมมติฐานในการจัดทํ างบการเงิน

ถึงแมวาภาวะการณวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะไดผอนคลายลงในระดับหนึ่งแลวใน
ระหวางงวดปจจุบัน ภาคธุรกิจสวนหนึ่งยังคงอยูในระหวางดํ าเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน
และรอการปรับตัว ภาวะการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับและผล
ของการเรียกเก็บเงินจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้ไดจัดทํ าขึ้นโดยสะทอน
ถึงผลกระทบจากภาวะการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งประเมินโดยฝายบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดประมาณไว

1.3 พระราชกํ าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

ในเดือนมิถุนายน 2544 รัฐบาลไดออกพระราชกํ าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยขึ้น ภายใตพระ
ราชกํ าหนด (“พรก.”) นี้ สถาบันการเงินสามารถเลือกที่จะเขารวมโครงการและโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพที่เขาเงื่อนไขที่กํ าหนดใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ภายในระยะเวลาที่
กํ าหนดได ราคาโอนคือราคาที่เทากับมูลคาประกันหรือราคาที่คณะกรรมการ บสท. กํ าหนด และมี
การแบงปนผลกํ าไรและการรับผิดชอบในผลขาดทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวในอนาคต

สํ าหรับสถาบันการเงินที่ไมเขารวมโครงการ พรก. นี้กํ าหนดใหสถาบันการเงินเหลานั้นตอง
ประเมินราคาหลักประกันใหมและกันเงินสํ ารองไวสํ าหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุกประเภทใน
อัตรารอยละ 100 ของมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพหลังหักราคาหลักประกันภายในระยะเวลาที่
กํ าหนด
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ในการนี้บริษัทฯไดตัดสินใจที่จะไมเขารวมโครงการและบริษัทฯคาดวาจะไมมีผลกระทบใดๆที่มี
สาระสํ าคัญตอบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไดมีการประเมินราคาหลักประกันใหมทุกป ตามหลัก
เกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อันทํ าใหราคาหลักประกันเปนปจจุบันอยูเสมอ อีกทั้ง ณ วันที่
30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินกวาสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนจํ านวนเงิน 1,721  ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9

2. เกณฑในการจัดทํ างบการเงิน

2.1 เกณฑในการจัดทํ างบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวาง
กาลโดยเลือกนํ าเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ เชน เดียวกับงบการเงินประจํ าป

2.2 เกณฑในการจัดทํ างบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทํ าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย   (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) หลังตัดยอดคงคาง
และรายการระหวางกันที่สํ าคัญออกแลว รายละเอียดของบริษัทยอยดังกลาวมีดังตอไปนี้

(หนวย : รอยละ)
รายไดของบริษัทยอยที่รวมอยู กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทยอย

ในงบกํ าไรขาดทุนรวม ที่รวมอยูในงบกํ าไรขาดทุนรวม
อัตรารอยละของ มูลคาสินทรัพยของบริษัทยอย สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

การถือหุนโดยบริษัทฯ ที่รวมอยูในงบดุลรวม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
30 มิถุนายน

2545
31 ธันวาคม

2544
30 มิถุนายน

2545
31 ธันวาคม

2544
2545 2544 2545 2544

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง
TISCO Securities Hong Kong Limited 100.00 100.00 1.79 1. 51 1.23 2.37 (1.40) 0.34
บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด 99.99 99.99 4.61 4.19 12.81 13.86 23.31 39.08
บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด 99.99 99.99 1.06 1.33 0.93 2.50 2.63 15.20
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด 50.00 50.00 4.59 3.84 3.84 4.54 7.06 10.94
บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด 99.99 99.99 0.13 0.14 0.16 - 0.67 -
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยออม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด 99.99 99.99 0.60 0.55 4.22 4.86 9.25 12.70
TISCO Global Investment Holdings Limited 100.00 100.00 0.08 0.13 (0.06) - (0.33) -
TISCO Securities UK Limited 100.00 100.00 0.64 0.10 0.21 - (1.39) -
บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํ ากัด 99.99 99.99 1.45 1.59 1.82 2.33 2.44 3.50
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 99.99 99.99 1.76 1.54 6.12 6.06 10.47 14.39
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํ ากัด 99.99 99.99 0.31 0.37 0.13 0.18 (8.44) (14.25)
บริษัท ทีดับบลิว ออโต จํ ากัด 99.99 99.99 - - - - - -
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บริษัทฯและบริษัทยอยจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเวน TISCO
Securities Hong Kong Limited และ TISCO Global Investment Holdings Limited ซ่ึงจดทะเบียน
จัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศฮองกง และ TISCO Securities UK Limited ซ่ึงจดทะเบียนจัด
ตั้งและประกอบกิจการในสหราชอาณาจักร

ก) งบการเงินของบริษัทยอย 2 แหง คือ TISCO Global Investment Holdings Limited และ
TISCO Securities UK Limited ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาลนี้เปนงบการเงินที่
จัดทํ าขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทยอย โดยยังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยดังกลาว บริษัทยอยทั้ง 2 แหงมียอดสินทรัพยที่รวมอยูในงบการเงินระหวางกาล
ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2545 เปนจํ านวนเงินประมาณ 361 ลานบาท และมียอดรายไดรวมและ
ขาดทุนสุทธิรวมสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํ านวนเงินประมาณ 4 ลานบาท
และ 11 ลานบาท ตามลํ าดับ ซ่ึงจํ านวนดังกลาวไมมีสาระสํ าคัญตองบการเงินรวม และฝาย
บริหารเชื่อวาจํ านวนดังกลาวจะไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีสาระสํ าคัญหากงบการเงินไดรับ
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

ข) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทเงินทุนไทยเพิ่ม
ทรัพย จํ ากัด (เดิมชื่อบริษัทเงินทุนไทยซากุระ จํ ากัด) ในราคา 149.8 ลานบาท ณ วันซื้อ
มูลคาเงินลงทุนสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเปนจํ านวนประมาณ
82 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯไดแสดงไวในบัญชี “คาความนิยม” ในงบดุลรวม

ค) งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลก
เปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ในงบดุลสํ าหรับสินทรัพยและหนี้สิน
และใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ที่เกิดรายการสํ าหรับรายการรายไดและคาใชจาย ผล
แตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงไวเปนรายการ “สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการ
เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ” ในสวนของผูถือหุน

3. นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ

งบการเงินนี้จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามหลักเกณฑที่
กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :-

3.1 การรับรูรายได

ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหกูยืม

ดอกเบี้ยของเงินใหกูยืมรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชํ าระ
รายไดจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการผอน
ชํ าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายหยุดบันทึกรายไดดอกเบี้ยคางรับสํ าหรับเงินใหกูยืม
และลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกํ าหนดหนึ่งเดือน และสํ าหรับลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกวาสามเดือนนับจากวันครบ
กํ าหนดชํ าระและจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออก
จากบัญชี สํ าหรับการบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด

กรณีเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยซ่ึงคางชํ าระดอกเบี้ยเกินกวากํ าหนดสองเดือนจะ
หยุดรับรูดอกเบี้ยเปนรายได และจะรับรูดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ดังกลาว
ตามเกณฑเงินสด

ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีกเมื่อบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดรับชํ าระหนี้ที่คางเกินกํ าหนดชํ าระแลว

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหกูยืมแลว ดอกเบี้ย
หรือสวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจํ าหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ
กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหกูยืมนั้น

ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ เงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปน
รายไดเมื่อประกาศจาย

ค) คานายหนา

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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ง) กํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย

กํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด
รายการ

จ) คาธรรมเนียมและบริการ

คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ

3.2 ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑสิทธิ ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจาย
แลว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจํ าหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ
กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูล
คาของหลักทรัพยเปนรายการกํ าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกํ าไรขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูล
คายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากใน
สวนของผูถือหุนจนกระทั่งจํ าหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกํ าไรขาด
ทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกํ าหนดชํ าระในหนึ่งปและที่จะถือไวจนครบกํ าหนดชํ าระ
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจํ าหนาย

บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนตํ่ ากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ซ่ึงจํ านวนที่ตัดจํ าหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
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มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํ านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ
ส้ินวันทํ าการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํ านวณโดยใชสูตรที่กํ าหนดโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของชมรมผูคาตราสารหนี้หรือของสถาบันการเงินอื่น
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํ านวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value)

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่จะครบกํ าหนดชํ าระใน 1 ป ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกํ าหนดและเงินลงทุนทั่วไปใน
งบกํ าไรขาดทุน

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคํ านวณตนทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะปรับเปลี่ยนราคาของ
เงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคา
ตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกํ าไร (ขาดทุน) ในงบกํ าไรขาดทุน
หรือแสดงเปนสวนเกิน (ตํ่ ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในสวนของผูถือหุน
แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอนและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนที่จายซื้อ
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถามี) ซ่ึงผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลง
ทุนไดแสดงไวในงบกํ าไรขาดทุน

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจะบันทึกตามหลักเกณฑและ
ขอกํ าหนดของธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะหและการประเมินฐานะของลูกหนี้โดย
อาศัยประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ

ทั้งนี้หลักเกณฑการตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่กํ าหนดโดย ธปท. ได
กํ าหนดหลักเกณฑในการจัดชั้นสินเชื่อ อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตีมูลคา
หลักประกัน ซ่ึงคาเผื่อดังกลาวอางอิงระยะเวลาคางชํ าระนับจากวันไดมาของเงินลงทุนและมูลคา
หลักประกันเปนเกณฑพื้นฐาน



-  7  -

3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตามวิธี

สวนไดเสียนี้เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ือมา โดยที่สวนเกินของเงินลงทุนที่สูงกวา
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชี ณ วันซื้อจะตัดจํ าหนายภายในระยะเวลา 20 ป (ภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลาวในวรรคสอง) และในแตละงวดภายหลังการซื้อ เงินลงทุนนี้
จะถูกปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยตามอัตราสวนการลงทุนของ
บริษัทฯและบริษัทยอย

ในระหวางไตรมาสที่สามป 2544 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชน
ของคาความนิยมจากเงินลงทุนในบริษัท ทรูเวย จํ ากัด และบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํ ากัด จาก 5 ป เปน 20 ป เนื่องจากจากการประมาณการผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ของบริษัทดังกลาวแลวบริษัทฯเห็นวา ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับในอนาคตมีอายุมากกวา 5 ป
ตามที่ประมาณการไวเดิม บริษัทฯจึงเปลี่ยนแปลงการตัดจํ าหนายคาความนิยมที่เกิดขึ้นจาก 5 ป
เปน 20 ป โดยเริ่มตั้งแตไตรมาสที่สามป 2544 เปนตนไป

3.6 เงินใหกูยืมและลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ รายไดรอตัดบัญชี/สวนลดรับ
ลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ

3.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้
บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้

ตามหลักเกณฑที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และสํ านักงานคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) แลวแตกรณี และปรับปรุงเพิ่มดวยจํ านวนเงินเพิ่ม
เติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการพิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นี้ถือตามผลการสอบทานการประเมินฐานะการเงินปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับหลักเกณฑที่
กํ าหนดโดย ธปท. และ กลต.     ซ่ึงไดกํ าหนดหลักเกณฑในการจัดชั้นเงินใหสินเชื่อ อัตราการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินใหสินเชื่อและการตีราคาหลักประกันที่จะนํ ามาใชใน
การคํ านวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งหลักเกณฑในการปรับระดับชั้นเงินใหสินเชื่อสํ าหรับลูก
หนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลว
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินของ
บริษัทยอยจะตั้งขึ้นเปนอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชํ าระ (สุทธิจากรายไดจากสัญญาเชาซื้อ/
เชาการเงินที่ยังไมถือเปนรายได) และบริษัทยอยจะพิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่ตั้งไว ณ วันที่ในงบดุลอีกครั้งโดยพิจารณาฐานะปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑ หนี้สูญจะถูก
ตัดจํ าหนายเมื่อไมสามารถเรียกเก็บเงินได

3.8 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

บริษัทฯบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และ ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 “การบัญชีสํ าหรับการปรับโครง
สรางหนี้ที่มีปญหา” ซ่ึงกํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยแต
ยังไมไดมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือ
สวนไดเสียที่รับโอนมาดวยมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย
(ถามี) หรือยอดหนี้คงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยที่หยุดรับรูรายได ณ วันปรับโครงสรางหนี้) แลวแต
ราคาใดจะตํ่ ากวา

ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่บริษัทฯยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชํ าระหนี้
บริษัทฯคํ านวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้โดยคํ านวณจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่ าสํ าหรับเงินให
กูยืมระยะยาว (MLR) ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้กับ
เงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํ านวนในงบกํ าไรขาดทุน
และจะรับรูสวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตน หรือดอกเบี้ยที่
บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสํ ารองที่กันไวแลวเปนคาใชจายในงบกํ าไรขาดทุนเมื่อมีการปรับ
โครงสรางหนี้

3.9 ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือราคาที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ ากวา
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3.10 สัญญาเชาการเงิน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาทางการเงินเปนทรัพยสินและหนี้สิน
ดวยจํ านวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา ณ วันที่เร่ิมตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบัน
ของจํ านวนเงินขั้นตํ่ าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํ านวนใดจะตํ่ ากวา บริษัทฯและบริษัทยอยใช
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสํ าหรับการคิดลดเพื่อคํ านวณมูลคาปจจุบันของจํ านวนเงินขั้นตํ่ าที่ตอง
จายตามสัญญาเชา ดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของ
เจาหนี้ในแตละงวด

3.11 คาเสื่อมราคาและคาตัดจํ าหนาย

ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของ
อุปกรณคํ านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง (ยกเวนการคิดคาเสื่อมราคาของ
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารที่ซ้ือมาตั้งแตป 2543 ซ่ึงจะคํ านวณตามอายุการใช
งานโดยประมาณ 3 ป โดยวิธีผลรวมจํ านวนปที่ใชงาน) ตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :-

อาคารและหองชุดสํ านักงาน - 20 ป
สวนปรับปรุงสํ านักงาน - 5 ป
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ - 5 ป
ยานพาหนะ - 5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสํ าหรับที่ดิน

ข) สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเชาในระยะเวลา 12, 13.5 และ 15 ป

ค) รายจายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนในระบบคอมพิวเตอรตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุของ
สัญญาในระยะเวลา 5 ป และ 10 ป (ยกเวนการตัดจํ าหนายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนในระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงไดมาตั้งแตป 2543 ซ่ึงจะคํ านวณตามอายุการใชงานโดยประมาณ 3 ป โดย
วิธีผลรวมจํ านวนปที่ใชงาน)

ง) สิทธิในการซื้อและขายหลักทรัพยเพื่อคาใน Hong Kong Exchange and Clearing Limited
(“HKEC”) บันทึกในราคาทุนและตัดจํ าหนายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 10 ป
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3.12 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซ่ึงเกิดจากความแตกตางชั่วคราวในการ
รายงานรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษี ดังนั้น ภาษีเงินไดในสวนที่สัมพันธกับรายการที่
ยังไมอาจรับรูเปนรายไดหรือรายจายที่ยังไมถือหักเปนคาใชจายในการคํ านวณภาษีเงินไดจะบันทึก
เปน “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี” ในงบดุล ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือจะตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษี
เมื่อรายไดสามารถรับรูเปนรายไดตามประมวลรัษฎากรหรือคาใชจายที่บันทึกไวเกิดขึ้นจริงและถือ
หักเปนคาใชจายไดแลวในการคํ านวณภาษีเงินได

อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูผลประโยชนทางภาษีไวเปนสินทรัพยในบัญชี
หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนดังกลาวได

(นโยบายการบัญชีดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศเนื่องจากยังไมมี
มาตรฐานการบัญชีของไทยครอบคลุมถึง)

3.13 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน

บริษัทฯบันทึกการขายลดตั๋วเงินที่รับซื้อลดไวตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2533 ดังนี้

ก) ตั๋วเงินที่มีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่นใหการอาวัลหรือรับรอง โดยที่บริษัทขาย
ขายลดหรือขายชวงลดตั๋วเงินแบบผูซ้ือไมมีสิทธิไลเบี้ย บริษัทฯบันทึกบัญชีดวยการเครดิต
ลูกหนี้เงินใหกูยืมตามมูลคาหนาตั๋วเงินที่รับซื้อลดไวและถาบริษัทขาย ขายลด หรือขายชวง
ลดตั๋วเงินที่มีการอาวัลหรือรับรองดังกลาวขางตนโดยที่ผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย บริษัทฯจะเปดเผย
ยอดคงคางจากการขาย ขายลดหรือขายชวงลดตั๋วเงินเปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนา”

ข) ตั๋วเงินที่ไมมีการใหอาวัลหรือรับรองและมีมูลคาฉบับละสิบลานบาทขึ้นไป และขายแบบผู
ซ้ือไมมีสิทธิไลเบี้ย บริษัทฯบันทึกบัญชีดวยการเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืม ในกรณีที่
บริษัทฯขายลดตั๋วเงินที่มีมูลคาฉบับละตํ่ ากวาสิบลานบาทและขายลดแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย
บริษัทฯจะบันทึกรายการดังกลาวเปนหนี้สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน”
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3.14 เงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วัน
ที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล เวนแตรายการที่ไดตก
ลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน

กํ าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํ านวณผล
การดํ าเนินงาน คาธรรมเนียมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารถือเปน
คาใชจายตลอดระยะเวลาของสัญญา

3.15 เคร่ืองมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให
กูยืมแกสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย
ระหวางบริษัทหลักทรัพย เงินกูยืมและเงินรับฝาก หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เจาหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสํ าหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ
หัวขอที่เกี่ยวของ

3.16 กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํ านวณโดยการหารกํ าไรสุทธิสํ าหรับงวดดวยจํ านวนหุนสามัญถัว
เฉลี่ยถวงนํ้ าหนักที่ออกจํ าหนายอยูในระหวางงวด

กํ าไรตอหุนปรับลดคํ านวณโดยการหารกํ าไรสุทธิสํ าหรับงวดดวยผลรวมของจํ านวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนักที่ออกอยูในระหวางงวดบวกดวยจํ านวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนักของหุน
สามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดย
สมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวด หรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
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3.17 การใชประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทํ างบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการ
ประมาณและการตั้งสมมติฐานหลายประการ เพื่อประเมินคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและ
ทรัพยสินรอการขาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงการ
ใชสมมติฐานดังกลาวอาจมีผลกระทบตอรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอ
มูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํ านวนที่
ประมาณไว

4. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินหมายถึง เงินสดและเงินฝากทุกประเภทที่ฝากไวกับธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่นทั้งที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
เงินสด 4,649,942 6,560,203 1,435,957 1,348,472
เงินฝากธนาคาร 793,395,923 659,172,635 123,903,165 105,208,706
บัตรเงินฝาก 41,469,088 50,351,736 - -
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 839,514,953 716,084,574 125,339,122 106,557,178

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บัตรเงินฝากของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํ านวนเงินประมาณ 34  ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  : 33 ลานบาท) แสดงดวยราคาที่ตราไวสุทธิจากการปรับปรุงดอกเบี้ยรับรอ
การตัดบัญชีจํ านวนเงินประมาณ 1.5 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  : 3 ลานบาท) และในระหวาง
งวดบริษัทยอยดังกลาวไดบันทึกดอกเบี้ยรับตัดบัญชีเปนจํ านวนเงินประมาณ 1 ลานบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 : 2 ลานบาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยในประเทศจํ านวนเงิน
ประมาณ 29 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 18 ลานบาท) ไดนํ าไปวางเปนประกันกับธนาคารเพื่อใชคํ้ า
ประกันในการดํ าเนินงานและ/หรือไดนํ าไปวางเปนประกันในคดีฟองรอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยในตางประเทศจํ านวนเงินประมาณ 96
ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544   : 102 ลานบาท) ไดน ําไปวางเปนประกันกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อใช
คํ้ าประกันวงเงินสินเชื่อ
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5. เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินหมายถึง เงินใหกูยืมทุกประเภทที่ใหแกสถาบันการเงินในประเทศ
และตางประเทศแตไมรวมถึงเงินฝากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 4

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
เงินใหกูยืมเมื่อทวงถาม 183,000,000 58,811,387 - -
เงินใหกูยืมเมื่อสิ้นระยะเวลา 401,004,150 75,698,726 - -
รวมเงินใหกูยืม 584,004,150 134,510,113 - -
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 1,703,099 1,380,307 - -
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน-สุทธิ 585,707,249 135,890,420 - -

6. เงินลงทุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด
         ในประเทศ 174,103,574 178,692,315 474,335,784 594,271,350
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 4,588,741 119,935,566
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 178,692,315 594,271,350
ตราสารหนี้ :
    ตราสารหนี้ภาคเอกชน 36,668,681 36,671,539 - -
    บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 2,858 -
  ตราสารหนี้สุทธิ 36,671,539 -
รวมหลักทรัพยเพื่อคา 215,363,854 594,271,350
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยเผ่ือขาย
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,283,983,959 1,343,109,247 1,660,075,995 1,807,041,487
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 469,719,514 489,802,291 499,676,213 520,896,556
         รวม 1,753,703,473 1,832,911,538 2,159,752,208 2,327,938,043
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 79,208,065 168,185,835
   ตราสารหนี้สุทธิ 1,832,911,538 2,327,938,043
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด
         ในประเทศ 377,147,178 450,848,930 468,750,082 397,894,044
      หลักทรัพยอื่น - หนวยลงทุน 17,486,937 16,478,215 11,997,490 11,308,000
         รวม 394,634,115 467,327,145 480,747,572 409,202,044
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 72,693,030 (71,545,528)
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 467,327,145 409,202,044
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 2,300,238,683 2,737,140,087

   รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 2,515,602,537 3,331,411,437
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผ่ือขาย
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 113,128,716 107,446,818 - -
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 699,064,639 680,843,710 749,620,093 685,699,860
          รวม 812,193,355 788,290,528 749,620,093 685,699,860
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 47,404,684 15,532,167
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (71,307,511) (79,452,400)
   ตราสารหนี้สุทธิ 788,290,528 685,699,860
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด
         ในประเทศ 686,316,958 697,960,914 56,262,159 75,228,188
      หลักทรัพยอื่น – หนวยลงทุน 316,459,156 312,251,190 349,697,210 345,109,388
         รวม 1,002,776,114 1,010,212,104 405,959,369 420,337,576
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 7,435,990 16,700,481
      หัก : คาเผื่อการดอยคา - (2,322,274)
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 1,010,212,104 420,337,576
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 1,798,502,632 1,106,037,436
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนด
   ตราสารหนี้ :
         หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,373,293,654 3,343,254,996
         ตราสารหนี้ภาคเอกชน 392,554,883 405,529,610
   รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกํ าหนด 3,765,848,537 3,748,784,606
เงินลงทุนทั่วไป
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
         ของตลาดในประเทศ 1,257,903,732 1,286,710,499
      เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 209,982,593 235,623,807
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (1,580,051) (3,722,263)
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (305,223,564) (365,412,358)
   รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,161,082,710 1,153,199,685
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 6,725,433,879 6,008,021,727
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวม 19,996,279 21,898,081
รวมเงินลงทุนสุทธิ 9,261,032,695 9,361,331,245
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเผ่ือขาย
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,283,983,959 1,343,109,247 1,659,970,910 1,806,936,402
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 428,319,514 447,869,291 453,676,213 475,240,556
         รวม 1,712,303,473 1,790,978,538 2,113,647,123 2,282,176,958
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 78,675,065 168,529,835
   ตราสารหนี้สุทธิ 1,790,978,538 2,282,176,958
หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาดใน
         ประเทศ 377,147,178 450,848,930 468,750,082 397,894,044
      หลักทรัพยอื่น - หนวยลงทุน 17,434,699 16,478,215 11,997,490 11,308,000
         รวม 394,581,877 467,327,145 480,747,572 409,202,044
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 72,745,268 (71,545,528)
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 467,327,145 409,202,044
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 2,258,305,683 2,691,379,002

   รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 2,258,305,683 2,691,379,002

เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผ่ือขาย
   ตราสารหนี้ :
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 699,064,639 680,843,710 749,620,093 685,699,859
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 49,383,804 15,532,166
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (67,604,733) (79,452,400)
   ตราสารหนี้สุทธิ 680,843,710 685,699,859
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของ
         ตลาดในประเทศ 686,135,741 699,326,704 10,753,689 10,350,000
      หลักทรัพยอื่น – หนวยลงทุน 316,459,156 312,251,190 349,417,436 345,109,388
          รวม 1,002,594,897 1,011,577,894 360,171,125 355,459,388
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 8,982,997 (4,711,737)
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 1,011,577,894 355,459,388
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 1,692,421,604 1,041,159,247

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกํ าหนด
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,331,000,000 3,331,000,000
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 383,138,974 396,159,171
   รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกํ าหนด 3,714,138,974 3,727,159,171
เงินลงทุนทั่วไป
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตามราคาทุน 992,873,771 1,056,041,956
      เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 209,982,593 235,623,807
      หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน - (3,722,263)
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (121,089,164) (179,697,907)
   รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,081,767,200 1,108,245,593

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 6,488,327,778 5,876,564,011
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4,580,459,398 4,246,551,297
รวมเงินลงทุนสุทธิ 13,327,092,859 12,814,494,310
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6.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกํ าหนดจํ านวนเงิน 3,331 ลานบาท   (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2544 : 3,331 ลานบาท) เปนตราสารหนี้ที่บริษัทฯลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการ
คลังภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2   ตราสารหนี้ดังกลาวเปนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 10 ป ที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 และรอยละ 5 ตอป

6.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ไมสามารถขายตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดจํ านวนเงิน 251  ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 : 168 ลานบาท) ไดภายในระยะเวลา
ตามที่กํ าหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสราง
หนี้

6.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหลักทรัพยรัฐบาลคิดเปน
จํ านวนเงิน 150  ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯไดทํ าหนังสือมอบอํ านาจการจํ านํ าใหแกธนาคารตางประเทศ
แหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราคงที่ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุ 32.2

6.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาที่
เหลือของสัญญาดังนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ครบกํ าหนด
เกิน เกิน

1 ป 1 ป-5ป 5 ป รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 1,397,112,675 1,397,112,675
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 64,709,670 1,104,074,483 - 1,168,784,153
              รวม 64,709,670 1,104,074,483 1,397,112,675 2,565,896,828
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 70,583 69,395,998 57,146,168 126,612,749
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,874,000) (6,730,733)      (3,702,778) (71,307,511)
               รวม 3,906,253 1,166,739,748 1,450,556,065 2,621,202,066
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกํ าหนด
     หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 40,055,954 - 3,333,237,700 3,373,293,654
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน 9,411,085 376,775,681 6,368,117 392,554,883
                รวม 49,467,039 376,775,681 3,339,605,817 3,765,848,537
      รวมตราสารหนี้ 53,373,292 1,543,515,429 4,790,161,882 6,387,050,603
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ครบกํ าหนด

เกิน เกิน
1 ป 1 ป-5ป 5 ป รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 1,283,983,959 1,283,983,959
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 64,709,670 1,062,674,483 - 1,127,384,153
              รวม 64,709,670 1,062,674,483 1,283,983,959 2,411,368,112
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 70,583 68,862,998 59,125,288 128,058,869
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,874,000) (6,730,733) - (67,604,733)
               รวม 3,906,253 1,124,806,748 1,343,109,247 2,471,822,248
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกํ าหนด
     หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 3,331,000,000 3,331,000,000
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 376,774,944 6,364,030 383,138,974
                รวม - 376,774,944 3,337,364,030 3,714,138,974
      รวมตราสารหนี้ 3,906,253 1,501,581,692 4,680,473,277 6,185,961,222

6.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการ
เงินและผลการดํ าเนินงานดังนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

คาเผื่อ คาเผื่อ
มูลคา การปรับมูลคา มูลคา การปรับมูลคา

ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1) ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1)

บริษัทที่มีปญหาในการชํ าระหนี้
       หรือผิดนัดชํ าระหนี้ 68,574,000 2,411,505 66,204,733 68,574,000 2,411,505 66,204,733

68,574,000 2,411,505 66,204,733 68,574,000 2,411,505 66,204,733

(1) คาเผือ่การปรบัมลูคาเงนิลงทนุคํ านวณจากมลูคาของเงนิลงทนุหกัมลูคาหลกัประกนั



-  20  -

6.6 เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํ านวนหุนที่
ออกจํ าหนายแลวของนิติบุคคลนั้นมีดังตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
มูลคาตาม จํ านวน มูลคาตาม จํ านวน
บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน

ชื่อหลักทรัพย เงินลงทุน ยังไมไดชํ าระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชํ าระ เงินลงทุน
รอยละ รอยละ

กลุมประกันภัย :
บริษัท การเดียนประกันภัย
    (ประเทศไทย)  จํ ากัด 192,000,000 - 40 192,000,000 - 40
บริษัท แอกซาประกันภัย  จํ ากัด (มหาชน) 58,887,015 - 11 58,887,015 - 11
กลุมการบริการ :
บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล
   (ประเทศไทย) จํ ากัด 3,212,578 - 20 3,212,578 - 20
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํ ากัด 1,627,646 600,000 20 1,627,646 600,000 20
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํ ากัด 35,334,990 - 10 35,334,990 - 10
กลุมการใหเชาทรัพยสินและเชาซ้ือ :
บริษัท ดีเคบี ลีสซ่ิง(ประเทศไทย) จํ ากัด 1,849,050 - 21 1,849,050 - 21
บริษัท โฟคกสวาเกน ลีสซ่ิง ไทยแลนด จํ ากัด 19,996,279 40,000,000 20 21,898,081 40,000,000 20
กลุมการพาณิชยนํ าเขาและสงออก :
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํ ากัด 5,707,044 - 10 5,707,044 - 10
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํ ากัด 13,904,710 - 15 13,904,710 - 15
บริษัท วัฒนาอินเตอรเทรด จํ ากัด 5,382,300 - 10 5,382,300 - 10
กลุมอสังหาริมทรัพย :
บริษัท โจนส แลง ลาซาลล
   (ประเทศไทย) จํ ากัด 400,000 - 10 400,000 - 10
บริษัท พี เอ็น ซี (ประเทศไทย) จํ ากัด - - - 15,000 - 10
บริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล
   เอสเตท จํ ากัด 45,342,186 - 10 45,342,186 - 10
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี้ จํ ากัด 22,635,000 - 10 22,635,000 - 10
บริษัท สาธรสมบัติ จํ ากัด 6,040,000 - 20 6,040,000 - 20
บริษัท  หวยแกว เรียลเอสเตท จํ ากัด 168,850 - 100 - - -
กลุมอุตสาหกรรม :
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํ ากัด 19,800,000 - 10 19,800,000 - 10
กลุมการลงทุน :
บริษัท อินเตอรไทย โฮลดิ้ง จํ ากัด
   (หุนบุริมสิทธิ) 250,000 750,000 10 250,000 750,000 10
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
มูลคาตาม จํ านวน มูลคาตาม จํ านวน
บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน

ชื่อหลักทรัพย เงินลงทุน ยังไมไดชํ าระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชํ าระ เงินลงทุน
รอยละ รอยละ

กลุมการบริการ :
TISCO Securities Hong Kong Limited 286,361,735 - 100 313,859,912 - 100
บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด 1,797,497,268 - 99.99 1,641,599,323 - 99.99
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
   เทคโนโลยี จํ ากัด (อีกรอยละ90
   ถือโดยบริษัทยอย) 4,062,069 - 10 3,015,548 - 10
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํ ากัด 1,627,646 600,000 20 1,627,646 600,000 20
บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล
   (ประเทศไทย) จํ ากัด 1,645,410 - 10 1,645,410 - 10
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํ ากัด 35,334,990 - 10 35,334,990 - 10
กลุมการใหเชาทรัพยสินและเชาซ้ือ :
บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด 1,811,929,122 - 99.99 1,610,851,052 - 99.99
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด 410,665,252 - 50 410,977,491 - 50
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด
   (หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ)
   (อีกรอยละ90 ถือโดยบริษัทยอย) 122,070,545 - 10 116,576,943 - 10
บริษัท ดีเคบี ลีสซ่ิง(ประเทศไทย) จํ ากัด
   (อีกรอยละ19 ถือโดยบริษัทยอย) 176,100 - 2 176,100 - 2
กลุมการพาณิชยนํ าเขาและสงออก :
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํ ากัด 5,707,044 - 10 5,707,044 - 10
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํ ากัด 13,904,710 - 15 13,904,710 - 15
บริษัท วัฒนาอินเตอรเทรด จํ ากัด 5,382,300 - 10 5,382,300 - 10
กลุมอสังหาริมทรัพย :
บริษัท โจนส แลง ลาซาลล
   (ประเทศไทย) จํ ากัด 400,000 - 10 400,000 - 10
บริษัท พี เอ็น ซี (ประเทศไทย) จํ ากัด - - - 15,000 - 10
บริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล
   เอสเตท จํ ากัด 45,342,186 - 10 45,342,186 - 10
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี้ จํ ากัด 22,635,000 - 10 22,635,000 - 10
บริษัท  หวยแกว เรียลเอสเตท จํ ากัด 168,850 - 100 - - -
กลุมอุตสาหกรรม :
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํ ากัด 19,800,000 - 10 19,800,000 - 10
กลุมการลงทุน :
บริษัท อินเตอรไทย โฮลดิ้ง จํ ากัด
   (หุนบุริมสิทธิ) 250,000 750,000 10 250,000 750,000 10
บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด 147,873,407 - 99.99 149,732,301 - 99.99
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6.7 บริษัทฯไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํ ากัด บริษัท การเดียนประกันภัย
(ประเทศไทย) จํ ากัด บริษัท ดีเคบี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํ ากัด บริษัท สาธรสมบัติ จํ ากัด และบริษัท
อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัดซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมกันอยูตั้งแตรอยละ
20 ตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจาก บริษัทฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสราง
หนี้ที่มีปญหา ทั้งนี้บริษัทฯตองจํ าหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกํ าหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

6.8 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯไดรับโอนหุนของบริษัท หวยแกว เรียล เอสเตท จํ ากัด
จํ านวน 16,884,994 หุน ในราคาหุนละ 0.01 บาท คิดเปนจํ านวนเงินประมาณ 168,850 บาท มีผลให
บริษัทฯถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 บริษัทฯไมไดรวมงบการเงินของบริษัทดังกลาวในการ
จัดทํ างบการเงินรวม และไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียเนื่องจาก
บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนไปเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ และมีแผนที่จะจํ าหนายเงิน
ลงทุนดังกลาว เมื่อไดรับชํ าระหนี้ครบตามขอกํ าหนดในสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ  31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย
ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
ประเภท ลักษณะ สัดสวน เงินปนผลรับ(2)

ชื่อบริษัท ธุรกิจ ความสัมพันธ ทุนชํ าระแลว การถือหุน (รอยละ) วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย(1) สํ าหรับงวดหกเดือน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544

บริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนโดยตรง :
TISCO Securities Hong Kong Limited การบริการ ถือหุนระหวางกัน 20 ลาน

เหรียญ
20 ลาน
เหรียญ

100 100 66 66 286 314 - -

ฮองกง ฮองกง

บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด การบริการ ถือหุนระหวางกัน 1,500 1,500 99.99 99.99 1,500 1,500 1,797 1,641 - -

บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด เชาซื้อ ถือหุนระหวางกัน 1,200 1,200 99.99 99.99 1,078 1,078 1,938 1,731 - -
และการลงทุน

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต
   จํ ากัด เชาซื้อ ถือหุนระหวางกัน 800 800 50 50 434 434 411 411 20 20

บริษัทเงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด เงินทุน ถือหุนระหวางกัน 150 150 99.99 99.99 150 150 148 150 - -
4,580 4,247 20 20

(1) คํ านวณโดยรวมสวนไดเสียของบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยทางออม
(2) รวมเงินปนผลรับจากบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยทางออม
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8. เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

8.1 จํ าแนกตามประเภทสัญญา
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
เงินใหกูยืม 14,427,701,345 13,460,431,336 14,388,042,555 14,003,139,762
ตั๋วเงินรับ 2,508,438,801 2,504,441,050 2,764,852,253 2,358,441,050
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 19,796,177,055 15,682,485,868 15,660,467,784 12,064,479,043
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 36,732,317,201 31,647,358,254 32,813,362,592 28,426,059,855
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 151,905,224 201,527,318 131,131,344 184,535,690
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,806,157,533) (1,261,937,450) (3,518,080,618) (973,183,152)
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
          โครงสรางหนี้ (360,191,213) (333,862,492) (360,191,213) (333,862,492)
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและ
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 32,717,873,679 30,253,085,630 29,066,222,105 27,303,549,901
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตามคํ าสั่ง 677,774,590 337,134,121 - -
ลูกหนี้อื่น :-
   ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตามคํ าสั่งที่ไม
      สามารถจายชํ าระไดตามกํ าหนด 28,738 - - -
   ลูกหนี้ที่อยูระหวางดํ าเนินคดี 353,433,354 358,039,859 - -
   ลูกหนี้ศาลพิพากษาบังคับคดี 72,094,720 71,056,768 - -
   ลูกหนี้ผอนชํ าระ 117,887,495 139,486,622 - -
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,221,218,897 905,717,370 - -
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 3,333 31,759 - -
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (539,238,894) (555,455,865) - -
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ย
   คางรับ – สุทธิ 681,983,336 350,293,264 - -

เงินใหกูยืมและลูกหนี้และดอกเบี้ย
   คางรับสุทธิ 33,399,857,015 30,603,378,894 29,066,222,105 27,303,549,901
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8.2 จํ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
     เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบกํ าหนดแลว) 3,580,998,509 2,624,648,783 3,146,951,522 2,476,797,830
     ไมเกิน 1 ป 5,559,037,792 5,089,903,436 3,701,784,551 3,435,610,011
     เกิน 1 ป 27,592,280,900 23,932,806,035 25,964,626,519 22,513,652,014
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 36,732,317,201 31,647,358,254 32,813,362,592 28,426,059,855
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 151,905,224 201,527,318 131,131,344 184,535,690
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและ
   ดอกเบี้ยคางรับ 36,884,222,425 31,848,885,572 32,944,493,936 28,610,595,545

8.3 จํ าแนกตามประเภทธุรกิจ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545
สวนของ

สวนของบริษัทฯ บริษัทยอย รวม
กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม
การเกษตรและเหมืองแร 16,270,021 - - - 29,857,022 46,127,043 - 46,127,043
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 3,979,563,439 25,351,733 174,031,973 168,750,840 510,059,833 4,857,757,818 24,412,570 4,882,170,388
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,327,776,061 20,514,418 260,238,216 6,410,887 677,411,500 3,292,351,082 - 3,292,351,082
การสาธารณูปโภคและบริการ 2,332,419,346 - - - 52,636,731 2,385,056,077 - 2,385,056,077
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 14,734,855,760 489,933,808 71,957,524 35,889,312 10,166,954 15,342,803,358 3,756,669,571 19,099,472,929
เพื่อท่ีอยูอาศัย 2,233,797,022 77,975,487 25,160,660 29,864,129 541,745,222 2,908,542,520 - 2,908,542,520
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 1,221,218,897 1,221,218,897

อ่ืน ๆ 2,148,750,518 102,205,702 265,527,969 11,106,196 768,310,733 3,295,901,118 822,696,044 4,118,597,162
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพย 27,773,432,167 715,981,148 796,916,342 252,021,364 2,590,187,995 32,128,539,016 5,824,997,082 37,953,536,098
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 103,872,812 27,258,532 - - - 131,131,344 20,777,213 151,908,557
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 27,877,304,979 743,239,680 796,916,342 252,021,364 2,590,187,995 32,259,670,360 5,845,774,295 38,105,444,655
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545

กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 16,270,021 - - - 29,857,022 46,127,043
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 3,979,563,439 25,351,733 174,031,973 168,750,840 510,059,833 4,857,757,818
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,327,776,061 20,514,418 260,238,216 6,410,887 677,411,500 3,292,351,082
การสาธารณูปโภคและบริการ 2,403,752,611 - - - 52,636,731 2,456,389,342
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซ้ือ 14,734,855,760 489,933,808 71,957,524 35,889,312        10,166,954 15,342,803,358
เพื่อที่อยูอาศัย 2,233,797,022 77,975,487 25,160,660 29,864,129 541,745,222 2,908,542,520
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - -

อื่น ๆ 2,762,240,829 102,205,702 265,527,969 11,106,196 768,310,733 3,909,391,429
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 28,458,255,743 715,981,148 796,916,342 252,021,364 2,590,187,995 32,813,362,592
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 103,872,812 27,258,532 - - - 131,131,344
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และดอกเบี้ยคางรับ 28,562,128,555 743,239,680 796,916,342 252,021,364 2,590,187,995 32,944,493,936

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544

สวนของ
สวนของบริษัทฯ บริษัทยอย รวม

กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 28,770,686 - - - 8,100,000 36,870,686 - 36,870,686
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 3,853,671,658 35,608,041 - 62,538,644 298,022,674 4,249,841,017 33,822,195 4,283,663,212
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,125,218,699 27,916,910 9,217,808 - 591,549,433 2,753,902,850 - 2,753,902,850
การสาธารณูปโภคและบริการ 3,008,207,987 - - - 7,770,057 3,015,978,044 - 3,015,978,044
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 11,461,725,277 339,683,496 55,249,748 24,019,970 - 11,880,678,491 3,199,143,109 15,079,821,600
เพื่อท่ีอยูอาศัย 2,262,738,875 77,513,820 32,243,748 16,605,066 485,847,111 2,874,948,620 - 2,874,948,620
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 905,717,370 905,717,370

อ่ืน ๆ 2,804,069,161 20,816,908 8,951,287 12,755,506 186,832,164 3,033,425,026 568,748,216 3,602,173,242
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพย 25,544,402,343 501,539,175 105,662,591 115,919,186 1,578,121,439 27,845,644,734 4,707,430,890 32,553,075,624
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 161,499,269 23,022,303 10,119 4,001 - 184,535,692 17,023,385 201,559,077
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 25,705,901,612 524,561,478 105,672,710 115,923,187 1,578,121,439 28,030,180,426 4,724,454,275 32,754,634,701
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 28,770,686 - - - 8,100,000 36,870,686
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 3,853,671,658 35,608,041 - 62,538,644 298,022,674 4,249,841,017
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,125,218,699 27,916,910 9,217,808 - 591,549,433 2,753,902,850
การสาธารณูปโภคและบริการ 3,095,971,366 - - - 7,770,057 3,103,741,423
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซ้ือ 11,461,725,277 339,683,496 55,249,748 24,019,970 - 11,880,678,491
เพื่อที่อยูอาศัย 2,262,738,875 77,513,820 32,243,748 16,605,066 485,847,111 2,874,948,620
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - -

อื่น ๆ 3,296,720,903 20,816,908 8,951,287 12,755,506 186,832,164 3,526,076,768
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 26,124,817,464 501,539,175 105,662,591 115,919,186 1,578,121,439 28,426,059,855
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 161,499,269 23,022,303 10,118 4,000 - 184,535,690
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และดอกเบี้ยคางรับ 26,286,316,733 524,561,478 105,672,709 115,923,186 1,578,121,439 28,610,595,545

8.4 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ไดรวมเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกลุมของ
บริษัทยอยซ่ึงเกิดจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของกันในอดีตจํ านวนประมาณ 256
ลานบาท   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 : 431 ลานบาท)  ซ่ึงทั้งหมดไดจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติ เนื่อง
จากมีการจายชํ าระดอกเบี้ยสมํ่ าเสมอและมีการชํ าระเงินตนเปนระยะๆ อยางไรก็ตาม ลูกหนี้เหลานี้
สวนใหญไมมีหลักประกัน

8.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดหากไดคํ านวณ
ตามหลักเกณฑที่กํ าหนดโดย ธปท. (หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ย
เกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกํ าหนดชํ าระ) เปนจํ านวนเงินประมาณ 3,664  ลานบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2544 : 1,707 ลานบาท ) อยางไรก็ตาม เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได
ตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 ก) มี
จํ านวนประมาณ 6,502  ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 :  4,640 ลานบาท ) ซ่ึงเปนเงินใหกูยืม
และลูกหนี้จํ านวน 4,498 ลานบาท ที่บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 สํ าหรับสวน
ที่ไมมีหลักประกันแลว ขอมูลดังกลาวคํ านวณจากยอดหนี้เปนรายบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทยอยในประเทศมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่ระงับการรับรูรายไดรวมเปน
จํ านวนเงินประมาณ 693 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 : 693 ลานบาท) ซ่ึงเปนเงินใหกูยืม
และลูกหนี้จํ านวน 639 ลานบาท ที่บริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 แลว
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รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีจํ านวน 2,840  ลานบาท (สวนของบริษัทฯ : 1,865 ลานบาท) ไดแสดง
เปนรายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 :
2,595 ลานบาท และสวนของบริษัทฯ : 1,534 ลานบาท)

8.6 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทฯไดรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีการ
ปรับโครงสรางหนี้จํ านวนประมาณ 2,804 ลานบาท (สุทธิจากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงการปรับโครง
สรางหนี้นี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกํ าหนดการจายชํ าระหนี้งวดแรกของลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้    นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้อีกสวนหนึ่งจํ านวน 876 ลานบาท
(สุทธิจากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้จํ านวนดังกลาวไวแลวจํ านวนประมาณ
635  ลานบาท

8.7 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

ในระหวางงวดบริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้เปนจํ านวน
ทั้งสิ้น 80 ราย ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํ านวนเงินประมาณ
1,672 ลานบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวเปนจํ านวน
713 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-

จํ านวน ยอดคงเหลือตาม ชนิดของ มูลคายุติธรรม
รูปแบบการ ราย บัญชีกอนการปรับ สินทรัพย ของสินทรัพย

ปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ที่รับโอน
ลานบาท ลานบาท

การโอนสินทรัพย 19 2,166 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,139
การโอนหุนทุน 4 770 หุนสามัญ 409
การโอนสินทรัพย หุนทุนและ 3 898 ที่ดิน 198
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 14
   การชํ าระหนี้ เคร่ืองจักร 22
การโอนหุนทุนและ 35 3,269 หุนสามัญ 1,218
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
   การชํ าระหนี้
การโอนสินทรัพย หุนกู 6
   และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 12 2,191 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 465
   การชํ าระหนี้ หุนสามัญ 190

เคร่ืองปรับอากาศ 2
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
   การชํ าระหนี้ 640 14,747

รวม 713 24,041 4,663

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลวขางตนมี
จํ านวนเงินประมาณ 7,548 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  : 6,867 ลานบาท)
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ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่
ปรับโครงสรางหนี้รวมจํ านวนประมาณ 100 ลานบาท  และไดรับชํ าระเงินตนและดอกเบี้ยรวมจํ านวน
ประมาณ 1,498 ลานบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหารวมจํ านวนประมาณ
26 ลานบาท (สํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 : 448 ลานบาท 3,851 ลานบาท และ 191 ลานบาท
ตามลํ าดับ)

9. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

9.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2545
กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย สํ ารอง

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ:
ยอดตนงวด 159,321,757 9,213,691 13,830,553 64,832,501 - 1,570,194,813 1,817,393,315
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด 18,393,482 5,272,092 81,002,094 (31,324,971) 146,377,193 308,296,380 528,016,270
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (16,980,345) (19,670,623) (36,650,968)

177,715,239 14,485,783 94,832,647 33,507,530 129,396,848 1,858,820,570 2,308,758,617
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหนี้ที่เคย
ถูกตัดออกจากบัญชีและไดถูกบันทึกกลับ
เขามาในบัญชีในไตรมาสที่ 2 ป 2545
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 573,421,577 8,746,526 70,000,000 89,561,209 1,294,908,498 - 2,036,637,810
รวมยอดปลายงวด 751,136,816 23,232,309 164,832,647 123,068,739 1,424,305,346 1,858,820,570 4,345,396,427

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2545

กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย สํ ารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ:
ยอดตนงวด 159,321,757 9,213,691 13,830,553 64,832,501 - 725,984,650 973,183,152
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด 18,393,482 5,272,092 81,002,094 (31,324,971) 146,377,193 305,520,111 525,240,001
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (16,980,345) - (16,980,345)

177,715,239 14,485,783 94,832,647 33,507,530 129,396,848 1,031,504,761 1,481,442,808
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหนี้ที่เคย
ถูกตัดออกจากบัญชีและไดถูกบันทึกกลับ
เขามาในบัญชีในไตรมาสที่ 2 ป 2545
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 573,421,577 8,746,526 70,000,000 89,561,209 1,294,908,498 - 2,036,637,810
รวมยอดปลายงวด 751,136,816 23,232,309 164,832,647 123,068,739 1,424,305,346 1,031,504,761 3,518,080,618
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย สํ ารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนงวด 129,650,663 5,318,712 39,093,836 55,613,903 - 1,460,531,767 1,690,208,881
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวาง
งวด

59,671,094 3,894,979 (25,263,283) 9,218,598 249,688,802 110,271,738 407,481,928

หนี้สูญตัดบัญชี (30,00,000) - - - (249,688,802) (608,692) (280,297,494)
ยอดปลายงวด 159,321,757 9,213,691 13,830,553 64,832,501 - 1,570,194,813 1,817,393,315

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย สํ ารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนงวด 129,650,663 5,318,712 39,093,836 55,613,903 - 554,394,812 784,071,926
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวาง
งวด

59,671,094 3,894,979 (25,263,283) 9,218,598 249,688,802 171,589,838 468,800,028

หนี้สูญตัดบัญชี (30,000,000) - - - (249,688,802) - (279,688,802)
ยอดปลายงวด 159,321,757 9,213,691 13,830,553 64,832,501 - 725,984,650 973,183,152

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2545 ธนาคารแหงประเทศไทยไดกํ าหนดหลักเกณฑการจัดชั้นลูก
หนี้และอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของลูกหนี้ใหม และรวมถึงการยกเลิกการ
ตัดลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญในสวนที่กันเงินสํ ารองครบรอยละ 100 แลวออกจากบัญชีเปนสูญ ทั้ง
นี้เพื่อการควบคุมจัดการหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯยังคงตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามอัตราและหลักเกณฑเดิม และไดยกเลิกการตัดลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญในสวนที่
กันเงินสํ ารองครบรอยละ 100 แลวในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2545โดยยังคงบัญชีดังกลาวไว และ
ตั้งแตไตรมาสที่สองของป 2545 บริษัทฯไดบันทึกบัญชีที่ไดเคยตัดหนี้สูญกลับมาเปนบัญชีลูกหนี้
พรอมกันสํ ารองเต็มรอยละ 100 ไวในบัญชี ซ่ึงการกระทํ าดังกลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโดยไมมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯแตอยางใด นอกจากนี้ลูกหนี้ที่บันทึก
กลับเขามาในบัญชีพรอมกันสํ ารองเต็มรอยละ 100 ไมถูกนับรวมเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
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9.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน

2545
31 ธันวาคม 2544

ยอดตนงวด 333,862,492 417,385,934
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 42,334,645 42,999,246
ตัดจํ าหนาย (16,005,924) (126,522,688)
ยอดปลายงวด 360,191,213 333,862,492

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯที่ตองตั้งตามเกณฑการกัน
สํ ารองของธนาคารแหงประเทศไทยสํ าหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้และ
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่อยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้มีจํ านวนรวมประมาณ 2,157 ลาน
บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 : 557  ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้สํ าหรับลูกหนี้ดังกลาวไวแลวรวมจํ านวนประมาณ 3,878 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  : 1,307 ลานบาท) ซ่ึงเกินกวาสํ ารองตามเกณฑของ ธปท. เปนจํ านวนเงิน
1,721 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 : 750  ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 3,878 ลานบาทตามที่กลาวขางตนประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจํ านวน 2,374 ลานบาท ซ่ึงเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทฯตั้งไวครบรอยละ 100 สํ าหรับสวนที่
ไมมีหลักประกันของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ านวน 4,498 ลานบาท (สวนตางมีหลักประกันคุมหนี้) และ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เหลือจํ านวน 1,504 ลานบาทสํ าหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้คงเหลือทั้งหมด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่จัดเปนลูกหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายไดเปนจํ านวนเงินประมาณ 1,771 ลานบาทโดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 663 ลานบาท

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวนี้เพียงพอสํ าหรับผลขาดทุนที่อาจเกิด
ขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
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10. การจัดคุณภาพสินทรัพย

คุณภาพของสินทรัพยจัดประเภทตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํ านักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

10.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ  31 ธันวาคม 2544  เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯและ
บริษัทยอยไดรวมเงินลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ  ดังตอไปนี้ :-

ก. เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิจํ านวน 59 ลานบาท ที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดประกาศสั่งปดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อ
ขาดทุนในเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํ านวน

ข. เ งินลงทุนในหลักทรัพย  ซ่ึ งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษัทที่รายงานของผูสอบ
บัญชีระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดํ าเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทที่ผิดนัดชํ าระคาดอกเบี้ย ซ่ึง
รวมถึงเงินลงทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.1 ก ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อขาดทุนที่บันทึก

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544 2545 2544 2545 2544

ตราสารหนี้ - หุนกู 69 69 2 2 66 66
(1)คาเผื่อผลขาดทุนคํ านวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน
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10.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํ ารองที่
เกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
อัตรารอยละ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ที่ตองต้ังตาม มูลคาที่ตองต้ังตาม มูลคาที่ต้ังแลวโดย

มูลหน้ี มูลหน้ีหลังหักหลักประกัน เกณฑ ธปท.(3) เกณฑ ธปท. บริษัทฯ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544
ลูกหนี้และเงินใหกูยืม(1)(2)

ลูกหนี้ปกติ 28,458 26,134 18,324 15,933 1 183 159 751 159
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 716 502 563 351 2 11 7 23 9
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํ ากวามาตรฐาน 797 106 515 59 20 103 12 165 14
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 252 116 150 89 50 75 45 123 65
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,590 1,578    1,425 - 100 1,425 - 1,425 -
รวม 32,813 28,436 20,977 16,432 1,797 223 2,487 247
สวนสูญเสียที่เกิดจากลูกหนี้
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี้
   ที่มีปญหา - - - - 100 360 334 360 334
รวม 32,813 28,436 20,977 16,432 2,157 557 2,847 581
สํ ารองทั่วไป 1,031 726
รวม 3,878 1,307

เงินลงทุนในหลักทรัพย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
   ตราสารหนี้ 71 88 71 88 100 71 88 71 88
   ตราสารทุน 149 198 149 198 100 149 198 149 198
รวม 220 286 220 286 220 286 220 286
สํ ารองทั่วไป - 88
รวม 220 374
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนมา
ลูกหนี้ปกติ 103 229 37 137 1 1 1 7 1
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ - - - - 2 - - - -
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํ ากวามาตรฐาน 101 - 101 - 20 20 - 20 -
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย - - - - 50 - - - -
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6 7 - - 100 - - - -
รวม 210 236 138 137 21 1 27 1
ทรัพยสินรอการขาย
   ที่ดิน 89 109 89 109 100 89 109 89 109

รวมสินทรัพยจัดชั้น 33,332 29,067 21,424 16,964 2,487 953 4,214 1,791

(1) คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินใหกูยืมคํ านวณจากมูลหน้ีหลังหักมูลคาหลักประกัน
(2) มูลหน้ีของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
(3) ในระหวางป 2545 ธปท. ไดออกหลักเกณฑใหมเกี่ยวกับอัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ คือใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมต่ํ ากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามลํ าดับ หรือ

อัตราที่ต่ํ ากวา ซึ่งไดคํ านวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ธปท. กํ าหนด อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงตั้งสํ ารองในอัตราไมต่ํ ากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามหลักเกณฑเดิม

มูลหนี้จัดชั้นดังกลาวขางตนถือตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงรวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพยและ
ทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ  31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสํ าหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินรอการขายทั้งหมดไวเปน
จํ านวนเงินรวมประมาณ 4,214  ลานบาท และ 1,791 ลานบาท ตามลํ าดับ ซ่ึงสูงกวามูลคาที่ตองตั้งตาม
เกณฑ ธปท.
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มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งสํ าหรับสินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย คํ านวณขึ้นโดยพิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยและรวมถึงเงินสํ ารองที่ตองตั้งสํ าหรับลูกหนี้ที่ไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

สวนหนึ่งของลูกหนี้และเงินใหกูยืมที่ไดจัดชั้นดังกลาวขางตนไดรวมลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ :-

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่
จํ านวนรายลูกหนี้ มูลหน้ี หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก
       เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
       จดทะเบียน 7 2 804 708 572 525 232 137
2.  บริษัทอ่ืนที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
       ในตลาดหลักทรัพยฯ แตมีผลการ
       ดํ าเนินงานและฐานะการเงินเชน
       เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
       ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 27 16 1,839 1,234 1,042 1,011 652 136
3.  บริษัทจดทะเบียนที่หุนทุนถูกสั่งพัก
       การซื้อขายเปนการชั่วคราว 4 2 80 83 42 56 41 21
4.  บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการ
       ฟนฟูการดํ าเนินงาน 13 3 554 178 194 134 342 11
5.  บริษัทที่มีปญหาในการชํ าระหนี้
       หรือผิดนัดชํ าระหนี้ 37 10 1,272 593 231 478 815 21
6.  บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุ
       วามีปญหาเกี่ยวกับความดํ ารงอยู
       ของกิจการ 5 3 745 669 262 124 24 24
รวม 93 36 5,294 3,465 2,343 2,328 2,106 350
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10.3 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่
อยูในประเทศไทย (ไมรวมบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยในตางประเทศ) จํ าแนกลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑของสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย

ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต. จะสูญในบัญชี
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544 2545 2544 2545 2544
มูลหนี้ปกติ 2 8 - - - -
มูลหนี้จัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน 31 24 - - - -
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 510 537 510 537 510 537
รวม 543 569 510 537 510 537
สํ ารองทั่วไป 25 14
รวม 535 551

มูลหนี้จัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพย
คํ้ าประกัน

10.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอ่ืนของบริษัทยอย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชา
ทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นของบริษัทยอยแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชํ าระ โดยนับจากวัน
ที่ที่ครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญาไดดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544
ไมคางชํ าระหรือเกินกํ าหนดชํ าระนอยกวา 90 วัน 4,301 3,480
เกินกํ าหนดชํ าระ

91 - 365 วัน 87 62
มากกวา 1 ป 156 162
ลูกหนี้ดํ าเนินคดี 58 64

รวม 4,602 3,768
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11. ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขาย ไดแก ทรัพยสินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินใหกูยืมและสัญญาเชาซื้อที่
คางเกินกํ าหนดชํ าระเปนเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ มูลคาของทรัพยสินที่ยึดคืน
แสดงตามยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมหรือราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพยสินที่ยึด
แลวแตราคาใดจะตํ่ ากวา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 รายละเอียดของทรัพยสินรอการขายประกอบ
ดวยรายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ทรัพยสินที่ไดจากการชํ าระหนี้ :
   อสังหาริมทรัพย
     ยอดตนงวด 2,387,406,968 2,425,239,025 2,335,815,144 2,425,239,025
     เพิ่มขึ้น - 167,326,467 - 115,734,643
     จํ าหนาย (467,407,228) (205,158,524) (466,507,228) (205,158,524)
     ยอดปลายงวด 1,919,999,740 2,387,406,968 1,869,307,916 2,335,815,144
   สังหาริมทรัพย
     ยอดตนงวด 4,378,084 2,502,100 2,151,180 2,151,180
     เพิ่มขึ้น 89,474,118 104,981,427 37,124,768 21,061,082
     จํ าหนาย (68,025,391) (103,105,443) (15,865,918) (21,061,082)
     ยอดปลายงวด 25,826,811 4,378,084 23,410,030 2,151,180
คาเผื่อการดอยคา :
     ยอดตนงวด 154,826,392 74,098,010 109,014,410 74,039,009
     เพิ่มขึ้น 4,478,057 88,712,805 4,151,066 42,959,824
     จํ าหนาย (24,126,106) (7,984,423) (24,063,106) (7,984,423)
     ยอดปลายงวด 135,178,343 154,826,392 89,102,370 109,014,410
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,810,648,208 2,236,958,660 1,803,615,576 2,228,951,914

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยบางบริษัทมีภาระผูกพันสํ าหรับทรัพยสินรอการ
ขายที่ไดรับโอนจากการชํ าระหนี้เปนจํ านวนรวมประมาณ 751 ลานบาท โดยที่ลูกหนี้สามารถขอซื้อ
สินทรัพยคืนไดในราคาและระยะเวลาตามที่ระบุไวในสัญญา
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
อาคาร เครื่องตกแตง

และหองชุด ติดตั้ง สวนปรับปรุง
ที่ดิน สํ านักงาน และอุปกรณ สํ านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2544 419,567,348 844,341,707 406,969,045 342,391,012 62,012,143 2,075,281,255
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการ
   เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - (1,524,304) - - (1,524,304)
ซ้ือเพิ่ม - - 21,160,709 4,094,495 7,629,295 32,884,499
จํ าหนาย (4,591,964) (2,847,593) (1,199,834) (979,245) (1,877,376) (11,496,012)
30 มิถุนายน 2545 414,975,384 841,494,114 425,405,616 345,506,262 67,764,062 2,095,145,438
คาเส่ือมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2544 - 177,583,507 321,595,542 133,437,731 12,861,794 645,478,574
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการ
   เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - (881,745) - - (881,745)
จํ าหนาย - (1,526,434) (71,394) (979,237) (4,546) (2,581,611)
คาเส่ือมราคาสํ าหรับงวด - 20,888,468 24,925,898 19,385,310 6,201,375 71,401,051
30 มิถุนายน 2545 - 196,945,541 345,568,301 151,843,804 19,058,623 713,416,269
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2544 419,567,348 666,758,200 85,373,503 208,953,281 49,150,349 1,429,802,681
30 มิถุนายน 2545 414,975,384 644,548,573 79,837,315 193,662,458 48,705,439 1,381,729,169
คาเส่ือมราคาที่อยูในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับงวดหกเดือน
   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน :
   2544 67,789,074
   2545 71,401,051

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อาคาร เครื่องตกแตง
และหองชุด ติดตั้ง สวนปรับปรุง

ที่ดิน สํ านักงาน และอุปกรณ สํ านักงาน ยานพาหนะ รวม
ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2544 252,120,864 500,495,893 137,798,281 184,433,799 33,199,482 1,108,048,319
ซ้ือเพิ่ม - - 7,147,002 478,960 1,703,000 9,328,962
จํ าหนาย - - (179,430) - (303,000) (482,430)
30 มิถุนายน 2545 252,120,864 500,495,893 144,765,853 184,912,759 34,599,482 1,116,894,851
คาเส่ือมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2544 - 102,391,146 113,347,367 65,200,296 7,705,314 288,644,123
จํ าหนาย - - (174,827) - (4,546) (179,373)
คาเส่ือมราคาสํ าหรับงวด - 12,409,555 9,054,522 11,921,129 3,347,444 36,732,650
30 มิถุนายน 2545 - 114,800,701 122,227,062 77,121,425 11,048,212 325,197,400
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2544 252,120,864 398,104,747 24,450,914 119,233,503 25,494,168 819,404,196
30 มิถุนายน 2545 252,120,864 385,695,192 22,538,791 107,791,334 23,551,270 791,697,451
คาเส่ือมราคาที่อยูในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับงวดหกเดือน
   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน :
   2544 32,509,217
   2545 36,732,650
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13. สินทรัพยอ่ืน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544 2545 2544
ภาษีมูลคาเพิ่ม-สุทธิ 836,215,577 640,131,860 777,248,967 584,665,1
ดอกเบี้ยคางรับ 67,183,319 156,356,901 62,428,602 153,747,5
ลูกหนี้คาบริการทางวิชาชีพ 35,115,756 95,972,162 26,297,092 8,724,1
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 61,030,797 64,863,087 41,543,618 35,650,0
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
   รอตัดบัญชี-สุทธิ 38,714,598 46,193,816 34,432,775 40,566,4
เงินมัดจํ า 18,005,230 12,023,974 3,215,079 4,546,6
ลูกหนี้อื่น 162,211,189 207,059,611 158,477,096 86,522,2
สินทรัพยอื่น ๆ 224,919,633 178,753,697 49,169,890 30,428,4
รวมสินทรัพยอื่น 1,443,396,099 1,401,355,108 1,152,813,119 944,850,7

14. เงินกูยืมและเงินรับฝาก

14.1 จํ าแนกตามแหลงเงินกูยืมและเงินรับฝาก
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

ตั๋วสัญญาใชเงิน อื่น ๆ รวม ตั๋วสัญญาใชเงิน อื่น ๆ รวม
จากประชาชน 36,037,707,734 972,605,351 37,010,313,085 34,834,963,810 622,684,690 35,457,648,500
จากธนาคาร 200,000,000 1,139,462,042 1,339,462,042 101,445,057 1,057,822,981 1,159,268,038
จากสถาบันการเงิน 1,394,785,561 67,765,525 1,462,551,086 1,535,209,705 227,326 1,535,437,031
จากตางประเทศ 45,905,178 - 45,905,178 57,174,741 - 57,174,741
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 37,678,398,473 2,179,832,918 39,858,231,391 36,528,793,313 1,680,734,997 38,209,528,310

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
ตั๋วสัญญาใชเงิน อื่น ๆ รวม ตั๋วสัญญาใชเงิน อื่น ๆ รวม

จากประชาชน 36,037,719,121 501,487,498 36,539,206,619 34,843,775,366 487,192,719 35,330,968,085
จากธนาคาร - 139,429,762 139,429,762 - 173,461,730 173,461,730
จากสถาบันการเงิน 1,599,785,561 - 1,599,785,561 1,583,209,705 - 1,583,209,705
จากตางประเทศ 45,905,178 - 45,905,178 57,174,741 - 57,174,741
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 37,683,409,860 640,917,260 38,324,327,120 36,484,159,812 660,654,449 37,144,814,261
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14.2 จํ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

เมื่อทวงถาม 1,119,307,487 2,748,225,764 1,285,128,381 2,956,299,633
ไมเกิน 1 ป (รวมสัญญาที่
   ครบกํ าหนดแลว) 31,066,848,142 31,104,396,729 29,367,122,977 29,844,808,811
เกิน 1 ป 7,672,075,762 4,356,905,817 7,672,075,762 4,343,705,817
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 39,858,231,391 38,209,528,310 38,324,327,120 37,144,814,261

15. หลักทรัพยท่ีขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544 2545 2544

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
   ธนาคารแหงประเทศไทย - 100,000,000 - 100,000,000
หลักทรัพยรัฐวิสาหกิจ 150,000,000 - 150,000,000 -
รวมหลักทรัพยที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 150,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000

16. หุนกูดอยสิทธิ

ในระหวางป 2542 บริษัทฯไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํ านวน 331 หนวย มูลคาที่
ตราไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํ านวน 331 ลานบาท เพื่อขายใหแกกระทรวงการคลังตามโครงการ
ชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือในการซื้อหุนกูดอยสิทธิของ
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดสวนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของบริษัทฯใหเพียงพอตามขอกํ าหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย หุนกูดังกลาวครบกํ าหนดไถถอนในป 2552 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 และ 6 ตอป
บริษัทฯไดนํ าเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลัง
ออกจํ าหนายตามเงื่อนไขที่กํ าหนดตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2
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17. หนี้สินอื่น
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544 2545 2544
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 141,226,193 73,720,762 - -
ภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีอื่น ๆคางจาย 52,124,346 91,252,069 40,654,063 63,029,602
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 221,396,483 149,362,442 179,270,972 108,811,651
หนี้สินอื่น ๆ 301,289,659 424,063,834 163,254,037 140,425,717
รวมหนี้สินอื่น 716,036,681 738,399,107 383,179,072 312,266,970

18. ทุนเรือนหุนและใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ก. ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในสวนที่เปนหุนบุริมสิทธิมีจํ านวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกํ าหนด
บางประการเกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เชน ผูถือ
หุนบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรารอยละ 10 ในปที่มีการประกาศจาย
ปนผล และไมมีสิทธิรับเงินปนผลสํ าหรับปที่ไมมีการประกาศจายเงินปนผล และผูถือหุนบุริมสิทธิ
มีสิทธิออกเสียงในอัตราหุนบุริมสิทธิ 1 หุนตอ 1 เสียง และในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุน
บุริมสิทธิจะมีสิทธิเทาเทียมผูถือหุนสามัญทุกประการ

เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม 2542 บริษัทฯไดยื่นขอรับความชวยเหลือตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน
ขั้นที่ 1 จากกระทรวงการคลังโดยการออกหุนบุริมสิทธิจํ านวน 3,000 ลานบาท เพื่อจํ าหนายใหแก
กระทรวงการคลังและออกหุนบุริมสิทธิอีก 3,000 ลานบาท เพื่อจํ าหนายใหแกผูรวมลงทุนสมทบ
ในราคาหุนละ 10 บาท  ซ่ึงในระหวางป 2542 บริษัทฯไดจํ าหนายหุนบุริมสิทธิดังกลาวทั้งหมด
จํ านวน 6,000 ลานบาทแลวโดยบริษัทฯไดนํ าเงินสวนหนึ่งจํ านวน 3,000 ลานบาท ที่ไดรับจาก
กระทรวงการคลังไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
6.1 ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ของการเขารับความชวยเหลือจากกระทรวงการคลัง
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หุนบุริมสิทธิดังกลาวขางตนสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดทุกไตรมาสในอัตราหุน
บุริมสิทธิ 1 หุน แปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยผูถือหุนจะ
ตองเสนอความจํ านงแกบริษัทฯ นอกจากนี้ ผูถือหุนบุริมสิทธิที่เปนผูรวมลงทุนสมทบยังมีสิทธิ
เลือกที่จะซื้อหุนจากกระทรวงการคลังไดภายในสามป ในการนี้ กระทรวงการคลังไดออกใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิ (Derivative Warrants) ใหแกผูรวมลงทุนสมทบโดยกํ าหนดใหใบสํ าคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯที่กระทรวงการคลังถืออยูได 1 หนวยและ
กระทรวงการคลังไดดํ าเนินการจดทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  ดังกลาวกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยบริษัทฯจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมด

ข. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหจัดสรรใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯชนิดหามเปลี่ยนมืออายุ 5 ปใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยรวมจํ านวน 30 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคาและแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดสรร (Allotment Committee)  คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวากรรมการ
บริษัทฯจะไมไดรับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิเวนแตจะเขาขายเปนพนักงานของบริษัทฯ การ
กํ าหนดราคาการใชสิทธิเทากับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเฉลี่ย 10 วันทํ า
การกอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจะมีผลบังคับใช ทั้งนี้ราคา
ดังกลาวจะตองไมตํ่ ากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิในอัตราสวน 1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิตอ 1
หุนบุริมสิทธิ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะออกใหภายหลังจากไดรับอนุมัติจากสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจัดสรร
หุนบุริมสิทธิสวนที่ยังไมไดจํ าหนายจํ านวน 400 ลานหุนใหม (ซ่ึงรวมถึงหุนบุริมสิทธิจํ านวน 300
ลานหุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ) โดยไดจัดสรรหุน
บุริมสิทธิจํ านวน 30 ลานหุนมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดง
สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนั้นคงเหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดมีการจัด
สรรจํ านวน 370 ลานหุน
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เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติกํ าหนดราคาการใชสิทธิเทากับ
รอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเฉลี่ย 10 วันทํ าการกอนวันที่คณะกรรมการ
จัดสรรอนุมัติการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมตํ่ ากวามูลคาที่ตราไว
ของหุนบุริมสิทธิ   ซ่ึงเงื่อนไขดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการจํ านวน 1,100,000 หุน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชภายหลังจาก
ไดรับการอนุมัติจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว

บริษัทฯไดจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิในป 2543 และ 2544 เปนจํ านวน 14,002,000 ลานหุน และ
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ผูไดรับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิในการซื้อหุน
บุริมสิทธิเปนจํ านวน 4,075,000 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 10 บาท คิดเปนจํ านวนเงินรวม
40,750,000 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิจํ านวน 16,650,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย
แลวในป 2544 และจํ านวน 24,100,000 บาท ในป 2545

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2545 ยอดคงเหลือของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิมีจํ านวน
ประมาณ 9,927,000 หุน

ค. ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุน
บุริมสิทธิเปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยจํ านวน 84,717,600 หุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพมี
จํ านวน 426,383,600 หุน
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19. เงินกองทุนท่ีตองดํ ารงไวตามกฎหมาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 เงินกองทุนที่บริษัทฯตองดํ ารงไวตามกฎหมาย
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร พ.ศ. 2522  ประกอบดวย

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544
เงินกองทุนขั้นที่ 1
ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว 7,042,75 7,018
สวนเกินมูลคาหุน 36,50 36
เงินสํ ารองตามกฎหมาย 48,70 48
ขาดทุนสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร (485,49 (1,192
รวม 6,642,45 5,911
เงินกองทุนขั้นที่ 2
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 331,00 331
เงินสํ ารองสํ าหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติ 502,75 160
รวม 833,75 491
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 7,476,2 6,402

อัตราสวนการดํ ารงเงินกองทุนของบริษัทฯมีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
กฎหมาย กฎหมาย

บริษัทฯ กํ าหนด บริษัทฯ กํ าหนด

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 16.51% 4.00% 15.53% 4.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 18.58% 8.00% 16.82% 8.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอทุนชํ าระแลว 106.15% 75.00% 91.23% 75.00%
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20. สํ ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํ ารองอยางนอย
รอยละ 5 ของกํ าไรสุทธิประจํ าปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํ ารองดังกลาวมีจํ านวน
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

21.  สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

ยอดคงเหลือตนงวด 126,793,564 (155,558,483) 126,793,564 (155,558,483)
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
   เพิ่มขึ้นระหวางงวด 101,074,513 282,352,047 101,074,513 282,352,047
ยอดคงเหลือปลายงวด 227,868,077 126,793,564 227,868,077 126,793,564

22. กํ าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กํ าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 ไดรวม
รายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สํ าหรับงวดหกเดือน สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2545 2544 2545 2544

กํ าไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (113,567,960) 149,933,976 1,133,507 (41,836,784)
กํ าไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายเงินลงทุน 573,201,111 (13,115,699) 342,520,336 (5,974,050)
รวม 459,633,151 136,818,277 343,653,843 (47,810,834)

23.  คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย
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24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

คาใชจายภาษีเงินไดสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545และ 2544 ประกอบดวย
รายการดังนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2545 2544 2545 2544
คาใชจายภาษีเงินไดคํ านวณจากกํ าไร
   สุทธิทางภาษีสํ าหรับงวด 421,135,719 140,495,741 240,018,083 14,080,968
บวก (หัก) : ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจาก
  ความแตกตางชั่วคราว (Temporary
  difference) ลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ (77,744) 15,742,633 - 16,448,100
หัก : การใชประโยชนของผลขาดทุน
          ทางภาษียกมา (272,656,966) (100,574,858) (240,018,083) (14,080,968)
คาใชจายภาษีเงินได – สุทธิ 148,401,009 55,663,516 - 16,448,100

บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลประโยชนทางภาษีอันเกิดจากผลขาดทุนสุทธิในอดีต เพื่อความ
ระมัดระวังรอบคอบบริษัทฯจึงไมไดบันทึกผลประโยชนทางภาษีดังกลาวไวในบัญชี บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดรับรูผลประโยชนทางภาษีดังกลาวเฉพาะในปที่สามารถใชประโยชนจากผลขาดทุนสุทธิยกมาได
จริงแลว

25. กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทยอย 7 แหงและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5-10 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํ านวนปที่ทํ างาน
และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํ ารอง
เล้ียงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) (ป 2544 : บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมกสิกรไทย จํ ากัด) ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํ านวนประมาณ 17 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 7 ลานบาท)
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26. จํ านวนพนักงาน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544
จํ านวนพนักงาน ณ วันสิ้นงวด (คน) 1,226 1,198 397 380

27. การกระทบยอดกํ าไรตอหุนปรับลด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

จํ านวนหุนสามัญ
กํ าไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก กํ าไรตอหุน

2545 2544 2545 2544 2545 2544
พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท

กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ าไรสุทธิ 324,526 182,755 269,878 184,996 1.20 0.9

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบ
เทาปรับลด
     หุนบุริมสิทธิ
     (รวมใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน
      9.9 ลานหุนซึ่งสามารถใชซื้อ
      หุนบุริมสิทธิ) - - 444,324 529,206
กํ าไรตอหุนปรับลด
กํ าไรที่เปนของผูถือหุน
   สามัญสมมติวามีการแปลง
เปนหุนสามัญ 324,526 182,755 714,202 714,202 0.45 0.2

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
จํ านวนหุนสามัญ

กํ าไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก กํ าไรตอหุน
2545 2544 2545 2544 2545 2544

พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ าไรสุทธิ 626,985 406,400 233,311 171,647 2.69 2.3

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบ
เทาปรับลด
     หุนบุริมสิทธิ
     (รวมใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน
      9.9 ลานหุนซึ่งสามารถใชซื้อ
      หุนบุริมสิทธิ) - - 480,891 542,555
กํ าไรตอหุนปรับลด
กํ าไรที่เปนของผูถือหุน
   สามัญสมมติวามีการแปลง
เปนหุนสามัญ 626,985 406,400 714,202 714,202 0.88 0.5
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28. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํ างบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวม
ถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทแตไมรวมบัตรเงินฝาก ซ่ึงเปนไปตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยเรื่องแบบงบดุลและบัญชีกํ าไรขาดทุนของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
และ 2544  ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2545 2544 2545 2544
เงินสด 4,649,942 3,208,309 1,435,957 1,095,145
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 793,395,923 886,924,880 123,903,165 261,997,132
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 798,045,865 890,133,189 125,339,122 263,092,277

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน

ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 บริษัทฯมีรายการ
ธุรกิจที่สํ าคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการ
บางสวนรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ยอดคงคางและรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด
ยอดคงคาง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545
บริษัทยอย
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย :
   บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํ ากัด 171,220 - (127,000) 44,220
   บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 171,547 - (38,687) 132,860
   บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด 87,763 - (16,430) 71,333
   บริษัท  ทรู-เวย  จํ ากัด - 8,000 - 8,000
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน :
   บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก  จํ ากัด 38,000 158,000 - 196,000
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด 10,000 - (9,000) 1,000
หนี้สินอื่น :
   บริษัท  ทรู-เวย  จํ ากัด 20,527 7,512 - 28,039
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งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ นโยบายกํ าหนดราคา

2545 2544 (สํ าหรับงวด 2545)
พันบาท พันบาท

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
บริษัทยอย
     รายไดดอกเบี้ยรับ 5,814 23,488 ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ประมาณรอยละ 3, 7.5 และ
MOR ลบ รอยละ 1 ตอป

     รายไดคาเชา 3,046 395 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน 7,014 - ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายไดคาบริการงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 292 - ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายจายคาบริการในการเปนตัวแทนในการเก็บหนี้ 75,245 83,063 รอยละ 2.5 ของยอดหนี้คงคาง (ตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2544 คิดรอยละ 2 ของยอดหนี้คงคาง)
     คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
        การใชระบบคอมพิวเตอรและงานดานธุรการ 15,812 8,602 รอยละ 12 ตอป ของราคา

ซอฟทแวร
     รายจายคาเชารถยนต 308 970 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายจายดอกเบี้ยจาย 890 147 อัตราประมาณรอยละ 1.25 ตอป

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
บริษัทยอย
     รายไดดอกเบี้ยรับ 13,221 49,047 ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ประมาณรอยละ 3, 7.5 และ
MOR ลบ รอยละ 1 ตอป

     รายไดคาธรรมเนียม - 45 รอยละ 1.25 ของวงเงิน
     รายไดคาบริการในการเก็บรักษาหลักทรัพย - 4,620 รอยละ 0.046 ของมูลคาทรัพยสิน
     รายไดคาเชา 6,043 3,248 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน 14,028 - ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายไดคาบริการงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 292 - ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายจายคาบริการในการเปนตัวแทนในการเก็บหนี้ 141,040 157,671 รอยละ 2.5 ของยอดหนี้คงคาง (ตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2544 คิดรอยละ 2 ของยอดหนี้คงคาง)
     คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
        การใชระบบคอมพิวเตอรและงานดานธุรการ 31,882 25,070 รอยละ 12 ตอป ของราคา

ซอฟทแวร
     รายจายคาเชารถยนต 814 2,057 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
     รายจายดอกเบี้ยจาย 2,207 418 อัตราประมาณรอยละ 1.25 ตอป
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแก
พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่บริษัทฯหรือ
กรรมการหรือพนักงานระดับชั้นบริหารของบริษัทฯถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่
ชํ าระแลวของบริษัทนั้นๆ ยกเวนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวขางตน
และเงินใหกู สวัสดิการพนักงาน ซ่ึงเงินใหกูยืมสวัสดิการพนักงานสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินใหสินเชื่อ 8,972 8,972

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวม
กันกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจํ าเปนตอง
ขออนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย ยกเวนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 8.4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมี
ลักษณะความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการ
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30. การเสนอขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงาน

ขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงานธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
และ 31 ธันวาคม 2544 และสํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
เปนดังนี้ :-

 (หนวย : ลานบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
   หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 311 366 11 17 (1) (2) - (1) 321 380
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 442 206 216 198 34 39 (149) (153) 543 290
คาใชจายการดํ าเนินงาน (422) (381) (134) (123) (26) (29) 108 74 (474) (459)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (23) (11) (32) (4) (2) (3) - - (57) (18)
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (9) (11) (9) (11)
กํ าไรสุทธิ 308 180 61 88 5 5 (50) (91) 324 182

(หนวย : ลานบาท)
สํ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
     หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 616 775 20 30 (3) (4) (21) (21) 612 780
รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย 740 380 518 396 69 82 (257) (284) 1,070 574
คาใชจายในการดํ าเนินงาน (781) (720) (260) (240) (53) (55) 207 144 (887) (871)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (49) (35) (96) (14) (4) (7) - - (149) (56)
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (19) (21) (19) (21)
กํ าไรสุทธิ 526 400 183 172 9 16 (90) (182) 627 406

 (หนวย : ลานบาท)
ณ วันที่

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอ่ืน รายการตัดบัญชี รวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544 2545 2544
เงินลงทุนในหลักทรัพย 12,441 12,209 982 1,313 - - (4,162) (4,161) 9,261 9,361
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และ
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 33,403 30,834 682 349 - - (685) (580) 33,400 30,603
สินทรัพยอ่ืน 4,404 4,683 2,882 1,435 158 173 162 804 7,606 7,095
สินทรัพยรวม 50,248 47,726 4,546 3,097 158 173 (4,685) (3,937) 50,267 47,059
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31. ภาระผูกพัน

31.1 การรับอาวัลตั๋วเงินและการคํ้ าประกันอื่น ๆ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

การรับอาวัลตั๋วเงิน 1,137,703,788 1,445,234,274
การคํ้ าประกันอื่น ๆ 499,837,769 409,381,026
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 1,637,541,557 1,854,615,300

31.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชา/บริการ

ก) บริษัทฯไดเขาทํ าสัญญารับบริการเกี่ยวกับการใชระบบคอมพิวเตอรและงานธุรการ
สํ านักงานกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง ในการนี้บริษัทฯตองเสียคาบริการในอัตรารอยละ 12
ตอปของราคาซอฟทแวร ซ่ึงบริษัทยอยไดติดตั้งใหแกบริษัทฯ คิดเปนจํ านวนประมาณ 61
ลานบาทตอป

ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทํ าสัญญาแตงตั้งตัวแทนเก็บเงินจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อกับ
บริษัทยอยแหงหนึ่ง ซ่ึงมีระยะเวลา 5 ป โดยจะชํ าระคาตอบแทนในอัตรารอยละ 2 ของ
เงินตนเชาซื้อคงเหลือตามที่กํ าหนดในสัญญา

ค) บริษัทฯมีภาระที่จะตองนํ าสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝาก เงินกูยืมและหนี้สินที่เกิดจากเงินกูยืมที่มีอยู ณ วัน
ส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนกอนหนางวดที่จะตองนํ าสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน
และ 31 ธันวาคม ของทุกป

ง) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่ตองนํ าสงเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย
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31.3 คดีฟองรอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 มีคดีซ่ึงบริษัทฯถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปนจํ านวนรวม
ประมาณ 256  ลานบาท ซ่ึงผลของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯคาด
วาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว

31.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการจายชํ าระสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชํ าระในบริษัท
รวมแหงหนึ่งเปนจํ านวนเงินประมาณ 40 ลานบาท

32. เคร่ืองมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน  หมายถึง  สัญญาใด ๆ ที่ทํ าใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้
สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทาง
การเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกํ าไรหรือเพื่อการคา

32.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับความเสีย
หายอันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติภาระ
ผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของ
เครื่องมือทางการเงินหักดวยสํ ารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล

จํ านวนเงินสูงสุดที่กิจการอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545 สรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 586 -
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 32,718 29,066
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 682 -
สินทรัพยอื่น – ลูกหนี้อื่น 139 139
รวม 34,125 29,205
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นอกจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่ปรากฎในงบการเงินรวมจํ านวน 34,125 ลาน
บาทบริษัทมีความเสี่ยงของรายการนอกงบดุลจากการรับอาวัลตั๋วเงินและการคํ้ าประกันการ
กูยืมและอื่นๆ จํ านวนประมาณ 1,638 ลานบาท

32.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยน
แปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 601 88 150 839
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - 586 - 586
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 427 6,128 2,706 9,261
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย – ลูกหนี้ - - 430 430
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 7,339 28,874 1,892 38,105

8,367 35,676 5,178 49,221
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 489 39,135 234 39,858
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 150 - 150
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย – เจาหนี้ - - 326 326
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 334 - 780 1,114
หุนกูดอยสิทธิ - 331 - 331

823 39,616 1,340 41,779
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 34 18 73 125
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 375 5,994 6,958 13,327
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 7,242 24,489 1,213 32,944

7,651 30,501 8,244 46,396
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก - 38,182 142 38,324
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 150 - 150
หุนกูดอยสิทธิ - 331 - 331

- 38,663 142 38,805

บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
สํ าหรับเงินตนจํ านวนเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2545

ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้อ่ืนที่หยุดรับรูรายได (กอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ)

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่มีการกํ าหนดอัตราใหมหรือวัน
ครบกํ าหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ระยะเวลาการกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกํ าหนด ไมมี อัตราดอกเบี้ย
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กํ าหนด รวม รอยละ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 3 26 44 15 - - 88 3.7330
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 183 369 20 14 - - 586 1.8367
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 37 - 325 617 4,918 231 6,128 6.3217
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,457 4,032 7,602 11,859 3,480 444 28,874 8.2586

1,680 4,427 7,991 12,505 8,398 675 35,676
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 543 19,662 11,258 7,672 - - 39,135 3.1150
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 150 - - - - 150 1.5625
หุนกูดอยสิทธิ - - - - 331 - 331 5.4864

543 19,812 11,258 7,672 331 - 39,616
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ระยะเวลาการกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกํ าหนด ไมมี
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กํ าหนด รวม อัตราดอกเบี้ย

รอยละ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - 18 - - - - 18 0.2500
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - - 325 575 4,863 231 5,994 6.3081
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,678 2,825 6,484 10,165 3,337 - 24,489 8.2240

1,678 2,843 6,809 10,740 8,200 231 30,501
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 1,143 19,462 9,905 7,672 - - 38,182 3.1171
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 150 - - - - 150 1.5625
หุนกูดอยสิทธิ - - - - 331 - 331 5.4864

1,143 19,612 9,905 7,672 331 - 38,663

32.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

วันที่ที่ครบกํ าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2545  มีดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ไมมี หนี้ที่ไมกอ
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กํ าหนด ใหเกิดรายได รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 607 171 44 15 - 2 - 839
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 183 369 20 14 - - - 586
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 1,773 51 325 991 4,735 1,379 7 9,261
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-ลูกหนี้ - 430 - - - - - 430
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,081 4,820 8,461 14,202 5,080 112 4,349 38,105

3,644 5,841 8,850 15,222 9,815 1,493 4,356 49,221
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 1,095 19,812 11,258 7,672 - 21 - 39,858
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 150 - - - - - - 150
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-เจาหนี้ - 326 - - - - - 326
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 334 780 - - - - - 1,114
หุนกูดอยสิทธิ - - - - 331 - - 331

1,579 20,918 11,258 7,672 331 21 - 41,779
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน - - 1,129 9 - - - 1,138
การคํ้ าประกันการกูยืมและอื่น ๆ - - 87 200 - 213 - 500
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ไมมี หนี้ที่ไมกอ
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กํ าหนด ใหเกิดรายได(*) รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 107 18 - - - - - 125
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 1,479 2 325 949 4,680 5,885 7 13,327
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,302 2,998 7,342 12,559 5,080 6 3,657 32,944

2,888 3,018 7,667 13,508 9,760 5,891 3,664 46,396

* หนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 1,135 19,612 9,905 7,672 - - - 38,324
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 150 - - - - - - 150
หุนกูดอยสิทธิ - - - - 331 - - 331

1,285 19,612 9,905 7,672 331 - - 38,805
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงิน - - 1,129 9 - - - 1,138
การคํ้ าประกันการกูยืมและอื่น ๆ - - 87 200 - 213 - 500

32.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ที่มีสาระสํ าคัญ ยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํ านวน 286 ลานบาท

32.5 มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํ านวนเงินที่ผูซ้ือและผูขาย ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระ บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินตามหลักเกณฑดังนี้ :-

ก) สินทรัพยทางการเงิน

ในการกํ าหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรม
ของสินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํ านวนเงินที่แสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด
เงินฝากธนาคารและเงินใหกูยืมและลูกหนี้ซ่ึงจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี
เนื่องจากมูลคาตราสารทางเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตรา
สารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน



-  56  -

ข) หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคา
ตามบัญชี  เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสํ าหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไม
แตกตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสํ าคัญ

มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลไมสามารถคํ านวณไดอยางเหมาะสมจึงไมมีการ
เปดเผย

33. การแสดงรายการในงบการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทํ าขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกํ าหนดของประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกํ าไรขาดทุนของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอรลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544

บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของงวดกอน ที่นํ ามาแสดงเปรียบเทียบใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบันซึ่งไมมีผลกระทบตอกํ าไรสุทธิหรือ
สวนของสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
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