
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทเงินทุน     ทิส
โก จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล
ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจ
สอบของขาพเจา

ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ
บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํากัด ซ่ึงมียอดสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนจํานวนเงินประมาณ 72
ลานบาท ยอดรายไดและขาดทุนสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนจํานวนเงินประมาณ 0.9
ลานบาท และ 0.7 ลานบาทตามลําดับ และไดรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับป 2546 แลว ขาพเจาไดรับรายงาน
จากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข การแสดงความเห็นของ
ขาพเจาในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จึงถือตามราย
งานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวาง
แผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว ประกอบกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีอ่ืนที่กลาวถึงในวรรคสองใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
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จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทเงินทุน
ทิสโก จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ  : 28 มกราคม 2548



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 4 1,485,237,724             1,193,449,580             395,252,369                 234,741,704                 
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 5 37,837,980                   601,124,746                 - -
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 6 2,105,000,000             37,000,000                   2,105,000,000              37,000,000                   
เงินลงทุน 7,8,11
     เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 647,498,882                 3,609,638,817             561,924,228                 2,968,620,467              
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  4,564,668,591             4,456,098,003             2,867,786,440              4,238,265,167              
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ - 29,845,846                   4,625,683,969              4,356,447,228              
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ 5,212,167,473             8,095,582,666             8,055,394,637              11,563,332,862            
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 159,025,845                 730,192,296                 - -
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 9,11
     เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 55,759,842,707           45,564,175,944           49,808,256,279            40,258,728,320            
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  1,224,893,843             3,428,002,051             - -
        รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 56,984,736,550           48,992,177,995           49,808,256,279            40,258,728,320            
     ดอกเบี้ยคางรับ 117,390,139                 106,291,259                 81,287,821                   80,123,473                   
        รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 57,102,126,689           49,098,469,254           49,889,544,100            40,338,851,793            
     หัก : คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 10 (3,928,871,936)            (4,267,841,247)            (3,231,048,656)             (3,549,845,263)             
     หัก : คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 10 (359,502,073)               (331,789,594)               (359,502,073)                (331,789,594)                
           เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 52,813,752,680           44,498,838,413           46,298,993,371            36,457,216,936            
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 12 1,230,358,055             1,414,206,927             1,238,019,799              1,408,720,212              
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 1,440,706,920             1,291,037,925             899,983,914                 815,333,149                 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 24 831,145,923                 623,152,945                 683,855,879                 494,544,206                 
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย 30 - - 1,485,465,721              -
สินทรัพยอื่น 14 980,807,526                 1,778,668,610             784,723,682                 2,126,166,611              
รวมสินทรัพย 66,296,040,126           60,263,254,108           61,946,689,372            53,137,055,680            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 15
     จากประชาชน 40,219,472,961           33,911,944,411           39,205,137,225            33,235,112,965            
     จากธนาคาร 2,196,406,920             2,316,529,825             582,132,808                 842,055,444                 
     จากสถาบันการเงิน 2,110,860,000             1,785,987,834             3,569,860,000              2,686,987,834              
     จากตางประเทศ 113,612,829                 99,434,806                   113,612,829                 99,434,806                   
        รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 44,640,352,710           38,113,896,876           43,470,742,862            36,863,591,049            
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 130,994,931                 864,587,451                 - -
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,382,248,514             3,299,166,871             - -
ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 510,000,000                 211,000,000                 510,000,000                 211,000,000                 
ดอกเบี้ยคางจาย 189,973,464                 185,536,386                 180,307,848                 177,816,489                 
หุนกู 16 5,941,000,000             5,941,000,000             5,131,000,000              5,131,000,000              
หนี้สินอื่น 17 920,574,408                 926,960,353                 504,643,898                 476,282,127                 
รวมหนี้สิน 53,715,144,027           49,542,147,937           49,796,694,608            42,859,689,665            
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน 18 11,002,000,000           11,002,000,000           11,002,000,000            11,002,000,000            
        ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนบุริมสิทธิ 184,123,480 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (2546: หุนบุริมสิทธิ 181,127,680 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,841,234,800             1,811,276,800             1,841,234,800              1,811,276,800              
           หุนสามัญ 533,907,520 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (2546: หุนสามัญ 530,591,820 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 5,339,075,200             5,305,918,200             5,339,075,200              5,305,918,200              

7,180,310,000             7,117,195,000             7,180,310,000              7,117,195,000              
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 23,206,450                   7,811,540                     23,206,450                   7,811,540                     
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,500,000                   36,500,000                   36,500,000                   36,500,000                   
     สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 21 1,255,383,557             1,032,910,120             1,255,383,557              1,032,910,120              
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 98,315,392                   102,400,755                 98,315,392                   102,400,755                 
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20 254,600,000                 143,300,000                 254,600,000                 143,300,000                 
        ยังไมไดจัดสรร 3,301,679,365             1,837,248,600             3,301,679,365              1,837,248,600              
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 12,149,994,764           10,277,366,015           12,149,994,764            10,277,366,015            
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 430,901,335                 443,740,156                 - -
รวมสวนของผูถือหุน 12,580,896,099           10,721,106,171           12,149,994,764            10,277,366,015            

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 66,296,040,126           60,263,254,108           61,946,689,372            53,137,055,680            
0 0 0 0

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 32
การรับอาวัลตั๋วเงิน 232,669,751 190,000,000 232,669,751 190,000,000
การค้ําประกันการกูยืมและอื่น ๆ 501,692,945 516,957,183 501,692,945 516,957,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายปลิว มังกรกนก
(ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร)

(นายพิชัย ฉันทวีระชาติ)
(กรรมการอํานวยการ)



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
    เงินใหกูยืมและเงินฝาก 749,571,927                 837,151,783                 728,099,442                 821,462,874                 
    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,957,022,258             2,410,065,484             2,135,038,847              1,684,702,388              
     เงินลงทุน 206,767,640                 318,115,339                 193,617,523                 318,245,960                 
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,913,361,825             3,565,332,606             3,056,755,812              2,824,411,222              
คาใชจายในการกูยืมเงิน
     ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 1,082,981,430             1,211,613,217             995,808,896                 1,101,021,745              
     คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน - 4,551,250                     - -
        รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน 1,082,981,430             1,216,164,467             995,808,896                 1,101,021,745              
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,830,380,395             2,349,168,139             2,060,946,916              1,723,389,477              
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (174,805,899)               (263,084,804)               (112,619,601)                (198,623,699)                
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ - (2,682,388)                   - (2,682,388)                    
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 2,655,574,496             2,083,400,947             1,948,327,315              1,522,083,390              
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา 902,779,413                 824,863,318                 - -
     กําไรจากเงินลงทุน 22 567,097,140                 496,269,948                 577,595,379                 336,205,441                 
     คาธรรมเนียมและบริการ 1,098,649,010             1,046,123,995             481,103,006                 414,614,498                 
     คาธรรมเนียมและกําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,317,328                     7,449,645                     (577,308)                       (377,452)                       
     สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทยอยและบริษัทรวม
        สวนแบงกําไรจากการดําเนินงาน - 2,433,011                     731,559,051                 919,609,715                 
        คาความนิยมจําหนายจากบัญชี 8 - - - (791,354,526)                
     รายไดอื่น 158,616,285                 135,426,290                 138,830,074                 123,552,770                 
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,729,459,176             2,512,566,207             1,928,510,202              1,002,250,446              
           รวมรายไดสุทธิ 5,385,033,672             4,595,967,154             3,876,837,517              2,524,333,836              
คาใชจายการดําเนินงาน
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,259,001,411             1,189,024,976             625,519,552                 540,075,539                 
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 351,531,582                 313,574,662                 243,072,327                 199,157,155                 
     คาภาษีอากร 72,852,780                   71,418,894                   65,432,456                   64,306,533                   
     คาตอบแทนกรรมการ 23 7,065,000                     6,620,000                     6,165,000                     5,680,000                     
     คาความนิยม
        ตัดจําหนาย - 42,121,244                   - -
        จําหนายจากบัญชี 8 - 791,354,526                 - -
     คาใชจายอื่น 955,872,664                 764,063,166                 574,558,588                 497,555,962                 
        รวมคาใชจายการดําเนินงาน 2,646,323,437             3,178,177,468             1,514,747,923              1,306,775,189              
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,738,710,235             1,417,789,686             2,362,089,594              1,217,558,647              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/ผลประโยชนภาษีเงินได 24 (478,925,856)               515,982,731                 (137,824,049)                672,722,435                 
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,259,784,379             1,933,772,417             2,224,265,545              1,890,281,082              
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (35,518,834)                 (43,491,335)                 - -
กําไรสุทธิสําหรับป 2,224,265,545             1,890,281,082             2,224,265,545              1,890,281,082              

กําไรตอหุน 28
     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 4.18 3.59 4.18 3.59
     กําไรตอหุนปรับลด 3.05 2.60 3.05 2.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 2,224,265,545             1,890,281,082             2,224,265,545              1,890,281,082              
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 35,518,834                   43,491,335                   - -
           สวนแบงผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม - (2,433,011)                   (731,559,051)                (199,609,715)                
           คาความนิยมจําหนายจากบัญชี - 791,354,526                 - 791,354,526                 
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 175,155,002                 189,737,722                 107,918,801                 82,763,953                   
           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 224,033,546                 276,785,793                 154,675,582                 210,486,198                 
           คาเผ่ือขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 20,608,044                   163,879,434                 20,608,044                   163,879,434                 
           คาเผ่ือขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสินรอการขาย 1,276,794                     6,815,840                     82,732                           7,820,231                     
           ขาดทุนจากการปรับโครงสรางลูกหนี้ที่มีปญหา - 2,682,388                     - 2,682,388                     
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (592,393,555)               (500,084,874)               (598,183,634)                (500,084,874)                
           กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (3,331,989)                   (1,043,993)                   (1,383,743)                    (721,844)                       
           ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดจากการลดลง(เพิ่มขึ้น)ของหลักทรัพยเพื่อคา 22,634,240                   (21,199,090)                 - -
           ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 72,407,364                   (18,379,580)                 15,683,854                   (18,379,580)                  
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น) 119,495,416                 (797,724,332)               137,824,049                 (672,722,435)                
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง (เพิ่มขึ้น) 15,967,799                   6,500,515                     745,910,635                 (714,170,554)                
           รายไดคางรับอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 99,476,843                   (124,335,413)               4,266,501                     (38,235,532)                  
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,183,504)                   (1,350,186)                   2,491,359                     (3,228,871)                    
           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (58,849,820)                 21,052,119                   9,814,471                     2,690,690                     
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 2,352,080,559             1,926,030,275             2,092,415,145              1,004,805,097              
     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
        เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 563,286,766                 134,080,951                 - -
        บัตรเงินฝาก - 35,684,404                   - -
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (2,068,000,000)            (37,000,000)                 (2,068,000,000)             (37,000,000)                  
        เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเพื่อขาย 475,806,861                 (485,716,950)               - -
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 571,166,451                 (644,290,970)               - -
        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (10,925,060,885)          (6,554,962,860)            (10,299,495,295)           (6,010,985,411)             
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,203,108,208             (2,328,399,260)            - -
        ทรัพยสินรอการขาย 412,735,811                 134,846,812                 318,399,059                 130,475,759                 
        สินทรัพยอื่น 696,138,408                 (314,879,726)               624,377,605                 (367,287,175)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 6,307,528,550             2,769,763,305             5,970,024,260              2,773,533,160              
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน (30,262,581)                 1,067,649,563             622,949,530                 2,326,238,329              
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ 14,178,023                   46,050,788                   14,178,023                   46,050,788                   
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (733,592,520)               437,698,753                 - -
        ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 299,000,000                 (146,000,000)               299,000,000                 (146,000,000)                
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (1,916,918,357)            2,867,718,214             - -
        หนี้สินอื่น (5,451,975)                   314,551,693                 (26,211,776)                  129,220,555                 
           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,784,256,681)            (777,175,008)               (2,452,363,449)             (150,948,898)                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (6,519,090,161)            (17,530,697,348)          (6,021,101,238)             (17,423,416,602)           
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 9,392,491,569             17,944,574,438           9,292,075,017              17,715,002,884            
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (144,448,145)               (50,308,360)                 (92,595,848)                  (29,329,368)                  
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 12,201,795                   1,568,378                     4,521,053                     1,150,873                     
     เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย (หมายเหตุ 2 ง)) (42,000,000)                 - - (219,848,681)                
        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 2,699,155,058             365,137,108                 3,182,898,984              43,559,106                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินปนผลจาย (697,534,780)               (35,000,000)                 (648,534,780)                -
     เงินสดรับจากการออกหุนกู - 810,000,000                 - -
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 78,509,910                   58,476,645                   78,509,910                   58,476,645                   
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (619,024,870)               833,476,645                 (570,024,870)                58,476,645                   
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (4,085,363)                   (24,918,167)                 - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 291,788,144                 396,520,578                 160,510,665                 (48,913,147)                  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,193,449,580             796,929,002                 234,741,704                 283,654,851                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป (หมายเหตุ 29) 1,485,237,724             1,193,449,580             395,252,369                 234,741,704                 

-                                -                                -                                -                                
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางปสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 1,085,055,972             1,210,803,511             993,317,537                 1,104,250,616              
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 405,425,215                 213,175,985                 26,846,233                   21,202,703                   
     รายการที่มิใชเงินสด :-
        แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 33,157,000                   398,940,000                 33,157,000                   398,940,000                 
        การโอนทรัพยสินรอการขายเปนที่ดินอาคารและอุปกรณ 152,183,652                 220,100,000                 73,311,066                   220,100,000                 
        การรับโอนอสังหาริมทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ 76,276,200                   - 76,276,200                   -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : บาท)



สวนเกินทุน สวนปรับปรุงจาก สวนของ
ที่เกิดจากการ การแปลงคา กําไรสะสม- ผูถือหุน

เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํารองตาม ยังไมได สวนนอย
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2,158,366,800          4,906,978,200         1,184,895             36,500,000        58,797,600               127,318,922            48,700,000          41,567,518               432,815,810             7,812,229,745            
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 974,112,520             - - - - 974,112,520               
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (24,918,167)             - - - (24,918,167)               
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - 1,890,281,082          - 1,890,281,082            
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - - 94,600,000          (94,600,000)              - -
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 51,850,000               - 6,626,645             - - - - - - 58,476,645                 
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (398,940,000)            398,940,000            - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - 10,924,346               10,924,346                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,811,276,800          5,305,918,200         7,811,540             36,500,000        1,032,910,120          102,400,755            143,300,000        1,837,248,600          443,740,156             10,721,106,171          
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 222,473,437             - - - - 222,473,437               
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (4,085,363)               - - - (4,085,363)                 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - 2,224,265,545          - 2,224,265,545            
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 25) - - - - - - - (648,534,780)            - (648,534,780)             
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - - 111,300,000        (111,300,000)            - -
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 63,115,000               - 15,394,910           - - - - - - 78,509,910                 
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (33,157,000)              33,157,000              - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - (12,838,821)              (12,838,821)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,841,234,800          5,339,075,200         23,206,450           36,500,000        1,255,383,557          98,315,392              254,600,000        3,301,679,365          430,901,335             12,580,896,099          

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

และชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนออกจําหนาย

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

สวนเกินมูลคาหุน



สวนเกินทุน สวนปรับปรุงจาก
ที่เกิดจากการ การแปลงคา กําไรสะสม

เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํารองตาม ยังไมได
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2,158,366,800          4,906,978,200         1,184,895        36,500,000      58,797,600              127,318,922            48,700,000          41,567,518               7,379,413,935           
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 974,112,520            - - - 974,112,520              
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (24,918,167)             - - (24,918,167)               
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - 1,890,281,082          1,890,281,082           
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - - 94,600,000          (94,600,000)              -
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 51,850,000               - 6,626,645        - - - - - 58,476,645                
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (398,940,000)            398,940,000            - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,811,276,800          5,305,918,200         7,811,540        36,500,000      1,032,910,120         102,400,755            143,300,000        1,837,248,600          10,277,366,015         
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 222,473,437            - - - 222,473,437              
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (4,085,363)               - - (4,085,363)                 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - 2,224,265,545          2,224,265,545           
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 25) - - - - - - - (648,534,780)            (648,534,780)             
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - - 111,300,000        (111,300,000)            -
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 63,115,000               - 15,394,910      - - - - - 78,509,910                
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (33,157,000)              33,157,000              - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,841,234,800          5,339,075,200         23,206,450      36,500,000      1,255,383,557         98,315,392              254,600,000        3,301,679,365          12,149,994,764         

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

สวนเกินมูลคาหุน
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ขอมูลท่ัวไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ

บริษัทฯจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักดานธุรกิจเงินทุน โดยมีที่อยูที่
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร และมีสํานักอํานวยสินเชื่อรวม 14 สาขาในประเทศไทย

1.2 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ในเดือนมกราคม 2547 กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินของไทยซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไวสวนหนึ่งวาดวย
มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน โดยใหโอกาสบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ที่มีคุณสมบัติผานเกณฑที่กําหนดยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยไดตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยลงวันที่ 23 มกราคม 2547

บริษัทฯไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2547 และอยูในระหวางดําเนินการตามแผนงาน

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้
เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) หลังตัดยอดคงคางและรายการ
ระหวางกันที่สําคัญออกแลว รายละเอียดของบริษัทยอยดังกลาวมีดังตอไปนี้
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(หนวย : รอยละ)
รายไดของบริษัทยอยที่รวมอยู กําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทยอย

ในงบกําไรขาดทุนรวม ที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม
อัตรารอยละของ มูลคาสินทรัพยของบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด

การถือหุนโดยบริษัทฯ ที่รวมอยูในงบดุลรวม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง
TISCO Securities Hong Kong Limited 100.00 100.00 1.66 2.78 1.22 1.29 (0.52) (0.59)
บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด 99.99 99.99 3.75 6.94 22.99 18.81 24.72 32.46
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 99.99 99.99 0.41 0.61 4.29 6.85 3.98 11.39
บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด 99.99 99.99 2.81 2.83 2.63 2.19 1.60 5.97
บริษัท ไฮเวย จํากัด 99.99 99.99 3.21 2.04 10.66 7.46 5.32 6.99
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 99.99 99.99 0.03 0.03 0.24 0.31 (3.47) (4.97)
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด 50.00 50.00 3.63 4.90 3.44 3.91 3.64 5.01
บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํากัด 99.99 99.99 0.12 0.12 0.05 - 0.04 (0.04)
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยออม
TISCO Global Investment Holdings Limited 100.00 100.00 - - 0.01 0.22 0.03 0.71
TISCO Securities UK Limited

(อยูระหวางการดําเนินการชําระบัญชี)
100.00 100.00 - - - 0.04 - (0.63)

TISCO Securities Singapore Pte. Ltd.
(เดิมชื่อ “GIH&CO Pte. Ltd.”)

100.00 100.00 - - - 0.01 (0.04) 0.02

บริษัท วี แอล ที ลีสซ่ิง จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท โฟลคสวาเกน ลิสซ่ิง
ไทยแลนด จํากัด)

50.00 - 0.18 - 0.46 - 0.77 -

ก) บริษัทฯและบริษัทยอยจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเวน TISCO
Securities Hong Kong Limited และ TISCO Global Investment Holdings Limited ซ่ึงจด
ทะเบียนจัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศฮองกง TISCO Securities UK Limited ซ่ึงจด
ทะเบียนจัดตั้งและประกอบกิจการในสหราชอาณาจักรและ TISCO Securities Singapore Pte.
Ltd. (เดิมชื่อ “GIH&CO Pte. Ltd.”) ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศสิงค
โปร

งบการเงินของบริษัทยอย 1 แหง คือ TISCO Securities Singapore Pte. Ltd. (เดิมชื่อ
“GIH&CO Pte. Ltd.”) ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมนี้เปนงบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหาร
ของบริษัทยอย โดยยังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาว บริษัท
ยอยดังกลาวมียอดสินทรัพยที่รวมอยูในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวน
เงินประมาณ 1 ลานบาท และมียอดขาดทุนสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 0.8 ลานบาท ซ่ึงจํานวนดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม และฝายบริหาร
เชื่อวาจํานวนดังกลาวจะไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีสาระสําคัญหากงบการเงินไดรับการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีแลว
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2) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการรับโอน
กิจการของบริษัท ทรูเวย จํากัด ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่           
24 เมษายน 2546 ทั้งนี้ สวนหนึ่งของการรับโอนกิจการ คือ การที่บริษัทฯ ทรูเวย จํากัด ไดโอน
เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ไฮเวย จํากัด และบริษัท
ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ใหแกบริษัทฯมีผลทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจาก
การเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยออม มาเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง

บริษัท ทรูเวย จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546
และขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี

ค) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํากัด จากบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในราคา 220 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 และไดรับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2546 มีผลทําใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด เปลี่ยนสถานะ
จากการเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยออม มาเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง

ง) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด) ไดเขา
ทําสัญญาซื้อหุนทั้งหมดในบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท โฟลคสวาเกน ลิสซิ่ง
ไทยแลนด จํากัด”) จากกลุมผูถือหุนเดิมจํานวน 960,000 หุน ในราคา 42 ลานบาท โดยมี
กําหนดชําระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2547 ซ่ึงมีผลใหบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด เปลี่ยน
สถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย

รายการซื้อหุนดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวแลวเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2547

จ) งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา      แลก
เปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ในงบดุลสําหรับสินทรัพยและ     หนี้สิน
และใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ที่เกิดรายการสําหรับรายการรายไดและ      คาใชจาย
ผลแตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงไวเปนรายการ “สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการ
เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ” ในสวนของผูถือหุน
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามหลักเกณฑที่
กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :-

3.1 การรับรูรายได

ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหกูยืม

ดอกเบี้ยของเงินใหกูยืมรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ   ราย
ไดจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการผอนชําระ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายหยุดบันทึกรายไดดอกเบี้ยคางรับสําหรับเงินใหกูยืม
และลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกําหนดหนึ่งเดือน และสําหรับลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกวาสามเดือนนับจากวันครบ
กําหนดชําระและจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจาก
บัญชี สําหรับการบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด

กรณีเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยซ่ึงคางชําระดอกเบี้ยเกินกวากําหนดสองเดือนจะหยุด
รับรูดอกเบี้ยเปนรายได และจะรับรูดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ดังกลาวตามเกณฑ
เงินสด

ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีกเมื่อบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดชําระแลว

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหกูยืมแลว ดอกเบี้ยหรือ
สวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอด
อายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหกูยืมนั้น

ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ เงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปน
รายไดเมื่อประกาศจาย
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ค) คานายหนา

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ง) กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย

กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด   ราย
การ

จ) คาธรรมเนียมและบริการ

คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ

3.2 ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑสิทธิ ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว
ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอด
อายุของตั๋วเงินนั้น

3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลง     มูล
คาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตาม      มูล
คายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวน
ของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและที่จะถือไวจนครบกําหนดชําระ
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย

บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่
ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ
ส้ินวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยรัฐ
บาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรที่กําหนดโดยธนาคารแหง
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ประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของชมรมผูคาตราสารหนี้หรือของสถาบันการเงินอื่น มูลคายุติ
ธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value)

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบ
กําไรขาดทุน

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะปรับเปลี่ยนราคาของ
เงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคา
ตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน
หรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในสวนของผูถือหุนแลวแต
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอนและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่จายซื้อ
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯจะโอนเงินลง
ทุนในลูกหนี้ดังกลาวไปเปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้และแสดงตามมูลคายุติธรรมสุทธิจากคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ โดยอางอิงมูลคายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือ
รับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ สวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดพิจารณา
บันทึกตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธปท.เชนเดียวกับเงินใหกูยืมและลูกหนี้

3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตามวิธีสวน

ไดเสียนี้เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ือมา และในแตละงวดภายหลังการซื้อเงินลงทุนนี้
จะถูกปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยตามอัตราสวนการลงทุนของ
บริษัทฯและบริษัทยอย

3.6 เงินใหกูยืมและลูกหนี้
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เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ รายไดรอตัดบัญชี/สวนลดรับ
ลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ
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3.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) แลวแตกรณี และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่
คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการพิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ถือตาม
ผลการสอบทานการประเมินฐานะการเงินปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
และ กลต. ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดชั้นเงินใหสินเชื่อ อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
ระดับชั้นของเงินใหสินเชื่อและการตีราคาหลักประกันที่จะนํามาใชในการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ รวมทั้งหลักเกณฑในการปรับระดับชั้นเงินใหสินเชื่อสําหรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลว

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินของ
บริษัทยอยจะตั้งขึ้นเปนอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระ (สุทธิจากรายไดจากสัญญาเชาซื้อ/เชา
การเงินที่ยังไมถือเปนรายได) และบริษัทยอยจะพิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้ง
ไว ณ วันที่ในงบดุลอีกครั้งโดยพิจารณาฐานะปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑ หนี้สูญจะถูกตัดจําหนาย
เมื่อไมสามารถเรียกเก็บเงินได

3.8 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

บริษัทฯบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 “การบัญชีสําหรับการปรับโครง
สรางหนี้ที่มีปญหา” ซ่ึงกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย โดย
บริษัทฯบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่รับโอนมาดวยมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหักดวย
ประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) หรือยอดหนี้คงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยที่หยุดรับรูรายได ณ วัน
ปรับโครงสรางหนี้) แลวแตราคาใดจะต่ํากวา

ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่บริษัทฯยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้   
บริษัทฯคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูล
คาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับเงินใหกูยืม
ระยะยาว (MLR) ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้กับเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนและจะรับรู
สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตน หรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชี
หลังหักเงินสํารองที่กันไวแลวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสรางหนี้
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3.9 ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือราคาที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา

3.10 สัญญาเชาการเงิน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาทางการเงินเปนทรัพยสินและหนี้สินดวย
จํานวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา ณ วันที่เร่ิมตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา บริษัทฯและบริษัทยอยใชอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตาม
สัญญาเชา ดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ใน
แตละงวด

3.11 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของ
อุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง (ยกเวนการคิดคาเสื่อมราคาของ
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารที่ซ้ือมาตั้งแตป 2543 ซ่ึงจะคํานวณตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 3 ป โดยวิธีผลรวมจํานวนปที่ใชงาน) ตามอายุการใชงานโดยประมาณซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้ :-

อาคารและหองชุดสํานักงาน - 20 ป
สวนปรับปรุงสํานักงาน - 5 ป
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ - 5 ป
ยานพาหนะ - 5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน

ข) สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาในระยะเวลา 12, 13.5
และ 15 ป

ค) รายจายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนในระบบคอมพิวเตอรตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุของสัญญา
ในระยะเวลา 5 ป และ 10 ป (ยกเวนการตัดจําหนายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนในระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงไดมาตั้งแตป 2543 ซ่ึงจะคํานวณตามอายุการใชงานโดยประมาณ 3 ป โดยวิธี
ผลรวมจํานวนปที่ใชงาน
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ง) สิทธิในการซื้อและขายหลักทรัพยเพื่อคาใน Hong Kong Exchange and Clearing Limited
(“HKEC”) บันทึกในราคาทุนและตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 10 ป

3.12 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซ่ึงเกิดจากความแตกตางชั่วคราว ณ วันที่
ในงบดุลระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
และความแตกตางชั่วคราวในการรายงานรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษี ดังนั้น ภาษีเงิน
ไดในสวนที่สัมพันธกับรายการที่ยังไมอาจรับรูเปนรายไดหรือรายจายที่ยังไมถือหักเปนคาใชจายใน
การคํานวณภาษีเงินไดจะบันทึกเปน “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี” ในงบดุล ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือ
จะตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษีเมื่อรายไดสามารถรับรูเปนรายไดตามประมวลรัษฎากรหรือคาใชจายที่
บันทึกไวเกิดขึ้นจริงและถือหักเปนคาใชจายไดแลวในการคํานวณภาษีเงินได และเพื่อความ
ระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูผลประโยชนทางภาษีไวเปนสินทรัพยในบัญชี
หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรจากการดําเนินงานใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนดังกลาวได

3.13 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน

บริษัทฯบันทึกการขายลดตั๋วเงินแบบผูซ้ือไมมีสิทธิไลเบี้ยโดยการเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืม
ประเภทตั๋วเงิน

บริษัทฯบันทึกการขายลดตั๋วเงินที่ไมมีการใหอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ยเปน  หนี้
สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินที่มีธนาคาร
พาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่นใหการอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ยโดยการเครดิตบัญชีลูก
หนี้เงินใหกูยืมประเภทตั๋วเงินและเปดเผยภาระดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหนา”

3.14 เงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่
ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล เวนแตรายการที่ไดตกลง
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
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กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน คาธรรมเนียมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารถือเปน      คาใช
จายตลอดระยะเวลาของสัญญา
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3.15 เคร่ืองมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให
กูยืมแกสถาบันการเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุน เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ย
คางรับ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย เงินกูยืมและเงินรับฝาก หลักทรัพยขายโดย
มีสัญญาซื้อคืน เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และหุนกู ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละ
รายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ

3.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายอยูในระหวางป

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปบวกดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมี
การแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวด หรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

3.17 การใชประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการ
ประมาณและการตั้งสมมติฐานหลายประการ เพื่อประเมินคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและทรัพย
สินรอการขาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงการใชสมมติ
ฐานดังกลาวอาจมีผลกระทบตอรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

4. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินหมายถึง เงินสดและเงินฝากทุกประเภทที่ฝากไวกับธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่นทั้งที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
เงินสด 3,765,946 3,628,258 1,841,478 1,819,690



-  13  -

เงินฝากธนาคาร 1,481,471,778 1,189,821,322 393,410,891 232,922,014
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,485,237,724 1,193,449,580 395,252,369 234,741,704

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยในประเทศจํานวนเงินประมาณ
10 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : ไมมี) (2546 : 10 ลานบาท และเฉพาะบริษัทฯ : ไมมี ตามลําดับ) ไดนําไปวาง
เปนประกันกับธนาคารเพื่อใชค้ําประกันในการดําเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนเงินประมาณ 91    ลาน
บาท (2546 : 92 ลานบาท) ไดนาํไปวางเปนประกันกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อใชค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

5. เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินหมายถึง เงินใหกูยืมทุกประเภทที่ใหแกสถาบันการเงินในประเทศและ
ตางประเทศแตไมรวมถึงเงินฝากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 4

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
เงินใหกูยืมเมื่อทวงถาม 37,587,020 540,645,737 - -
เงินใหกูยืมเมื่อส้ินระยะเวลา - 60,002,876 - -
รวมเงินใหกูยืม 37,587,020 600,648,613 - -
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 250,960 476,133 - -
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน-สุทธิ 37,837,980 601,124,746 - -

6. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนประกอบดวย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 2,105 ลานบาท (2546 : 37 ลานบาท)

7. เงินลงทุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2547 2546
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนช่ัวคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
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   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด
         ในประเทศ 712 805 55,712,569 78,346,750
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 93 22,634,181
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 805 78,346,750
รวมหลักทรัพยเพื่อคา 805 78,346,750
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2547 2546
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยเผื่อขาย
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 314,140,564 314,131,446 2,187,093,075 2,193,294,514
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 196,383,179 133,133,799 709,686,747 653,231,170
         รวม 510,523,743 447,265,245 2,896,779,822 2,846,525,684
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (2,844,498) 10,159,862
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) (60,414,000)
   ตราสารหนี้สุทธิ 447,265,245 2,846,525,684
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด
         ในประเทศ 318,518,375 123,566,762 274,720,209 185,361,957
      หลักทรัพยอื่น - หนวยลงทุน - - 429,453,930 429,453,930
         รวม 318,518,375 123,566,762 704,174,139 614,815,887
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 9,259,557 114,852,918
      หัก: คาเผื่อการดอยคา (204,211,170) (204,211,170)
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 123,566,762 614,815,887
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 570,832,007 3,461,341,571
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด-ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

        หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 76,666,070 69,950,496
     รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด- ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 76,666,070 69,950,496

   รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 647,498,882 3,609,638,817
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2547 2546
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
   ตราสารหนี้ :
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 125,894,304 125,725,435 202,037,254 203,313,593
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (168,869) 1,276,339
   ตราสารหนี้สุทธิ 125,725,435 203,313,593
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด
         ในประเทศ 2,756,406,863 3,112,243,764 1,246,676,948 2,702,031,612
      หลักทรัพยอื่น - หนวยลงทุน 125,986,445 134,717,219 131,392,608 17,392,069
         รวม 2,882,393,308 3,246,960,983 1,378,069,556 2,719,423,681
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 364,567,675 1,341,354,125
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 3,246,960,983 2,719,423,681
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 3,372,686,418 2,922,737,274
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
   ตราสารหนี้ :
         หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 337,248,342 338,728,051
         ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6,485,340 6,485,340
   รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 343,733,682 345,213,391
เงินลงทุนทั่วไป
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
         ของตลาดในประเทศ 1,075,835,309 1,453,605,925
      เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 6,529,247 6,529,247
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (234,116,065) (271,987,834)
   รวมเงินลงทุนทั่วไป 848,248,491 1,188,147,338
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 4,564,668,591 4,456,098,003

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวม - 29,845,846

รวมเงินลงทุนสุทธิ 5,212,167,473 8,095,582,666
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนช่ัวคราว
หลักทรัพยเผื่อขาย
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 303,386,922 303,379,072 2,122,410,424 2,128,589,386
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 196,383,179 134,978,394 709,686,747 655,080,724
         รวม 499,770,101 438,357,466 2,832,097,171 2,783,670,110
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (998,635) 11,986,939
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) (60,414,000)
   ตราสารหนี้สุทธิ 438,357,466 2,783,670,110
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของตลาดใน
         ประเทศ 318,518,375 123,566,762 272,838,609 184,950,357
         รวม 318,518,375 123,566,762 272,838,609 184,950,357
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 9,259,557 116,322,918
      หัก: คาเผื่อการดอยคา (204,211,170) (204,211,170)
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 123,566,762 184,950,357
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 561,924,228 2,968,620,467

   รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 561,924,228 2,968,620,467
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546
ราคาทุน / ราคาทุน /

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
   ตราสารหนี้ :
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 126,986,090 126,817,221 203,129,040 204,405,379
      บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (168,869) 1,276,339
   ตราสารหนี้สุทธิ 126,817,221 204,405,379
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนในความตองการของ
         ตลาดในประเทศ 1,271,834,559 1,619,473,130 1,250,426,171 2,566,977,020
      หลักทรัพยอื่น – หนวยลงทุน 11,896,279 11,954,452 17,302,442 17,392,069
          รวม 1,283,730,838 1,631,427,582 1,267,728,613 2,584,369,089
      บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 347,696,744 1,316,640,476
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 1,631,427,582 2,584,369,089
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 1,758,244,803 2,788,774,468

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
   ตราสารหนี้ :
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 335,000,000 335,000,000
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6,481,340 6,481,340
   รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 341,481,340 341,481,340
เงินลงทุนทั่วไป
   หลักทรัพยหุนทุน :
      ตราสารทุนไมอยูในความตองการของตลาดใน

ประเทศ 995,647,115 1,370,067,946
      เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 6,529,247 6,529,247
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (234,116,065) (268,587,834)
   รวมเงินลงทุนทั่วไป 768,060,297 1,108,009,359

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 2,867,786,440 4,238,265,167

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4,625,683,969 4,356,447,228

รวมเงินลงทุนสุทธิ 8,055,394,637 11,563,332,862
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7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดจํานวนเงิน 335 ลานบาท (2546 : 335
ลานบาท) เปนพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทฯลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการ
ชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2  พันธบัตรรัฐบาลดังกลาวมีอายุ 10 ป และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4
และรอยละ 5 ตอป

7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ไมสามารถขายตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดจํานวนเงิน 122 ลานบาท (2546 : 222 ลานบาท) ไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนดเปนเงื่อนไข
ในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไดนําเงินลงทุนทั่วไปจํานวนเงินประมาณ 13 ลานบาท (2546 : 13
ลานบาท)ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทแหงหนึ่ง

7.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหลักทรัพย   รัฐ
บาลคิดเปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท (สวนของบริษัทฯ : 3 ลานบาท) (2546 : 4 ลานบาทและ 3 ลานบาท
ตามลําดับ) ซ่ึงถูกนําไปจํานําเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา นอกจากนี้บริษัทฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทหลักทรัพยรัฐบาลคิดเปนจํานวน 73 ลานบาท (2546 : 73 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯไดจํานําใหแก
ธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปน
อัตราคงที่ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 33.2

7.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาที่เหลือ
ของสัญญาดังนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ครบกําหนด
เกิน เกิน

1 ป 1 ป -5 ป 5 ป รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 314,140,564 - - 314,140,564
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 83,514,958 88,736,090 150,026,435 322,277,483

รวม 397,655,522 88,736,090 150,026,435 636,418,047
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 143,037 (2,704,059) (452,345) (3,013,367)
หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) - - (60,414,000)

รวม 337,384,559 86,032,031 149,574,090 572,990,680
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 76,666,070 337,145,400 102,942 413,914,412
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 4,000 6,481,340 6,485,340
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รวม 76,666,070 337,149,400 6,584,282 420,399,752
รวมตราสารหนี้ 414,050,629 423,181,431 156,158,372 993,390,432
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ครบกําหนด

เกิน เกิน
1 ป 1 ป – 5ป 5 ป รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 303,386,922 - - 303,386,922
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 84,606,744 88,736,090 150,026,435 323,369,269

รวม 387,993,666 88,736,090 150,026,435 626,756,191
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 144,305 (859,464) (452,345) (1,167,504)
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) - - (60,414,000)

รวม 327,723,971 87,876,626 149,574,090 565,174,687
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
     หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 335,000,000 - 335,000,000
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 6,481,340 6,481,340

รวม - 335,000,000 6,481,340 341,481,340
รวมตราสารหนี้ 327,723,971 422,876,626 156,055,430 906,656,027

7.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานดังนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

คาเผื่อ
มูลคา การปรับมูลคา

ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1)

 บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ 266,484,200 - 266,484,200
(1) คาเผือ่การปรบัมลูคาเงนิลงทนุคาํนวณจากมลูคาของเงนิลงทนุหักมลูคาหลกัประกนั
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7.7 เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลวของนิติบุคคลนั้นมีมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน (สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา)    ดัง
ตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2547 2546
มูลคาตาม จํานวน มูลคาตาม จํานวน
บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน

ชื่อหลักทรัพย เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน
รอยละ รอยละ

กลุมประกันภัย :
บริษัท จีไอทีซี จํากัด 13,200,000 - 40 13,453,200 - 40
บริษัท แอกซาประกันภัย  จํากัด (มหาชน) 58,887,016 - 11 58,887,015 - 11
กลุมการบริการ :
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด 1,627,646 600,000 20 1,627,646 600,000 20
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 35,334,990 - 10 35,334,990 - 10
กลุมการใหเชาทรัพยสินและเชาซ้ือ :
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 1,849,050 - 21 1,849,050 - 21
บริษัท วี แอล ที ลีสซ่ิง จํากัด
   (เดิมชื่อ “บริษัท โฟลคสวาเกน ลิสซ่ิง ไทยแลนด

จํากัด”)

- - - 29,845,846 40,000,000 20

กลุมการพาณิชยนําเขาและสงออก :
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํากัด 5,707,044 - 10 5,707,044 - 10
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํากัด 13,904,710 - 15 13,904,710 - 15
บริษัท วัฒนาอินเตอรเทรด จํากัด 3,918,000 - 10 3,918,000 - 10
กลุมอสังหาริมทรัพย :
บริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล
   เอสเตท จํากัด 45,342,186 - 10 45,342,186 - 10
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี้ จํากัด 11,400,000 - 10 12,844,500 - 10
บริษัท สาธรสมบัติ จํากัด - - - - - 22
กลุมอุตสาหกรรม :
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํากัด 13,970,000 - 10 13,222,000 - 10
กลุมการลงทุน :
บริษัท อินเตอรไทย โฮลดิ้ง จํากัด (หุนบุริมสิทธิ) - - - 250,000 750,000 10
กลุมการเกษตร :
บริษัท ไทย  แอ็กโกร เอ็กเชนจ จํากัด 76,848,000 - 4 192,120,000 - 10
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546
มูลคาตาม จํานวน มูลคาตาม จํานวน
บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน

ชื่อหลักทรัพย เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน
รอยละ รอยละ

กลุมประกันภัย :
บริษัท จีไอทีซี จํากัด 13,200,000 - 40 13,453,200 - 40
บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) 58,887,016 - 11 58,887,015 - 11
กลุมการบริการ :
TISCO Securities Hong Kong Limited 244,937,730 - 100 260,007,052 - 100
บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด 1,732,398,319 - 99.99 1,544,352,350 - 99.99
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด 249,975,933 - 99.99 300,695,932 - 99.99
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 34,022,388 - 99.99 42,092,503 - 99.99
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด 1,627,646 600,000 20 1,627,646 600,000 20
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 35,334,990 - 10 35,334,990 - 10
กลุมการใหเชาทรัพยสินและเชาซ้ือ :
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด 430,778,155 100,000,000 50 443,617,224 100,000,000 50
บริษัท ไฮเวย จํากัด
   (หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ) 581,621,926 - 99.99 469,875,601 - 99.99
บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด 1,281,001,766 - 99.99 1,224,156,306 - 99.99
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 1,849,050 - 21 1,849,050 - 21
กลุมการพาณิชยนําเขาและสงออก :
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํากัด 5,707,044 - 10 5,707,044 - 10
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํากัด 13,904,710 - 15 13,904,710 - 15
บริษัท วัฒนาอินเตอรเทรด จํากัด 3,918,000 - 10 3,918,000 - 10
กลุมอสังหาริมทรัพย :
บริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล
   เอสเตท จํากัด 45,342,186 - 10 45,342,186 - 10
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี้ จํากัด 11,400,000 - 10 12,844,500 - 10
บริษัท สาธรสมบัติ จํากัด - - - - - 22
กลุมอุตสาหกรรม :
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํากัด 13,970,000 - 10 13,222,000 - 10
กลุมการลงทุน :
บริษัท อินเตอรไทย โฮลดิ้ง จํากัด (หุนบุริมสิทธิ) - - - 250,000 750,000 10
บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํากัด 70,947,752 - 99.99 71,650,260 - 99.99
กลุมการเกษตร :
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กเชนจ จํากัด 76,848,000 - 4 192,120,000 - 10
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7.8 บริษัทฯไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท จีไอทีซี จํากัด บริษัท   มิซู
โฮ คอรปอเรท ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สาธรสมบัติ จํากัด ซ่ึงบริษัทฯถือหุนตั้งแตรอย
ละ 20 ตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสราง
หนี้ที่มีปญหา ทั้งนี้บริษัทฯตองจําหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกําหนดของธนาคาร
แหงประเทศไทย

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังนี้ :-
(หนวย : ลานบาท)
เงินปนผลรับ(2)

สําหรับป
ประเภท ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย(1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ชื่อบริษัท ธุรกิจ 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง :
TISCO Securities Hong Kong Limited การบริการ 20 ลาน

เหรียญ
20 ลาน
เหรียญ

66 66 245 260 - -

ฮองกง ฮองกง
บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด การบริการ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,732 1,544 300 720

บริษัท หลักทรัพย จัดการกองทุน ทิสโก จํากัด การบริการ 100 100 220 220 250 301 100 200

บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด ลิสซ่ิง 890 890 864 864 1,281 1,224 - -

บริษัท ไฮเวย จํากัด เชาซ้ือ 100 100 273 273 581 470 - -

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด การบริการ 20 20 44 44 34 42 - -

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด เชาซ้ือ 800 800 434 434 431 444 58 35

บริษัทเงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํากัด เงินทุน 150 150 150 150 71 71 - -
4,625 4,356 458 955

(1) คํานวณโดยรวมสวนไดเสียของบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยทางออม
(2) รวมเงินปนผลรับจากบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยทางออม



-  25  -

ในระหวางป 2546 บริษัทฯดําเนินการเพื่อขออนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการปรับโครง
สรางการถือหุนในกลุมบริษัทระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยโดยมีนโยบายในการใหบริษัทฯเปนผูถือหุน
โดยตรงในบริษัทยอยเพื่อลดความซ้ําซอนของการถือหุน ทั้งนี้ สวนหนึ่งของแผนการปรับโครงสรางการถือ
หุนดังกลาวคือการซื้อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด จากบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด และ
การรับโอนกิจการของบริษัท ทรูเวย จํากัด ตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2546 และไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ดัง
นั้น เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯจึงไดพิจารณาจําหนายคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการซึ่งมี
มูลคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 791 ลานบาท ออกจากบัญชีและแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไร
ขาดทุนป 2546 การตัดจําหนายคาความนิยมจากบัญชีดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารแลวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 และไดรับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯแลวเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2546

บริษัท ทรู-เวย จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 และ
ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี

9. เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

9.1 จําแนกตามประเภทสัญญา
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
เงินใหกูยืม 11,150,259,917 11,313,582,149 11,098,904,210 11,283,631,471
ต๋ัวเงินรับ 1,674,745,011 1,123,699,502 1,674,745,011 1,123,699,502
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 42,934,837,779 33,126,894,293 37,034,607,058 27,851,397,347
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 55,759,842,707 45,564,175,944 49,808,256,279 40,258,728,320
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 117,390,139 106,291,001 81,287,821 80,123,473
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,440,301,145) (3,733,295,905) (3,231,048,656) (3,549,845,263)
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
     โครงสรางหนี้ (359,502,073) (331,789,594) (359,502,073) (331,789,594)
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและ
   ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 52,077,429,628 41,605,381,446 46,298,993,371 36,457,216,936
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตามคําสั่ง 753,687,545 2,897,091,893 - -
ลูกหนี้อื่น :-
   ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งที่ไม
      สามารถจายชําระไดตามกําหนด 313,624 994,297 - -
   ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี 66,159,960 118,348,722 - -
   ลูกหนี้ศาลพิพากษาบังคับคดี 309,456,601 306,805,627 - -
   ลูกหนี้ผอนชําระ 95,276,113 104,761,512 - -
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,224,893,843 3,428,002,051 - -
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 258 - -
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (488,570,791) (534,545,342) - -
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ย
   คางรับ - สุทธิ 736,323,052 2,893,456,967 - -

เงินใหกูยืมและลูกหนี้และดอกเบี้ย
   คางรับ - สุทธิ 52,813,752,680 44,498,838,413 46,298,993,371 36,457,216,936

9.2   จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว) 2,428,065,396 2,057,230,558 2,342,294,822 2,150,902,053
   ไมเกิน 1 ป 4,540,748,861 4,519,382,004 3,426,326,179 3,399,381,981
   เกิน 1 ป 48,791,028,450 38,987,563,382 44,039,635,278 34,708,444,286
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 55,759,842,707 45,564,175,944 49,808,256,279 40,258,728,320
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 117,390,139 106,291,001 81,287,821 80,123,473
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและ
   ดอกเบี้ยคางรับ 55,877,232,846 45,670,466,945 49,889,544,100 40,338,851,793
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9.3   จําแนกตามประเภทธุรกิจ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547
สวนของ

สวนของบริษัทฯ บริษัทยอย รวม
กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม
การเกษตรและเหมืองแร 152,753,271 1,184,580 487,300 - - 154,425,151 - 154,425,151
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4,974,714,205 85,097,432 98,980,159 8,902,356 309,360,437 5,477,054,589 48,013,852 5,525,068,441
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,878,751,505 30,823,031 2,753,958 257,311,392 330,600,399 3,500,240,285 - 3,500,240,285
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,731,329,461 11,695,405 241,320 1,183,037 - 1,744,449,223 - 1,744,449,223
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 30,987,603,862 1,252,381,965 292,548,269 172,435,543 53,457,907 32,758,427,546 5,815,362,439 38,573,789,985
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,961,263,171 60,584,342 16,872,122 4,726,599 354,033,914 2,397,480,148 - 2,397,480,148
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 1,224,893,843 1,224,893,843

อ่ืน ๆ 3,029,139,278 22,782,928 8,815,554 17,329,261 698,112,316 3,776,179,337 88,210,137 3,864,389,474
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพย 45,715,554,753 1,464,549,683 420,698,682 461,888,188 1,745,564,973 49,808,256,279 7,176,480,271 56,984,736,550
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 60,533,395 20,754,426 - - - 81,287,821 36,102,318 117,390,139
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 45,776,088,148 1,485,304,109 420,698,682 461,888,188 1,745,564,973 49,889,544,100 7,212,582,589 57,102,126,689

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 152,753,271 1,184,580 487,300 - - 154,425,151
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4,974,714,205 85,097,432 98,980,159 8,902,356 309,360,437 5,477,054,589
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,878,751,505 30,823,031 2,753,958 257,311,392 330,600,399 3,500,240,285
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,731,329,461 11,695,405 241,320 1,183,037 - 1,744,449,223
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 30,987,603,862 1,252,381,965 292,548,269 172,435,543 53,457,907 32,758,427,546
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,961,263,171 60,584,342 16,872,122 4,726,599 354,033,914 2,397,480,148

อ่ืน ๆ 3,029,139,278 22,782,928 8,815,554 17,329,261 698,112,316 3,776,179,337
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพย 45,715,554,753 1,464,549,683 420,698,682 461,888,188 1,745,564,973 49,808,256,279
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 60,533,395 20,754,426 - - - 81,287,821
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 45,776,088,148 1,485,304,109 420,698,682 461,888,188 1,745,564,973 49,889,544,100
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546

สวนของ
สวนของบริษัทฯ บริษัทยอย รวม

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร - - - - 14,857,023 14,857,023 - 14,857,023
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 2,385,092,182 119,458,597 1,490,177 39,200,000 715,876,986 3,261,117,942 21,590,728 3,282,708,670
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 1,389,670,995 1,112,992 - 35,962 274,461,771 1,665,281,720 - 1,665,281,720
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,487,841,670 16,875,963 - - 52,633,474 1,557,351,107 - 1,557,351,107
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 26,174,467,743 809,523,902 171,185,722 77,142,667 33,587,251 27,265,907,285 5,275,496,946 32,541,404,231
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,959,522,102 59,059,178 7,959,370 17,875,139 386,248,698 2,430,664,487 - 2,430,664,487
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 3,428,002,051 3,428,002,051

อ่ืน ๆ 3,130,386,500 35,844,763 63,527,449 12,363,113 821,426,931 4,063,548,756 8,359,950 4,071,908,706
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพย 36,526,981,192 1,041,875,395 244,162,718 146,616,881 2,299,092,134 40,258,728,320 8,733,449,675 48,992,177,995
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 62,696,350 17,427,123 - - - 80,123,473 26,167,786 106,291,259
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 36,589,677,542 1,059,302,518 244,162,718 146,616,881 2,299,092,134 40,338,851,793 8,759,617,461 49,098,469,254

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร - - - - 14,857,023 14,857,023
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 2,385,092,182 119,458,597 1,490,177 39,200,000 715,876,986 3,261,117,942
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 1,389,670,995 1,112,992 - 35,962 274,461,771 1,665,281,720
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,487,841,670 16,875,963 - - 52,633,474 1,557,351,107
การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 26,174,467,743 809,523,902 171,185,722 77,142,667 33,587,251 27,265,907,285
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,959,522,102 59,059,178 7,959,370 17,875,139 386,248,698 2,430,664,487

อ่ืน ๆ 3,130,386,500 35,844,763 63,527,449 12,363,113 821,426,931 4,063,548,756
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพย 36,526,981,192 1,041,875,395 244,162,718 146,616,881 2,299,092,134 40,258,728,320
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 62,696,350 17,427,123 - - - 80,123,473
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
   และธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 36,589,677,542 1,059,302,518 244,162,718 146,616,881 2,299,092,134 40,338,851,793
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9.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดหากไดคํานวณตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. (หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกวา
3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ) เปนจํานวนเงินประมาณ 2,645 ลานบาท (2546 : 2,587     ลาน
บาท ) อยางไรก็ตาม เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 ก) มีจํานวนประมาณ 5,099 ลานบาท (2546 :
5,686 ลานบาท ) ซ่ึงเปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํานวน 4,311 ลานบาท ที่บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเต็มรอยละ 100 สําหรับสวนที่ไมมีหลักประกันแลว ซ่ึงขอมูลดังกลาวคํานวณจากยอดหนี้เปนราย
บัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยในประเทศมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่ระงับการรับรูรายไดรวมเปนจํานวน
เงินประมาณ 676 ลานบาท (2546 : 720 ลานบาท) ซ่ึงเปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํานวน 509 ลานบาท
ที่บริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 แลว

รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีจํานวน 5,321 ลานบาท (สวนของบริษัทฯ : 4,196 ลานบาท) ไดแสดงเปน
รายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (2546 : 4,170 ลานบาท และสวน
ของบริษัทฯ : 3,375 ลานบาท)

9.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทฯไดรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีการ
ปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 1,178 ลานบาท (สุทธิจากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงการปรับโครง
สรางหนี้นี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจายชําระหนี้งวดแรกของลูกหนี้ที่มีการปรับโครง
สรางหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้อีกสวนหนึ่งจํานวน 32 ลานบาท (สุทธิจากมูล
คาหลักประกัน) ซ่ึงอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูก
หนี้ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้จํานวนดังกลาวไวแลวจํานวนประมาณ 49 ลานบาท
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9.6 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

ในระหวางป บริษัทฯไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้เปนจํานวนทั้ง
ส้ิน 110 ราย ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 2,176
ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวเปนจํานวน
1,110 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-

จํานวน ยอดคงเหลือตาม ชนิดของ มูลคายุติธรรม
รูปแบบการ ราย บัญชีกอนการปรับ สินทรัพย ของสินทรัพย

ปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ที่รับโอน
ลานบาท ลานบาท

การโอนสินทรัพย 23 2,600 ที่ดิน 20
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,468

การโอนหุนทุน 4 770 หุนสามัญ 414
การโอนสินทรัพย หุนทุนและ 3 898 ที่ดิน 198
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 14
   การชําระหนี้ เคร่ืองจักร 22
การโอนหุนทุนและ 44 3,871 หุนสามัญ 1,218
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนกู 21
   การชําระหนี้
การโอนสินทรัพย 12 2,191 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 465
   และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 190
   การชําระหนี้ เคร่ืองปรับอากาศ 2
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
   การชําระหนี้ 1,024 20,994

รวม 1,110 31,324 5,032

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลวขางตนมี
จํานวนเงินประมาณ 3,420 ลานบาท (2546 : 3,748 ลานบาท)

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสราง
หนี้รวมจํานวนประมาณ 36 ลานบาท และไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยรวมจํานวนประมาณ 1,654 ลาน
บาท และไมมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (2546 : 104 ลานบาท 3,097ลานบาท และ     
3 ลานบาท ตามลําดับ)
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10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

10.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม
ยอดตนป 547,175,766 28,657,396 74,830,763 122,248,327 2,440,576,565 1,054,352,430 4,267,841,247
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป 254,546,708 9,710,555 133,025,354 211,869,559 (307,210,754) (140,794,880) 161,146,542
หนี้สูญตัดบัญชี (38,245,384) - (103,524,480) (38,862,627) (303,131,243) (16,352,119) (500,115,853)
ยอดปลายป 763,477,090 38,367,951 104,331,637 295,255,259 1,830,234,568 897,205,431 3,928,871,936

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนป 498,421,164 23,953,018 60,090,729 94,400,724 1,890,798,541 982,181,087 3,549,845,263
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป 243,938,691 5,873,597 123,612,168 213,571,145 (344,049,168) (141,550,333) 101,396,100
หนี้สูญตัดบัญชี (38,190,526) - (103,519,411) (36,965,406) (225,165,245) (16,352,119) (420,192,707)
ยอดปลายป 704,169,329 29,826,615 80,183,486 271,006,463 1,321,584,128 824,278,635 3,231,048,656

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนป 720,112,453 22,934,385 50,431,351 297,950,230 2,060,420,621 1,088,419,049 4,240,268,089
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (172,566,687) 5,723,011 24,399,412 (175,701,903) 410,206,370 (34,066,619) 57,993,584
หนี้สูญตัดบัญชี (370,000) - - - (30,050,426) - (30,420,426)
ยอดปลายป 547,175,766 28,657,396 74,830,763 122,248,327 2,440,576,565 1,054,352,430 4,267,841,247

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนป 675,606,972 18,255,727 37,545,147 279,207,063 1,327,464,510 1,063,570,630 3,401,650,049
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (177,185,808) 5,697,291 22,545,582 (184,806,339) 563,334,031 (81,389,543) 148,195,214
ยอดปลายป 498,421,164 23,953,018 60,090,729 94,400,724 1,890,798,541 982,181,087 3,549,845,263
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10.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546

ยอดตนป 331,789,594 462,267,957
เพิ่มขึ้นระหวางป 137,059,163 141,416,567
ตัดจําหนาย (109,346,684) (271,894,930)
ยอดปลายป 359,502,073 331,789,594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯที่ตองตั้งตามเกณฑการกัน
สํารองของธนาคารแหงประะเทศไทยสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้และขาดทุน
ที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่อยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้มีจํานวนรวมประมาณ 2,265 ลานบาท
(2546 : 2,639 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครง
สรางหนี้สําหรับลูกหนี้ดังกลาวไวแลวรวมจํานวนประมาณ 3,590 ลานบาท (2546 : 3,882 ลานบาท) ซ่ึงเกิน
กวาสํารองตามเกณฑของ ธปท. เปนจํานวนเงิน 1,325 ลานบาท (2546 : 1,243 ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3,590 ลานบาทตามที่กลาวขางตนประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 2,112 ลานบาท ซ่ึงเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทฯตั้งไวครบรอยละ 100 สําหรับสวนที่ไมมี
หลักประกันของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํานวน 4,311 ลานบาท (สวนตางมีหลักประกันคุมหนี้) และคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสวนที่เหลือจํานวน 1,478 ลานบาทสําหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้คงเหลือทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่จัดเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 2,629 ลานบาทโดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1,664 ลานบาท

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวนี้เพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
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11. การจัดคุณภาพสินทรัพย

11.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯไดรวมเงินลงทุนใน
หลักทรัพยตาง ๆ  ดังตอไปนี้ :-

ก) เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิจํานวน 60 ลานบาท ที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดประกาศสั่งปดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อขาดทุน
ในเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน

ข) เงินลงทุน ในหลักทรัพ ย ซ่ึง อ อกโดยบริษัท จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชี
ระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทที่ผิดนัดชําระคาดอกเบี้ย ซ่ึงรวมถึง
เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.1 ก) ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อขาดทุนที่บันทึก

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1)

2547 2546 2547 2546 2547 2546
ตราสารหนี้ - หุนกู 60 60 - - 60 60
ตราสารทุน - หุนสามัญ 205 205 - - 205 205
ตราสารทุน - หุนบุริมสิทธิ 2 - - - 2 -

(1)คาเผื่อผลขาดทุนคํานวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน
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11.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของตาม
เกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
อัตรารอยละ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย

มูลหนี้ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน เกณฑ ธปท.(3) เกณฑ ธปท. บริษัทฯ
2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

ลูกหนี้และเงินใหกูยืม(1)(2)

ลูกหนี้ปกติ 45,715 36,527 37,181 28,639 1 363 285 704 499
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 1,464 1,042 1,358 954 2 27 17 30 24
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 421 244 392 184 20 76 54 80 60
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 462 147 202 128 50 136 85 271 94
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,746 2,299 1,304 1,734 100 1,303 1,866 1,321 1,891
รวม 49,808 40,259 40,437 31,639 1,905 2,307 2,406 2,568
สวนสูญเสียที่เกิดจากลูกหนี้
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี้
   ที่มีปญหา - - - - 360 332 360 332
รวม 49,808 40,259 40,437 31,639 2,265 2,639 2,766 2,900
สํารองทั่วไป 824 982
รวม 3,590 3,882

เงินลงทุนในหลักทรัพย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
   ตราสารหนี้ 62 64 62 64 100 62 64 62 64
   ตราสารทุน 510 497 510 497 100 510 497 510 497
รวม 572 561 572 561 572 561 572 561

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 7 7 - - 100 - - - -

ทรัพยสินรอการขาย
   ที่ดิน 86 86 86 86 100 86 86 86 86

รวมสินทรัพยจัดชั้น 50,473 40,913 41,095 32,286 2,923 3,286 4,248 4,529

(1) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินใหกูยืมคํานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
(2) มูลหนี้ของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
(3) อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษตามหลักเกณฑของธปท.  คือใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามลําดับ หรืออัตราที่ต่ํา
กวา ซ่ึงไดคํานวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามลําดับ
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มูลหนี้จัดชั้นดังกลาวขางตนถือตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงรวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพยและทรัพย
สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืม
และลูกหนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินรอการขายทั้งหมดไวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 4,248
ลานบาท และ 4,529 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวามูลคาที่ตองตั้งตามเกณฑ ธปท.

มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งสําหรับสินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย คํานวณขึ้นโดยพิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยและ
รวมถึงเงินสํารองที่ตองตั้งสําหรับลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

สวนหนึ่งของลูกหนี้และเงินใหกูยืมที่ไดจัดชั้นดังกลาวขางตนไดรวมลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ :-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว

2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก
       เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
       จดทะเบียน 3 3 81 97 34 33 81 97
2.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
       ในตลาดหลักทรัพยฯ แตมีผลการ
       ดําเนินงานและฐานะการเงินเชน
       เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
       ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 14 23 818 988 243 317 575 605
3.  บริษัทจดทะเบียนที่หุนทุนถูกส่ังพัก
       การซื้อขายเปนการชั่วคราว - 2 - 14 - - - 14
4.  บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการ
       ฟนฟูการดําเนินงาน 9 14 372 584 36 153 316 339
5.  บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้
       หรือผิดนัดชําระหนี้ 24 30 1,398 2,111 733 1,228 800 854
6.  บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุ
       วามีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู
       ของกิจการ 2 5 22 351 2 158 20 139
รวม 52 77 2,691 4,145 1,048 1,889 1,792 2,048
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11.3 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่อยูในประเทศ
ไทย จําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย

ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต. จะสูญในบัญชี
2547 2546 2547 2546 2547 2546

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 55 69 - - - -
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 416 462 416 462 416 462
รวม 471 531 416 462 416 462
สํารองทั่วไป 73 73
รวม 489 535

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพยค้ําประกัน

11.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอ่ืนของบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินและ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นของบริษัทยอยแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนด
ชําระตามสัญญาไดดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้ ในบัญชี
2547 2546 2547 2546

ไมคางชําระหรือเกินกําหนดชําระนอยกวา 90 วัน 5,738 5,250 67 40
เกินกําหนดชําระ

91 - 365 วัน 170 141 48 43
มากกวา 1 ป 56 44 56 44
ลูกหนี้ดําเนินคดี 38 44 38 44

รวม 6,002 5,479 209 171
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12. ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขาย ไดแก ทรัพยสินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินใหกูยืมและสัญญาเชาซื้อที่คาง
เกินกําหนดชําระเปนเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ มูลคาของทรัพยสินที่ยึดคืนแสดงตาม
ยอดคงเหลือสุทธิของบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมหรือราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพยสินที่ยึดแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 รายละเอียดของทรัพยสินรอการขายประกอบดวยรายการดังตอ
ไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้ :
   อสังหาริมทรัพย
     ยอดตนป 1,544,756,342 1,428,938,261 1,494,064,517 1,378,246,436
     เพิ่มขึ้น 76,276,200 220,100,000 92,456,200 220,100,000
     จําหนาย (309,821,964) (104,281,919) (263,500,139) (104,281,919)
     ยอดปลายป 1,311,210,578 1,544,756,342 1,323,020,578 1,494,064,517
   สังหาริมทรัพย
     ยอดตนป 1,061,603 27,331,922 572,322 22,451,670
     เพิ่มขึ้น 448,530,208 337,638,240 227,351,758 116,526,396
     จําหนาย (443,327,867) (363,908,559) (227,105,020) (138,405,744)
     ยอดปลายป 6,263,944 1,061,603 819,060 572,322
คาเผื่อการดอยคา :
     ยอดตนป 131,611,018 139,455,401 85,916,627 92,736,701
     เพิ่มขึ้น 4,887,289 11,605,440 336,432 11,605,440
     ลดลง (49,381,840) (19,449,823) (433,220) (18,425,514)
     ยอดปลายป 87,116,467 131,611,018 85,819,839 85,916,627
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,230,358,055 1,414,206,927 1,238,019,799 1,408,720,212

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันสําหรับทรัพยสินรอการขายที่ไดรับโอนจากการชําระ
หนี้เปนจํานวนรวมประมาณ 723 ลานบาท (2546 : 710 ลานบาท) โดยที่ลูกหนี้สามารถขอซื้อสินทรัพยคืน
ไดในราคาและระยะเวลาตามที่ระบุไวในสัญญา
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
อาคาร เครื่องตกแตง

และหองชุด ติดต้ัง สวนปรับปรุง
ท่ีดิน สํานักงาน และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2546 425,277,624 813,111,414 468,449,874 269,057,177 73,222,442 2,049,118,531
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการ
   เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - 608,136 - - 608,136
ซื้อเพิ่ม / โอนเขา 42,541,253 112,369,677 106,618,706 24,164,025 36,958,500 322,652,161
จําหนาย / โอนออก - - (78,965,644) (989,897) (21,825,358) (101,780,899)
31 ธันวาคม 2547 467,818,877 925,481,091 496,711,072 292,231,305 88,355,584 2,270,597,929
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546 - 164,944,660 386,929,860 166,452,416 39,753,670 758,080,606
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการ
   เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - 776,180 - - 776,180
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 51,504,763 55,520,401 16,432,440 17,482,622 140,940,226
จําหนาย - - (55,886,408) (922,496) (13,097,099) (69,906,003)
31 ธันวาคม 2547 - 216,449,423 387,340,033 181,962,360 44,139,193 829,891,009
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546 425,277,624 648,166,754 81,520,014 102,604,761 33,468,772 1,291,037,925
31 ธันวาคม 2547 467,818,877 709,031,668 109,371,039 110,268,945 44,216,391 1,440,706,920
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :
   2546 123,590,401
   2547 140,940,226
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อาคาร เครื่องตกแตง
และหองชุด ติดต้ัง สวนปรับปรุง

ท่ีดิน สํานักงาน และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ รวม
ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2546 281,091,687 547,608,438 177,538,307 191,959,069 40,270,502 1,238,468,003
ซื้อเพิ่ม / โอนเขา 21,402,956 51,908,110 51,489,853 16,174,788 31,113,226 172,088,933
จําหนาย / โอนออก - - (25,107,403) (249,548) (10,002,829) (35,359,780)
31 ธันวาคม 2547 302,494,643 599,516,548 203,920,757 207,884,309 61,380,899 1,375,197,156
คาเสื่อมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2546 - 155,632,797 143,609,016 101,357,429 22,535,612 423,134,854
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 30,229,215 25,462,725 10,895,890 11,531,012 78,118,842
จําหนาย - - (20,715,649) (249,386) (5,075,419) (26,040,454)
31 ธันวาคม 2547 - 185,862,012 148,356,092 112,003,933 28,991,205 475,213,242
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2546 281,091,687 391,975,641 33,929,291 90,601,640 17,734,890 815,333,149
31 ธันวาคม 2547 302,494,643 413,654,536 55,564,665 95,880,376 32,389,694 899,983,914
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม :
   2546 64,305,689
   2547 78,118,842



-  40  -

14. สินทรัพยอ่ืน
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

ภาษีมูลคาเพิ่ม-สุทธิ 379,814,340 988,544,860 369,068,999 916,502,171
ดอกเบี้ยคางรับ 20,949,252 55,475,241 20,956,832 48,031,850
คาธรรมเนียมคางรับ 150,241,529 355,497,040 85,958,549 198,639,836
เงินปนผลคางรับ - - - 720,000,000
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 67,949,098 107,578,226 53,848,251 68,718,577
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
   รอตัดบัญชี-สุทธิ 40,737,595 35,548,301 27,835,864 32,291,903
เงินมัดจํา 13,503,606 8,335,558 2,591,399 3,774,216
ลูกหนี้อื่น 168,500,455 79,038,005 161,853,548 71,165,683
สินทรัพยอื่น ๆ 139,111,651 148,651,379 62,610,240 67,042,375
รวมสินทรัพยอื่น 980,807,526 1,778,668,610 784,723,682 2,126,166,611

15. เงินกูยืมและเงินรับฝาก

15.1 จําแนกตามแหลงเงินกูยืมและเงินรับฝาก
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
2547 2546

ต๋ัวสัญญาใชเงิน อ่ืน ๆ รวม ต๋ัวสัญญาใชเงิน อ่ืน ๆ รวม
จากประชาชน 31,609,867,745 8,609,605,216 40,219,472,961 31,534,505,116 2,377,439,295 33,911,944,411
จากธนาคาร 775,000,000 1,421,406,920 2,196,406,920 632,000,000 1,684,529,825 2,316,529,825
จากสถาบันการเงิน 2,110,860,000 - 2,110,860,000 1,785,987,834 - 1,785,987,834
จากตางประเทศ 113,612,829 - 113,612,829 99,434,806 - 99,434,806
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 34,609,340,574 10,031,012,136 44,640,352,710 34,051,927,756 4,061,969,120 38,113,896,876

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546
ต๋ัวสัญญาใชเงิน อ่ืน ๆ รวม ต๋ัวสัญญาใชเงิน อ่ืน ๆ รวม

จากประชาชน 31,627,615,480 7,577,521,745 39,205,137,225 31,782,068,044 1,453,044,921 33,235,112,965
จากธนาคาร 500,000,000      82,132,808 582,132,808 620,000,000 222,055,444 842,055,444
จากสถาบันการเงิน 3,569,860,000 - 3,569,860,000 2,686,987,834 - 2,686,987,834
จากตางประเทศ 113,612,829 - 113,612,829 99,434,806 - 99,434,806
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 35,811,088,309 7,659,654,553 43,470,742,862 35,188,490,684 1,675,100,365 36,863,591,049
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15.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

เมื่อทวงถาม 2,797,741,573 2,053,014,330 4,151,096,462 2,849,102,877
ไมเกิน 1 ป (รวมสัญญาที่
   ครบกําหนดแลว) 32,052,090,231 26,567,968,624 29,561,234,889 24,600,125,130
เกิน 1 ป 9,790,520,906 9,492,913,922 9,758,411,511 9,414,363,042
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 44,640,352,710 38,113,896,876 43,470,742,862 36,863,591,049

16. หุนกู
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

หุนกูดอยสิทธิ 331,000,000 331,000,000 331,000,000 331,000,000
หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน 5,610,000,000 5,610,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000

5,941,000,000 5,941,000,000 5,131,000,000 5,131,000,000

16.1 หุนกูดอยสิทธิ

ในระหวางป 2542 บริษัทฯไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํานวน 331 หนวย    
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํานวน 331 ลานบาท เพื่อขายใหแกกระทรวงการคลัง
ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือในการซื้อหุนกู
ดอยสิทธิของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดสวนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของบริษัทฯใหเพียงพอตามขอกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย หุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนในป 2552 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5
และ 6 ตอป บริษัทฯไดนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่
กระทรวงการคลังออกจําหนายตามเงื่อนไขที่กําหนดตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2
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16.2 หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน

16.2.1 ในระหวางป 2545 บริษัทฯไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกันมูลคารวม 4,800 ลาน
บาท ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอนในป 2550 หุนกูดังกลาวประกอบดวย

1) หุนกูจํานวน 2 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 2,000
ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป

2) หุนกูจํานวน 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,000
ลานบาท ในปที่ 1 และปที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.5 ตอป ในปที่ 3 ถึงปที่ 5 มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้อัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ 3.75 แตไมเกินรอยละ 5 รอยละ 5.5 และ
รอยละ 6 ตอปในปที่ 3,4 และ 5 ตามลําดับ

3) หุนกูจํานวน 1.8 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม
1,800 ลานบาท ในปที่ 1 ถึงปที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับรอยละ 6 ตอปลบอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิง ในปที่ 4 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.8 ตอป

นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
สําหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ตามขอ ข) และขอ ค) ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2550

16.2.2 ในเดือนกันยายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกัน    มูล
คารวม 400 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํานวน 400,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ
1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป และจะครบกําหนดไถถอนในป 2549
บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการออกหุนกู ซ่ึงรวมถึงการดํารง
อัตราสวนทางการเงินบางประการ

ทั้งนี้บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดลงทุนในหุนกูดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 90 ลานบาท
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16.2.3 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกหุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนไมดอย
สิทธิและไมมีหลักประกันมูลคารวม 500 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํานวน 500,000 หนวย
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.2 ตอป และมีอายุ 3 ป นับ
จากวันออกหุนกู โดยผูออกหุนกูจะทยอยชําระคืนเงินตน 4 งวด โดยเริ่มตนงวดแรกในวันที่
6 มกราคม 2549 และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเริ่มตนงวดแรกในวันที่ 6
มกราคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการออกหุนกู ซ่ึงรวม
ถึงการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ

17. หนี้สินอื่น
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 139,914,245 146,863,467 - -
ภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีอื่น ๆคางจาย 168,173,261 110,033,395 82,822,767 30,963,979
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 287,484,326 262,386,034 231,121,253 222,837,240
หนี้สินอื่น ๆ 325,002,576 407,677,457 190,699,878 222,480,908
รวมหนี้สินอื่น 920,574,408 926,960,353 504,643,898 476,282,127

18. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ

ก) บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 11,002 ลานบาท ซ่ึงตามเอกสารที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
ในป 2542 นั้น ทุนจดทะเบียนดังกลาวประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100.2 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปน
หุนสามัญไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยแลวเปนจํานวน
433,707,520 หุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพมี
จํานวน 184,123,480 หุน
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ข) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกําหนดบางประการ
เกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เชน ผูถือหุนบุริมสิทธิจะ
ไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปนผล
รวมกับผูถือหุนสามัญดวย แมบริษัทฯมิไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด บริษัทฯอาจจะ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กําหนดดังกลาวก็ได ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงิน
ปนผลเฉพาะในปที่บริษัทฯประกาศจายเทานั้นและไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลยอนหลังสําหรับปที่
บริษัทฯมิไดประกาศจาย และตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิเทาเทียมผูถือ
หุนสามัญทุกประการ

ค) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯชนิดหามเปลี่ยนมืออายุ 5 ปใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯและบริษัทยอยรวมจํานวน 30 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคาและแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร
(Allotment Committee) คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวากรรมการบริษัทฯจะไมไดรับการจัด
สรรใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตจะเขาขายเปนพนักงานของบริษัทฯ การกําหนดราคาการใชสิทธิเทา
กับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่แบบแสดงราย
การขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจะมีผลบังคับใช ทั้งนี้ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไว
ของหุนบุริมสิทธิในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลา
วจะออกใหภายหลังจากไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยแลว นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนบุริมสิทธิสวนที่ยังไมไดจําหนายจํานวน
400 ลานหุนใหม (ซ่ึงรวมถึงหุนบุริมสิทธิจํานวน 300 ลานหุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลง
สิทธิของหุนกูแปลงสภาพ) โดยไดจัดสรรหุนบุริมสิทธิจํานวน 30 ลานหุนมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนั้นคง
เหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดมีการจัดสรรจํานวน 370 ลานหุน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับ
รอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่มีการจัดสรรใบ
สําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 5,317,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึงประกอบ
ดวยใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 753,000 หนวย ที่ไดรับคืนจากพนักงานที่ลาออก และใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 4,564,000 หนวย ซ่ึงมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547
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จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเปนจํานวน 30,000,000
หุน และผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิเปนจํานวน
8,775,000 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 87,750,000 บาท เปนจํานวน
4,410,000 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 11.31 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 49,877,100 บาท เปนจํานวน
3,173,500 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 13.20 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 41,890,200 บาท และเปน
จํานวน 1,472,500 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 14.94 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 21,999,150 บาท
บริษัทฯไดจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิดังกลาวจํานวน 17,831,000 หุน กับกระทรวงพาณิชยแลว
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2547 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิมีจํานวน
ประมาณ 12,169,000 หุน

19. เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินกองทุนที่บริษัทฯตองดํารงไวตามกฎหมายตามมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
ประกอบดวย

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546

เงินกองทุนขั้นที่ 1
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 7,180,310 7,117,195
สวนเกินมูลคาหุน 59,707 44,311
เงินสํารองตามกฎหมาย 254,600 143,300
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 2,512,295 1,837,249
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 1 10,006,912 9,142,055
เงินกองทุนขั้นที่ 2
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 331,000 331,000
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติ 704,169 498,421
เงินสํารองจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 158,818 450,119
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 2 1,193,987 1,279,540
หัก : ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวของบริษัทตามมูลคาที่

ธนาคารพาณิชยผูออกตราสารไดรับอนุญาตใหนับเปนเงิน
กองทุน - (51,091)

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 11,200,899 10,370,504
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อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของบริษัทฯมีดังตอไปนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546

กฎหมาย กฎหมาย
บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ กําหนด

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 17.48% 4.00% 18.78% 4.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 19.57% 8.00% 21.42% 8.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอทุนชําระแลว 155.99% 75.00% 145.71% 75.00%

20. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ
5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได

21.  สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546

ยอดคงเหลือตนป 1,472,433,142 58,797,600
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางป (107,013,662) 1,413,635,542

1,365,419,480 1,472,433,142
หัก : ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (110,035,923) (439,523,022)
ยอดคงเหลือปลายป 1,255,383,557 1,032,910,120
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22. กําไรจากเงินลงทุน

กําไรจากเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ไดรวมรายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (43,242,133) (142,581,866) (20,608,045) (163,879,434)
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายเงินลงทุน 610,339,273 638,851,814 598,203,424 500,084,875
รวม 567,097,140 496,269,948 577,595,379 336,205,441

23.  คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย

24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดวย รายการดังนี้ :-
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไร
   สุทธิทางภาษีสําหรับป 961,080,557 656,367,656 601,650,117 374,626,055
บวก (หัก) : ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจาก
  ความแตกตางชั่วคราว (Temporary
  difference) ลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ 119,495,416 (797,724,332) 137,824,049 (672,722,435)
หัก :การใชประโยชนของผลขาดทุน

ทางภาษียกมา (601,650,117) (374,626,055) (601,650,117) (374,626,055)
คาใชจายภาษีเงินได – สุทธิ /
   ผลประโยชนภาษีเงินได 478,925,856 (515,982,731) 137,824,049 (672,722,435)
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ในป 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําการทบทวนผลประโยชนภาษีเงินไดที่เกิดจากความแตกตาง
ช่ัวคราวที่มีในอดีตจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  และพิจารณาบันทึกผลประโยชนดังกลาวไวเปนสิน
ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซ่ึงมีผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุนป 2546 เปนจํานวนเงินประมาณ 119 ลานบาท (สวนของบริษัทฯ : 138 ลานบาท) ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือมั่นวาจะสามารถใชประโยชนจํานวนดังกลาวไดในอนาคต

การบันทึกผลประโยชนภาษีเงินไดนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแลวเมื่อวันที่        25
กันยายน 2546 และไดรับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯแลวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีประกอบดวยความแตกตางชั่วคราวดังนี้

(หนวย :พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป 1,033,531 1,165,632 824,278 982,181
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คาภาษีมูลคาเพิ่ม 27,305 20,129 - -
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 547,832 533,264 547,781 533,213
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 87,142 86,185 85,820 85,917
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 1,170,652 1,505,268 1,119,418 1,468,856
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย 52,644 19,162 37,726 15,035
การบันทึกสัญญาเชาทางการเงิน 207,421 184,258 - -
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (366,786) (1,442,213) (351,760) (1,442,213)
อื่นๆ 10,745 5,492 16,256 5,492

2,770,486 2,077,177 2,279,519 1,648,481

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) 831,146 623,153 683,856 494,544
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อคา - 6,958 - -
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได - (18,213) - -
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย - (2,362) - -
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - 22,864 - -
อื่นๆ - 4,933 - -

- 14,180 - -

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) - 4,254 - -

25. เงินปนผลจาย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก    ผู
ถือหุนของบริษัทฯโดยจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.65 บาท และผูถือหุนสามัญในอัตราหุน
ละ 0.65 บาท (คิดเปนจํานวนเงินรวม 649 ลานบาท) โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม
2547

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทยอย 7 แหงและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5-10 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปที่ทํางาน
และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนประมาณ 41 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 21 ลานบาท)

27. จํานวนพนักงาน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 1,327 1,274 667 609
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28. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญ

กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน
2547 2546 2547 2546 2547 2546

พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ 2,224,266 1,890,281 531,754 526,276 4.18 3.59

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบ
เทาปรับลด
     หุนบุริมสิทธิ
     (รวมใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
      12.2 ลานหุนซึ่งสามารถใชซื้อ
      หุนบุริมสิทธิ (2546 : 13.9 ลานหุน)) - - 198,446 199,360
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุน
   สามัญสมมติวามีการแปลง
เปนหุนสามัญ 2,224,266 1,890,281 730,200 725,636 3.05 2.60

29. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึง
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทแตไมรวมบัตรเงินฝาก ซ่ึงเปนไปตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยเรื่องแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ
2546  ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
เงินสด 3,765,946 3,628,258 1,841,478 1,819,690
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,481,471,778 1,189,821,322 393,410,891 232,922,014
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,485,237,724 1,193,449,580 395,252,369 234,741,704
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30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ยอดคงคาง
และรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดตนป เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายป
ยอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547
บริษัทยอย
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย :
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด - 1,485,466 - 1,485,466

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและประชาชน :
   บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก  จํากัด 900,000 555,000 - 1,455,000
   บริษัท ไฮเวย จํากัด 67,540 - (67,540) -
   บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด 150,023 - (150,023) -
   บริษัทยอยอื่นๆ 31,000 - (9,252) 21,748

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ นโยบายในการ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ กําหนดเงื่อนไขและราคา
2547 2546 2547 2546 (สําหรับป 2547)

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
บริษัทยอย
รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน และงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล
- - 30,296 35,800 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงาน

สนับสนุนของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่ง
เปนไปตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย

รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงานสํานักงาน - - 45,570 - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่คิดกับ
ลูกคารายอื่น

รายไดอื่น - - 5,816 7,695 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่คิดกับ
ลูกคารายอื่น

คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใชระบบ
คอมพิวเตอรและงานดานธุรการ

- - 45,521 53,630 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงาน
สนับสนุนของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่ง
เปนไปตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย

รายจายอื่น - - 5,600 1,567 เทียบเคียงกับเงื่อนไขราคาที่คิดกับลูกคา
รายอื่น



-  52  -

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ นโยบายในการ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ กําหนดเงื่อนไขและราคา
2547 2546 2547 2546 (สําหรับป 2547)

บริษัทรวม
รายจายดอกเบี้ยจาย - 1,106 - - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและอัตราที่คิดกับ

ลูกคารายอื่น
รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงานสํานักงาน - 12,189 - - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่คิดกับ

ลูกคารายอื่น

นอกจากรายการขางตน บริษัทฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอยดังนี้

ป 2546

ก) บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้จากบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 34 ลานบาท และ
ขายเงินลงทุนในตราสารทุนแกบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 445 ลานบาท บริษัทฯและ
บริษัทยอยบันทึกกําไรจากรายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท และ 1 ลานบาท
ตามลําดับ

ข) บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด จากบริษัท  หลัก
ทรัพยทิสโก จํากัดในราคา 220 ลานบาท

ค) บริษัทฯรับโอนกิจการจากบริษัท ทรูเวย จํากัด ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ     2
(ข) ทั้งนี้ผลจากการรับโอนกิจการดังกลาวบริษัทฯไดบันทึกสินทรัพยและหนี้สินคิดเปนมูลคา    สิน
ทรัพยสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,459 ลานบาท ดังรายละเอียดดังนี้

ลานบาท
สินทรัพย
     เงินลงทุนทั่วไป 215
     เงินลงทุนในบริษัทยอย 1,074
     ลูกหนี้เงินใหกูยืม 140
     สินทรัพยอ่ืน 44

1,473
หนี้สิน
     เจาหนี้ตั๋วเงินจาย 13
     หนี้สินอื่น 1

14
สินทรัพยสุทธิ 1,459
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ป 2547

1) บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนจากบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 33 ลาน
บาท บริษัทยอยดังกลาวบันทึกกําไรจากรายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท

2) บริษัทฯไดขายทรัพยสินรอการขายประเภทอาคารชุดสํานักงานมูลคาตามบัญชีจํานวน 79 ลานบาท
ใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 91 ลานบาท บริษัทฯบันทึกกําไรจากการขายอาคารชุดสํานักงานดัง
กลาวเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท

3) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 บริษัทฯไดทําสัญญาโอนสินทรัพยและหนี้สินกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง
โดยมีเงื่อนไขในการรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจากบริษัทยอยเพื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือใหความเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย ซ่ึงบริษัทฯไดรับจากกระทรวงการคลังราย
ละเอียดสินทรัพยที่บริษัทฯรับโอนตามสัญญาดังกลาวประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย ทรัพย
สินรอการขาย และอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนมูลคารวมประมาณ 17 ลานบาท

4) บริษัทฯไดขายเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนมูลคาตามบัญชีจํานวนเงินรวม 490 ลานบาท ใหแก
บริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 1,485 ลานบาท (มูลคาตามราคาตลาด) บริษัทฯบันทึกกําไรจากการขาย
เงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 995 ลานบาท

ทั้งนี้ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากรายการระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่กลาวขางตนไดถูก
ตัดออกจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯตามวิธีสวนไดเสียแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่บริษัทฯหรือกรรมการหรือ
พนักงานระดับชั้นบริหารของบริษัทฯถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของบริษัท
นั้นๆ ยกเวนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวขางตนและเงินใหกู สวัสดิการ
พนักงาน ซ่ึงเงินใหกูยืมสวัสดิการพนักงานสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินใหสินเชื่อ 9,434 9,434
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

กับบริษัทฯ ในกรณีที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจําเปนตองขอ
อนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมี
ลักษณะความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการ

31. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
และ 2546 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันเปนดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
     หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,083 2,792 39 249 - (3) (467) (955) 2,655 2,083
รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย 2,347 968 1,506 1,338 94 116 (1,218) 90 2,729 2,512
คาใชจายในการดําเนินงาน (1,983) (1,658) (763) (788) (103) (154) 203 (578) (2,646) (3,178)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/ผลประโยชน
ภาษีเงินได (242) 692 (237) (176) - - - - (479) 516

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (35) (43) (35) (43)
กําไรสุทธิ 3,205 2,794 545 623 (9) (41) (1,517) (1,486) 2,224 1,890

(หนวย : ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

เงินลงทุนในหลักทรัพย 7,050 10,851 1,947 969 1 - (3,786) (3,725) 5,212 8,095
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และ
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 52,127 41,779 736 2,893 - - (50) (174) 52,813 44,498
สินทรัพยอื่น 8,334 5,973 2,853 3,481 39 51 (2,955) (1,835) 8,271 7,670
สินทรัพยรวม 67,511 58,603 5,536 7,343 40 51 (6,791) (5,734) 66,296 60,263

32. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น

32.1 การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันอื่น ๆ
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546

การรับอาวัลตั๋วเงิน 232,669,751 190,000,000
การค้ําประกันอื่น ๆ 501,692,945 516,957,183
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 734,362,696 706,957,183
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32.2 คดีฟองรอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีคดีซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน
จํานวนรวมประมาณ 342 ลานบาท ซ่ึงผลของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว

32.3 ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงิน
ตนรวมประมาณ 5,600 ลานบาท (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33.2)

32.4 ภาระผูกพันการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการจายชําระสวนของเงินลงทุน
ที่ยังไมเรียกชําระในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท

32.5 ภาระผูกพันอื่น

ก) บริษัทฯมีภาระที่จะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใน
อัตรารอยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝาก เงินกูยืมและหนี้สินที่เกิดจากเงินกูยืมที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนกอนหนางวดที่จะตองนําสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31
ธันวาคม ของทุกป

ข) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย

ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการดานคอมพิวเตอรในการจายคาบริการตาม
อัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา

33. เคร่ืองมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง  สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการ
เงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
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33.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับความเสียหายอันสืบ
เนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินได ซ่ึงมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน
หักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของรายการนอกงบดุลจากการค้ํา
ประกันการกูยืมและอื่นๆ

บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการ
วิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้และการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบ
ทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต

33.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 946 11 528 1,485
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - 38 - 38
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,105 - 2,105
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 193 808 4,211 5,212
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย – ลูกหนี้ - - 159 159
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 6,324 48,116 2,662 57,102

7,463 51,078 7,560 66,101
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก - 44,482 158 44,640
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย – เจาหนี้ - - 131 131
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 588 - 794 1,382
หุนกู - 5,941 - 5,941

588 50,423 1,083 52,094
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2 - 393 395
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,105 - 2,105
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 193 720 7,142 8,055
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 6,202 41,780 1,908 49,890

6,397 44,605 9,443 60,445
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก - 43,376 95 43,471
หุนกู - 5,131 - 5,131

- 48,507 95 48,602

บริษัทฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับเงินตนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุด
ในป 2548 และป 2551 และทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยลอย
ตัวและรับอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินตน 500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2551

นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ย
คงที่สําหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2550 และสําหรับเงินกูยืม
และเงินรับฝากจํานวนเงินรวม 1,300 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2549 และป 2551

ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่แสดงในตารางขางตนไดรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้อ่ืนที่หยุดรับรูราย
ได (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบ
กําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี อัตราดอกเบี้ย
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - - 10 - - 1 11 0.4773
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 38 - - - - - 38 1.7276
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,105 - - - - 2,105 0.9688
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - 391 - 404 13 - 808 2.7947
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,490 6,330 14,142 24,081 1,676 397 48,116 8.0548

1,528 8,826 14,152 24,485 1,689 398 51,078
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 2,652 22,555 9,498 9,777 - - 44,482 2.0963
หุนกู - - - 5,941 - - 5,941 4.0326

2,652 22,555 9,498 15,718 - - 50,423
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี อัตราดอกเบี้ย

รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ

สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,105 - - - - 2,105 0.9688
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - 303 - 404 13 - 720 2.8639
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,292 5,264 11,598 21,950 1,676 - 41,780 6.4257

1,292 7,672 11,598 22,354 1,689 - 44,605
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 4,069 21,783 7,779 9,745 - - 43,376 2.0264
หุนกู - - - 5,131 - - 5,131 4.1610

4,069 21,783 7,779 14,876 - - 48,507



-  60  -

33.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547 มีดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

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

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,451 23 10 - - 1 - 1,485
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 38 - - - - - - 38
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,105 - - - - - 2,105
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 3,253 416 60 426 162 895 - 5,212
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-ลูกหนี้ - 159 - - - - - 159
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,195 7,218 14,969 27,588 2,811 - 3,321 57,102

5,937 9,921 15,039 28,014 2,973 896 3,321 66,101
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 2,797 22,555 9,498 9,777 - 13 - 44,640
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-เจาหนี้ - 131 - - - - - 131
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 591 791 - - - - - 1,382
หุนกู - - - 5,941 - - - 5,941

3,388 23,477 9,498 15,718 - 13 - 52,094
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลต๋ัวเงิน - 232 - - - - - 232
การค้ําประกันการกูยืมและอื่น ๆ 500 2 - - - - - 502
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ไมมี หนี้ที่ไมกอ
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได* รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 395 - - - - - - 395
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,105 - - - - - 2,105
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 1,755 328 - 423 162 5,387 - 8,055
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,104 5,374 12,483 25,473 2,811 - 2,645 49,890

3,254 7,807 12,483 25,896 2,973 5,387 2,645 60,445
* หนี้ท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 4,151 21,783 7,779 9,745 - 13 - 43,471
หุนกู - - - 5,131 - - - 5,131

4,151 21,783 7,779 14,876 - 13 - 48,602
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลต๋ัวเงิน - 232 - - - - - 232
การค้ําประกันการกูยืมและอื่น ๆ 500 2 - - - - - 502

33.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่
มีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 245 ลานบาท

33.5 มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขาย ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระ บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินตามหลักเกณฑดังนี้ :-
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ก) สินทรัพยทางการเงิน

ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด เงิน
ฝากธนาคารและเงินใหกูยืมและลูกหนี้ซ่ึงจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจาก
มูลคาตราสารทางเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการ
เงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใช
ราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน

ข) หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตาม
บัญชี  เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตก
ตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ

มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสมจึงไมมีการ
เปดเผย

34. การแสดงรายการในงบการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัท
เครดิตฟองซิเอรลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
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