
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 งบกํ าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ
2546 ของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกํ าหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสํ าคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํ ากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทํ าการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบ
ทาน     ดังนั้น ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัทเงินทุน
ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)        
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขโดยใหขอสังเกตไวบาง
ประการจากการตรวจสอบของขาพเจา และโดยอาศัยรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ตามรายงานลงวันที่
23 มกราคม 2547 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจา
ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน
รายงานนั้น

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
กรุงเทพฯ  : 28 เมษายน 2547



บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2547  31 ธันวาคม 2546  31 มีนาคม 2547  31 ธันวาคม 2546

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2 1,347,719                       1,193,449                       382,309                          234,742                          
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 1,304,785                       601,125                          - -
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 80,000                            37,000                            80,000                            37,000                            
เงินลงทุน 3,4,7
     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 2,725,605                       3,609,639                       2,494,495                       2,968,621                       
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  4,123,022                       4,456,098                       3,925,162                       4,238,265                       
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 30,834                            29,846                            4,551,786                       4,356,447                       
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ 6,879,461                       8,095,583                       10,971,443                     11,563,333                     
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 450,888                          730,192                          - -
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 5,7
     เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 49,416,331                     45,564,176                     44,199,452                     40,258,728                     
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  1,671,885                       3,428,002                       - -
        รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 51,088,216                     48,992,178                     44,199,452                     40,258,728                     
     ดอกเบ้ียคางรับ 110,705                          106,291                          86,772                            80,124                            
        รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 51,198,921                     49,098,469                     44,286,224                     40,338,852                     
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6 (4,291,877)                      (4,267,841)                      (3,571,713)                      (3,549,845)                      
     หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 6 (375,654)                         (331,790)                         (375,654)                         (331,790)                         
           เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 46,531,390                     44,498,838                     40,338,857                     36,457,217                     
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 8 1,388,114                       1,414,207                       1,380,107                       1,408,720                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,377,492                       1,291,038                       822,278                          815,333                          
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 711,685                          623,153                          575,111                          494,544                          
สินทรัพยอ่ืน 9 1,152,461                       1,778,669                       1,055,459                       2,126,167                       
รวมสินทรัพย 61,223,995                     60,263,254                     55,605,564                     53,137,056                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2547  31 ธันวาคม 2546  31 มีนาคม 2547  31 ธันวาคม 2546

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
     จากประชาชน 37,500,006                     33,911,944                     36,834,663                     33,235,113                     
     จากธนาคาร 1,444,237                       2,316,530                       169,679                          842,055                          
     จากสถาบันการเงิน 1,498,305                       1,785,988                       1,638,505                       2,686,988                       
     จากตางประเทศ 124,339                          99,435                            124,339                          99,435                            
        รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 40,566,887                     38,113,897                     38,767,186                     36,863,591                     
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 452,687                          864,588                          - -
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,537,618                       3,299,167                       - -
ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 378,600                          211,000                          378,600                          211,000                          
ดอกเบ้ียคางจาย 144,217                          185,536                          138,211                          177,817                          
หุนกู 10 5,941,000                       5,941,000                       5,131,000                       5,131,000                       
หนี้สินอ่ืน 11 1,148,104                       926,960                          565,114                          476,282                          
รวมหนี้สิน 50,169,113                     49,542,148                     44,980,111                     42,859,690                     
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน 12 11,002,000                     11,002,000                     11,002,000                     11,002,000                     
        ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว
           หุนบุริมสิทธิ 183,998,980 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (31 ธันวาคม 2546 : หุนบุริมสิทธิ 181,127,680 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,839,990                       1,811,277                       1,839,990                       1,811,277                       
           หุนสามัญ 530,673,020 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (31 ธันวาคม 2546 : หุนสามัญ 530,591,820 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 5,306,730                       5,305,918                       5,306,730                       5,305,918                       

7,146,720                       7,117,195                       7,146,720                       7,117,195                       
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 11,340                            7,811                              11,340                            7,811                              
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,500                            36,500                            36,500                            36,500                            
     สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 15 748,241                          1,032,910                       748,241                          1,032,910                       
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 99,862                            102,401                          99,862                            102,401                          
     กํ าไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํ ารองตามกฎหมาย 14 143,300                          143,300                          143,300                          143,300                          
        ยังไมไดจัดสรร 2,439,490                       1,837,249                       2,439,490                       1,837,249                       
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 10,625,453                     10,277,366                     10,625,453                     10,277,366                     
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 429,429                          443,740                          - -
รวมสวนของผูถือหุน 11,054,882                     10,721,106                     10,625,453                     10,277,366                     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 61,223,995                     60,263,254                     55,605,564                     53,137,056                     
0 0 0 0

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันท้ังสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงิน 160,000 190,000 160,000 190,000
การค้ํ าประกันการกูยืมและอื่น ๆ 522,812 516,957 522,812 516,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายยูกิโอะ มัสซึนากะ
(กรรมการบริหาร)

นายพิชัย ฉันทวีระชาติ
(กรรมการอํ านวยการ)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2547 และ 2546

(หนวย : พันบาท ยกเวนกํ าไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล
    เงินใหกูยืมและเงินฝาก 252,941                          233,729 249,039                          229,475
    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 680,141                          555,979 500,229                          377,132
     เงินลงทุน 75,909                            87,893 69,196                            101,634
        รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 1,008,991                       877,601                          818,464                          708,241                          
คาใชจายในการกูยืมเงิน
     ดอกเบ้ียและสวนลดจาย 263,247                          305,859 243,654                          284,114
     คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน - 1,728 - -
        รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน 263,247                          307,587                          243,654                          284,114                          
          รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 745,744                          570,014                          574,810                          424,127                          
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (68,409)                           16,152 (61,054)                           31,480
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ - (8)                                    - (8)                                    
     รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 677,335                          586,158                          513,756                          455,599                          
รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย
     คานายหนา 316,984                          84,299 - -
     กํ าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 16 (29,958)                           51,252 (14,217)                           19,525
     คาธรรมเนียมและบริการ 401,025                          189,299 116,733                          68,057
     คาธรรมเนียมและกํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,519                              241 (577)                                (71)                                  
     สวนแบงผลกํ าไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 494                                 485 337,120                          83,732
     รายไดอ่ืน 35,151                            27,899 37,190                            24,527
        รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 725,215                          353,475                          476,249                          195,770                          
           รวมรายไดสุทธิ 1,402,550                       939,633                          990,005                          651,369                          
คาใชจายการดํ าเนินงาน
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 299,185                          218,678 146,742                          96,002
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 75,800                            78,455 50,720                            50,113
     คาภาษีอากร 23,640                            18,409 22,192                            16,438
     คาตอบแทนกรรมการ 17 1,585                              1,665 1,405                              1,425
     คาใชจายอ่ืน 203,568                          196,594 131,375                          123,245
        รวมคาใชจายการดํ าเนินงาน 603,778                          513,801                          352,434                          287,223                          
กํ าไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 798,772                          425,832                          637,571                          364,146                          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/ผลประโยชนภาษีเงินได 18 (186,336)                         (53,568)                           (35,330)                           -
กํ าไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 612,436                          372,264                          602,241                          364,146                          
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (10,195)                           (8,118)                             - -
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 602,241                          364,146                          602,241                          364,146                          

กํ าไรตอหุน 19
     กํ าไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 1.13 0.70 1.13 0.70
     กํ าไรตอหุนปรับลด 0.83 0.51 0.83 0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2547 และ 2546

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
     กํ าไรสุทธิ 602,241                          364,146                          602,241                          364,146                          
     รายการปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดํ าเนินงาน :-
           กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 10,195                            8,118                              - -
           สวนแบงผลกํ าไรจากการดํ าเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (494)                                (485)                                (337,120)                         (83,732)                           
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 34,549                            47,349                            20,256                            19,395                            
           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 76,487                            (8,727)                             68,540                            (29,428)                           
           คาเผื่อขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจริงจากหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 17,204                            - 17,204                            -
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย 1,005                              172                                 160                                 706                                 
           ขาดทุนจากการปรับโครงสรางลูกหนี้ท่ีมีปญหา - 8                                     - 8                                     
           กํ าไรจากการจํ าหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน (2,979)                             (8,148)                             (2,979)                             (8,148)                             
           กํ าไรจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร (183)                                (794)                                - (719)                                
           ขาดทุน(กํ าไร)ท่ียังไมเกิดจากการลดลง(เพ่ิมข้ึน)ของหลักทรัพยเพ่ือคา 22,905                            (16,924)                           - -
           กํ าไรจากการจํ าหนายทรัพยสินรอการขาย (1,050)                             - (13,187)                           -
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 29,142                            (4,136)                             35,330                            -
           รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลคางรับลดลง (เพ่ิมข้ึน) (5,679)                             (9,650)                             605,099                          (6,807)                             
           รายไดคางรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 123,967                          25,936                            13,239                            (6,125)                             
           ดอกเบ้ียคางจายลดลง (41,319)                           (14,774)                           (39,605)                           (12,996)                           
           คาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน 161,111                          87,946                            96,745                            63,744                            
     กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน 1,027,102                       470,037                          1,065,923                       300,044                          
     สินทรัพยดํ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
        เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน (703,660)                         (53,960)                           - -
        บัตรเงินฝาก - 35,684                            - -
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน (43,000)                           - (43,000)                           -
        เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพ่ือขาย 338,047                          21,159                            - -
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 279,304                          (193,376)                         - -
        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (3,914,111)                      (1,693,956)                      (3,996,901)                      (1,320,042)                      
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,756,117                       100,662                          - -
        ทรัพยสินรอการขาย (2,566)                             26,104                            91,810                            22,855                            
        สินทรัพยอ่ืน 495,604                          (198,754)                         444,670                          (135,189)                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2547 และ 2546

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

     หนี้สินดํ าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 3,588,062                       2,889,453                       3,599,550                       2,771,755                       
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน (1,159,975)                      238,569                          (1,720,859)                      85,519                            
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ 24,903                            1,408                              24,904                            1,408                              
        หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 220,000                          - 220,000                          
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (411,900)                         (224,199)                         - -
        ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 167,600                          68,000                            167,600                          68,000                            
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (1,761,550)                      318,321                          - -
        หนี้สินอ่ืน 42,990                            86,730                            (24,955)                           (137)                                
           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดํ าเนินงาน (277,033)                         2,111,882                       (391,258)                         2,014,213                       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน (1,576,708)                      (5,711,489)                      (1,506,395)                      (5,620,395)                      
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 2,035,118                       3,612,963                       2,035,117                       3,553,108                       
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (33,263)                           (14,320)                           (22,951)                           (9,528)                             
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 641                                 2,444                              - 1,113                              
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 425,788                          (2,110,402)                      505,771                          (2,075,702)                      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ 33,054                            9,312                              33,054                            9,312                              
     เงินปนผลจาย (25,000)                           (18,000)                           - -
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8,054                              (8,688)                             33,054                            9,312                              
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (2,539)                             (2,191)                             - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 154,270                          (9,399)                             147,567                          (52,177)                           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,193,449                       796,929                          234,742                          283,655                          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 20) 1,347,719                       787,530                          382,309                          231,478                          

-                                  -                                  
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางงวดสํ าหรับ
        ดอกเบ้ียจาย 304,592                          320,459                          283,258                          297,110                          
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 21,305                            10,729                            6,110                              3,870                              
     รายการท่ีมิใชเงินสด :-
        แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 812                                 302,256                          812                                 302,256                          
        การรับโอนอสังหาริมทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ 53,370                            2,950                              53,370                            2,950                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สวนเกิน (ตํ่ ากวา) สวนปรับปรุงจาก สวนของ
ทุนที่เกิดจากการ การแปลงคา กํ าไรสะสม - ผูถือหุน
เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํ ารองตาม ยังไมได สวนนอย

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2,158,367                     4,906,978                   1,185                      36,500                 58,798                         127,319                      48,700                    41,567                          432,816                        7,812,230                      
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 22,729                         - - - - 22,729                           
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (2,191)                         - - - (2,191)                            
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด - - - - - - - 364,146                        - 364,146                         
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 9,125                            - 187                         - - - - - - 9,312                             
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (302,256)                      302,256                      - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง - - - - - - - - (9,397)                          (9,397)                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2546 1,865,236                     5,209,234                   1,372                      36,500                 81,527                         125,128                      48,700                    405,713                        423,419                        8,196,829                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,811,277                     5,305,918                   7,811                      36,500                 1,032,910                    102,401                      143,300                  1,837,249                     443,740                        10,721,106                    
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง - - - - (284,669)                      - - - - (284,669)                        
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (2,539)                         - - - (2,539)                            
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด - - - - - - - 602,241                        - 602,241                         
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 29,525                          - 3,529                      - - - - - - 33,054                           
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (812)                             812                             - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง - - - - - - - - (14,311)                        (14,311)                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2547 1,839,990                     5,306,730                   11,340                    36,500                 748,241                       99,862                        143,300                  2,439,490                     429,429                        11,054,882                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

และชํ าระเต็มมูลคาแลว
ทุนออกจํ าหนาย

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546
(หนวย : พันบาท)

สวนเกินมูลคาหุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สวนเกิน (ตํ่ ากวา) สวนปรับปรุงจาก
ทุนที่เกิดจากการ การแปลงคา กํ าไรสะสม -
เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํ ารองตาม ยังไมได

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2,158,367                          4,906,978                      1,185                  36,500                58,798                         127,319                       48,700                         41,567                               7,379,414                             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 22,729                         - - - 22,729                                  
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (2,191)                          - - (2,191)                                  
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด - - - - - - - 364,146                             364,146                                
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 9,125                                 - 187                     - - - - - 9,312                                    
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (302,256)                            302,256                         - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2546 1,865,236                          5,209,234                      1,372                  36,500                81,527                         125,128                       48,700                         405,713                             7,773,410                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,811,277                          5,305,918                      7,811                  36,500                1,032,910                    102,401                       143,300                       1,837,249                          10,277,366                           
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง - - - - (284,669)                     - - - (284,669)                              
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง - - - - - (2,539)                          - - (2,539)                                  
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด - - - - - - - 602,241                             602,241                                
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 29,525                               - 3,529                  - - - - - 33,054                                  
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (812)                                   812                                - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  2547 1,839,990                          5,306,730                      11,340                36,500                748,241                       99,862                         143,300                       2,439,490                          10,625,453                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนที่ออกจํ าหนาย
และชํ าระเต็มมูลคาแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

สวนเกินมูลคาหุน



-  1  -

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

1. ขอมูลท่ัวไป

1.1 ขอสมมติฐานในการจัดทํ างบการเงิน

ถึงแมวาภาวะการณวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะไดผอนคลายลงในระดับหนึ่ง
แลว ภาคธุรกิจสวนหนึ่งยังคงอยูในระหวางดํ าเนินการปรับโครงสรางทางการเงินและรอการปรับ
ตัว ภาวะการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับและผลของการเรียก
เก็บเงินจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้ไดจัดทํ าขึ้นโดยสะทอนถึงผลกระทบ
จากภาวะการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งประเมินโดยฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดประมาณไว

1.2 เกณฑในการจัดทํ างบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวาง
กาลโดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการใน
งบดุล งบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เชนเดียวกับงบการเงินประจํ าป

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจํ าปที่นํ าเสนอครั้ง
ลาสุด    ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นํ าเสนอซํ้ าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจํ าปลาสุด
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1.3 เกณฑในการจัดทํ างบการเงินรวมระหวางกาล

งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสํ าหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนเพิ่มเติมในระหวาง
งวด

                   งบการเงินของบริษัทยอย 3 แหง คือ TISCO Global Investment Holdings Limited, TISCO
Securities UK Limited และ GIH&CO Pte. Ltd. ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาลนี้เปน
งบการเงินที่จัดทํ าขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทยอย โดยยังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทยอยดังกลาว บริษัทยอยทั้ง 3 แหงมียอดสินทรัพยที่รวมอยูในงบการเงินระหวางกาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  เปนจํ านวนเงินประมาณ 2.6 ลานบาท และมียอดรายไดและขาดทุนสุทธิ
รวมสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํ านวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท และ 0.1
ลานบาท ตามลํ าดับ ซ่ึงจํ านวนดังกลาวไมมีสาระสํ าคัญตองบการเงินรวม และฝายบริหารเชื่อวา
จํ านวนดังกลาวจะไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีสาระสํ าคัญหากงบการเงินไดรับการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีแลว

1.4 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในเดือนมกราคม 2547 กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศแผน

พัฒนาระบบสถาบันการเงินของไทยซึ่งกํ าหนดแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไวสวน
หนึ่งวาดวยมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงินโดยใหโอกาสบริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอรที่มีคุณสมบัติผานเกณฑที่กํ าหนดยื่นคํ าขอ
อนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยไดตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยลงวันที่ 23 มกราคม 2547

ในการนี้บริษัทฯไดมีการติดตามรายละเอียดและทํ าการศึกษาผลกระทบมาโดยตลอดและ
เห็นวาเปนโอกาสที่บริษัทฯจะไดเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของบริษัทฯใหแข็งแกรงขึ้น
บริษัทฯอยูในระหวางจัดทํ าแผนเพื่อนํ าเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
เพื่อยกฐานะเปนธนาคารพาณิชยตอไป
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1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํ าขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํ านวณเชนเดียว
กับที่ใชในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

2. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยในประเทศจํ านวนเงิน
ประมาณ 10 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : ไมมี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 10  ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ :
ไมมี) ไดนํ าไปวางเปนประกันกับธนาคารเพื่อใชคํ้ าประกันในการดํ าเนินงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยในตางประเทศจํ านวนเงินประมาณ 91
ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 92 ลานบาท) ไดน ําไปวางเปนประกันกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อใชคํ้ า
ประกันวงเงินสินเชื่อ

3. เงินลงทุน

3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกํ าหนดจํ านวนเงิน 335 ลานบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546  : 335 ลานบาท) เปนพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทฯลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการ
คลังภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2  พันธบัตรรัฐบาลดังกลาวมีอายุ 10 ป และมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 และรอยละ 5 ตอป

3.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ไมสามารถขายตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดจํ านวนเงิน 104 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 222 ลานบาท) ไดภายในระยะเวลา
ตามที่กํ าหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสราง
หนี้

3.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯไดนํ าเงินลงทุนทั่วไปจํ านวนเงินประมาณ 13 ลานบาทไปคํ้ า
ประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทแหงหนึ่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 13 ลานบาท)
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3.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหลักทรัพย
รัฐบาลคิดเปนจํ านวนเงิน 5 ลานบาท (สวนของบริษัทฯ : 3 ลานบาท) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 :
4 ลานบาท และ 3 ลานบาทตามลํ าดับ)  ซ่ึงถูกนํ าไปจํ านํ าเพื่อคํ้ าประกันการใชไฟฟา นอกจากนี้
บริษัทฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหลักทรัพยรัฐบาลคิดเปนจํ านวน 73 ลานบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 : 73 ลานบาท)  ซ่ึงบริษัทฯไดจํ านํ าใหแกธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อเปน
หลักประกันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราคงที่ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 24.2

3.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดํ าเนินงานดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

คาเผื่อ
มูลคา การปรับมูลคา

ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1)

 บริษัทที่มีปญหาในการชํ าระหนี้หรือผิดนัดชํ าระหนี้ 276,978 - 276,978
(1) คาเผือ่การปรบัมลูคาเงนิลงทนุค ํานวณจากมลูคาของเงนิลงทนุหักมลูคาหลกัประกนั

3.6 บริษัทฯไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํ ากัด บริษัท จีไอทีซี (ประเทศไทย)
จํ ากัด บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํ ากัด และบริษัท สาธรสมบัติ จํ ากัด ซ่ึง
บริษัทฯถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากบริษัทฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจาก
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ทั้งนี้บริษัทฯตองจํ าหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะ
เวลาตามขอกํ าหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
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4. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546  บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย
ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
เงินปนผลรับ(2)

ประเภท สํ าหรับงวดสามเดือน
ชื่อบริษัท ธุรกิจ ทุนชํ าระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย(1) ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง :
TISCO Securities Hong Kong Limited การบริการ 20 ลาน

เหรียญ
20 ลาน
เหรียญ

66 66 260 260 - -

ฮองกง ฮองกง
บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด การบริการ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,814 1,544 - -

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด การบริการ 100 100 220 220 198 301 100 -

บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํ ากัด ลิสซ่ิง 890 890 864 864 1,237 1,224 - -

บริษัท ไฮเวย จํ ากัด เชาซ้ือ 100 100 273 273 501 470 - -

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด การบริการ 20 20 44 44 41 42 - -

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด เชาซ้ือ 800 800 434 434 429 444 25 18

บริษัท เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด เงินทุน 150 150 150 150 72 71 - -
4,552 4,356 125 18

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

5.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดหากไดคํ านวณตาม
หลักเกณฑที่กํ าหนดโดย ธปท. (หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกิน
กวา 3 เดือน นับจากวันครบกํ าหนดชํ าระ) เปนจํ านวนเงินประมาณ 2,734 ลานบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 : 2,587 ลานบาท ) อยางไรก็ตาม เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตาม
นโยบายการบัญชีของบริษัทฯ มีจํ านวนประมาณ 5,738 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 :
5,686  ลานบาท ) ซ่ึงเปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ านวน 4,159 ลานบาท ที่บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 สํ าหรับสวนที่ไมมีหลักประกันแลว ซ่ึงขอมูลดังกลาวคํ านวณจากยอด
หนี้เปนรายบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทยอยในประเทศมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่ระงับการรับรูรายไดรวมเปน
จํ านวนเงินประมาณ 726 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  : 720 ลานบาท) ซ่ึงเปนเงินใหกูยืม
และ    ลูกหนี้จํ านวน 576 ลานบาท ที่บริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 แลว

รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีจํ านวน 4,411 ลานบาท (สวนของบริษัทฯ : 3,598 ลานบาท) ไดแสดง
เปนรายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 : 4,170  ลานบาท และสวนของบริษัทฯ : 3,375 ลานบาท)

5.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทฯไดรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีการ
ปรับโครงสรางหนี้จํ านวนประมาณ 1,831 ลานบาท (สุทธิจากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงการปรับโครง
สรางหนี้นี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกํ าหนดการจายชํ าระหนี้งวดแรกของลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้อีกสวนหนึ่งจํ านวน 517 ลานบาท
(สุทธิจากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้จํ านวนดังกลาวไวแลวจํ านวนประมาณ
499 ลานบาท
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5.3 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

ในระหวางงวด บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้เปนจํ านวน
ทั้งสิ้น 25 ราย ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํ านวนเงินประมาณ 436
ลานบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวเปนจํ านวน
1,025 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-

จํ านวน ยอดคงเหลือตาม ชนิดของ มูลคายุติธรรม
รูปแบบการ ราย บัญชีกอนการปรับ สินทรัพย ของสินทรัพย

ปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ที่รับโอน
ลานบาท ลานบาท

การโอนสินทรัพย 22 2,540 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,466
การโอนหุนทุน 4 770 หุนสามัญ 410
การโอนสินทรัพย หุนทุนและ 3 898 ที่ดิน 198
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 14
   การชํ าระหนี้ เคร่ืองจักร 22
การโอนหุนทุนและ 42 3,652 หุนสามัญ 1,218
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนกู 21
   การชํ าระหนี้
การโอนสินทรัพย 12 2,191 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 465
   และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 190
   การชํ าระหนี้ เคร่ืองปรับอากาศ 2
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 942 19,533
   การชํ าระหนี้

รวม 1,025 29,584 5,006

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลวขางตนมี
จํ านวนเงินประมาณ 3,834 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 3,748  ลานบาท)

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับ
โครงสรางหนี้รวมจํ านวนประมาณ 10 ลานบาท  และไดรับชํ าระเงินตนและดอกเบี้ยรวมจํ านวนประมาณ
286 ลานบาท และไมมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2546 : 37 ลานบาท 844 ลานบาท และ ไมมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ตามลํ าดับ)
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6. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

6.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
กลาวถึง ตํ่ ากวา สงสัย สํ ารอง

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม
ยอดตนงวด 547,176 28,657 74,831 122,248 2,440,577 1,054,352 4,267,841
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด 6,662 8,310 1,398 16,826 7,735 (11,116) 29,815
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (5,779) - (5,779)
ยอดปลายงวด 553,838 36,967 76,229 139,074 2,442,533 1,043,236 4,291,877

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

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

ยอดตนงวด 498,421 23,953 60,091 94,401 1,890,798 982,181 3,549,845
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด 7,314 8,485 2,682 21,725 (25,155) 6,817 21,868
ยอดปลายงวด 505,735 32,438 62,773 116,126 1,865,643 988,998 3,571,713

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

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

ยอดตนป 720,113 22,934 50,431 297,950 2,060,421 1,088,419 4,240,268
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (172,567) 5,723 24,400 (175,702) 410,206 (34,067) 57,993
หนี้สูญตัดบัญชี (370) - - - (30,050) - (30,420)
ยอดปลายป 547,176 28,657 74,831 122,248 2,440,577 1,054,352 4,267,841

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

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

ยอดตนป 675,607 18,256 37,545 279,207 1,327,464 1,063,571 3,401,650
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (177,186) 5,697 22,546 (184,806) 563,334 (81,390) 148,195
ยอดปลายป 498,421 23,953 60,091 94,401 1,890,798 982,181 3,549,845
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6.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546

ยอดตนงวด 331,790 462,268
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 55,695 141,417
ตัดจํ าหนาย (11,831) (271,895)
ยอดปลายงวด 375,654 331,790

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯที่ตองตั้งตามเกณฑการกัน
สํ ารองของธนาคารแหงประเทศไทยสํ าหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้และขาด
ทุนที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่อยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้มีจํ านวนรวมประมาณ 2,715 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 2,639 ลานบาท) บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้สํ าหรับลูกหนี้ดังกลาวไวแลวรวมจํ านวนประมาณ 3,947 ลานบาท        
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  : 3,882  ลานบาท) ซ่ึงเกินกวาสํ ารองตามเกณฑของ ธปท. เปนจํ านวนเงิน
1,232 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 1,243  ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 3,947 ลานบาทตามที่กลาวขางตนประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจํ านวน 2,262 ลานบาท ซ่ึงเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทฯตั้งไวครบรอยละ 100 สํ าหรับสวนที่
ไมมีหลักประกันของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ านวน 4,159 ลานบาท (สวนตางมีหลักประกันคุมหนี้) และ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เหลือจํ านวน 1,685 ลานบาทสํ าหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้คงเหลือทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่จัดเปนลูกหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายไดเปนจํ านวนเงินประมาณ 2,830 ลานบาทโดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 2,004 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 2,690 ลานบาท และ 1,891 ลานบาท ตามลํ าดับ)

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวนี้เพียงพอสํ าหรับผลขาดทุนที่อาจเกิด
ขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
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7. การจัดคุณภาพสินทรัพย

7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯไดรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ  ดังตอไปนี้ :-

ก. เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิจํ านวน 60 ลานบาท ที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดประกาศสั่งปดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อขาด
ทุนในเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํ านวน

ข. เ งินลงทุนในหลักทรัพย  ซ่ึ งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษัทที่รายงานของผูสอบ
บัญชีระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดํ าเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทที่ผิดนัดชํ าระคาดอกเบี้ย ซ่ึง
รวมถึงเงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.1 ก)
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อขาดทุนที่บันทึก

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2547 2546 2547 2546 2547 2546

ตราสารหนี้ - หุนกู 60 60 - - 60 60
ตราสารทุน - หุนสามัญ 217 205 - - 217 205

(1)คาเผื่อผลขาดทุนคํ านวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน
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7.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํ ารองที่
เกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
อัตรารอยละ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย

มูลหนี้ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน เกณฑ ธปท.(3) เกณฑ ธปท. บริษัทฯ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546
ลูกหนี้และเงินใหกูยืม(1)(2)

ลูกหนี้ปกติ 40,117 36,527 31,379 28,639 1 313 285 506 499
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 1,253 1,042 983 954 2 20 17 32 24
ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน 357 244 345 184 20 56 54 63 60
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 225 147 179 128 50 110 85 116 94
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,248 2,299 1,708 1,734 100 1,841 1,866 1,866 1,891
รวม 44,200 40,259 34,594 31,639 2,340 2,307 2,583 2,568
สวนสูญเสียที่เกิดจากลูกหนี้
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี้
   ที่มีปญหา - - - - 375 332 375 332
รวม 44,200 40,259 34,594 31,639 2,715 2,639 2,958 2,900
สํ ารองทั่วไป 989 982
รวม 3,947 3,882

เงินลงทุนในหลักทรัพย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
   ตราสารหนี้ 63 64 63 64 100 63 64 63 64
   ตราสารทุน 530 497 530 497 100 530 497 530 497
รวม 593 561 593 561 593 561 593 561

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 7 7 - - 100 - - - -

ทรัพยสินรอการขาย
   ที่ดิน 86 86 86 86 100 86 86 86 86

รวมสินทรัพยจัดชั้น 44,886 40,913 35,273 32,286 3,394 3,286 4,626 4,529

(1) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินใหกูยืมคํ านวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
(2) มูลหนี้ของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
(3) ในระหวางป 2545 ธปท. ไดออกหลักเกณฑใหมเกี่ยวกับอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ คือใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 1
หรือ 2 ตามลํ าดับ หรืออัตราที่ตํ่ ากวา ซ่ึงไดคํ านวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ธปท. กํ าหนด อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงตั้งสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามหลัก
เกณฑเดิม
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มูลหนี้จัดชั้นดังกลาวขางตนถือตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทฯไดจัดชั้นและเสนอขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงรวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพยและ
ทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546  บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญสํ าหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินรอการขายทั้งหมดไวเปน
จํ านวนเงินรวมประมาณ 4,626 ลานบาท และ 4,529 ลานบาท ตามลํ าดับ ซ่ึงสูงกวามูลคาที่ตองตั้งตาม
เกณฑ ธปท.

มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งสํ าหรับสินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย คํ านวณขึ้นโดยพิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยและรวมถึงเงินสํ ารองที่ตองตั้งสํ าหรับลูกหนี้ที่ไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

สวนหนึ่งของลูกหนี้และเงินใหกูยืมที่ไดจัดชั้นดังกลาวขางตนไดรวมลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ :-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
จํ านวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก
       เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
       จดทะเบียน 3 3 97 97 36 33 97 97
2.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
       ในตลาดหลักทรัพยฯ แตมีผลการ
       ดํ าเนินงานและฐานะการเงินเชน
       เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
       ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 20 23 992 988 262 317 716 605
3.  บริษัทจดทะเบียนที่หุนทุนถูกส่ังพัก
       การซื้อขายเปนการชั่วคราว 2 2 16 14 - - 16 14
4.  บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการ
       ฟนฟูการดํ าเนินงาน 12 14 587 584 150 153 312 339
5.  บริษัทที่มีปญหาในการชํ าระหนี้
       หรือผิดนัดชํ าระหนี้ 34 30 2,190 2,111 1,161 1,228 851 854
6.  บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุ
       วามีปญหาเกี่ยวกับความดํ ารงอยู
       ของกิจการ 4 5 237 351 149 158 58 139
รวม 75 77 4,119 4,145 1,758 1,889 2,050 2,048



-  13  -

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

7.3 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่อยู
ในประเทศไทย จํ าแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
หลักเกณฑของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย

ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต. จะสูญในบัญชี
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2547 2546 2547 2546 2547 2546
มูลหนี้จัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน 49 69 - - - -
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 480 462 480 462 480 462
รวม 529 531 480 462 480 462
สํ ารองทั่วไป 55 73
รวม 535 535

มูลหนี้จัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพยคํ้ า
ประกัน

7.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอ่ืนของบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทาง
การเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นของบริษัทยอยแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชํ าระ โดยนับจากวันที่ที่
ครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญาไดดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2547 2546
ไมคางชํ าระหรือเกินกํ าหนดชํ าระนอยกวา 90 วัน 5,080 5,250
เกินกํ าหนดชํ าระ

91 - 365 วัน 137 141
มากกวา 1 ป 53 44
ลูกหนี้ดํ าเนินคดี 45 44

รวม 5,315 5,479
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8. ทรัพยสินรอการขาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันสํ าหรับทรัพยสินรอการขาย
ที่ไดรับโอนจากการชํ าระหนี้เปนจํ านวนรวมประมาณ 710 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 : 710
ลานบาท) โดยที่ลูกหนี้สามารถขอซื้อสินทรัพยคืนไดในราคาและระยะเวลาตามที่ระบุไวในสัญญา

9. สินทรัพยอ่ืน
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546 31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546

ภาษีมูลคาเพิ่ม-สุทธิ 458,870 988,545 445,066 916,502
ดอกเบี้ยคางรับ 16,362 55,475 15,537 48,032
คาธรรมเนียมคางรับ 230,395 355,497 185,822 198,640
เงินปนผลคางรับ 40,746 - 140,746 720,000
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 107,814 107,578 68,219 68,719
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
   รอตัดบัญชี-สุทธิ 35,400 35,548 30,293 32,292
เงินมัดจํ า 15,291 8,336 3,732 3,774
ลูกหนี้อื่น 99,413 79,038 85,421 71,166
สินทรัพยอื่น ๆ 148,170 148,652 80,623 67,042
รวมสินทรัพยอื่น 1,152,461 1,778,669 1,055,459 2,126,167

10. หุนกู
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546 31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546

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

5,941,000 5,941,000 5,131,000 5,131,000
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10.1 หุนกูดอยสิทธิ

ในระหวางป 2542 บริษัทฯไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํ านวน 331 หนวย
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํ านวน 331 ลานบาท เพื่อขายใหแกกระทรวงการคลัง
ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือในการซื้อหุนกู
ดอยสิทธิของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดสวนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของบริษัทฯใหเพียงพอตามขอกํ าหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทย หุนกูดังกลาวครบกํ าหนดไถถอนในป 2552 และมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5 และ 6 ตอป บริษัทฯไดนํ าเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตร
รัฐบาลที่กระทรวงการคลังออกจํ าหนายตามเงื่อนไขที่กํ าหนดตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน
ขั้นที่ 2

10.2 หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน

10.2.1 ในระหวางป 2545 บริษัทฯไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกันมูลคารวม 4,800
ลานบาท ซ่ึงจะครบกํ าหนดไถถอนในป 2550 หุนกูดังกลาวประกอบดวย

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

2) หุนกูจํ านวน 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม
1,000 ลานบาท ในปที่ 1 และปที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.5 ตอป ในปที่ 3 ถึง
ปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกรอยละ 0.5 ตอป แตทั้ง
นี้อัตราดอกเบี้ยดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ 3.75 แตไมเกินรอยละ 5 รอยละ 5.5
และ รอยละ 6 ตอปในปที่ 3,4 และ 5 ตามลํ าดับ

3) หุนกูจํ านวน 1.8 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม
1,800 ลานบาท ในปที่ 1 ถึงปที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับรอยละ 6 ตอปลบ
อัตราดอกเบี้ยอางอิง ในปที่ 4 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.8 ตอป

นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ย
คงที่ สํ าหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ตามขอ ข) และขอ ค) ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป
2550
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10.2.2 ในเดือนกันยายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกัน
มูลคารวม 400 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํ านวน 400,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ
1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป และจะครบกํ าหนดไถถอนในป 2549
บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในการออกหุนกู ซ่ึงรวมถึงการดํ ารง
อัตราสวนทางการเงินบางประการ

ทั้งนี้บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดลงทุนในหุนกูดังกลาวเปนจํ านวนเงินรวม 90 ลานบาท

10.2.3 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกหุนกูชนิดทยอยชํ าระคืนเงินตนไมดอย
สิทธิและไมมีหลักประกันมูลคารวม 500 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํ านวน 500,000
หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.2 ตอป และมีอายุ
3 ป นับจากวันออกหุนกู โดยผูออกหุนกูจะทยอยชํ าระคืนเงินตน 4 งวด โดยเริ่มตนงวด
แรกในวันที่ 6 มกราคม 2549 และมีกํ าหนดชํ าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเริ่มตนงวดแรก
ในวันที่ 6 มกราคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในการออก
หุนกู ซ่ึงรวมถึงการดํ ารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ

11. หนี้สินอื่น
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546 31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 289,595 146,863 - -
ภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีอื่น ๆคางจาย 60,080 182,497 41,630 94,887
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 292,136 262,386 247,347 222,837
หนี้สินอื่น ๆ 506,293 335,214 276,137 158,558
รวมหนี้สินอื่น 1,148,104 926,960 565,114 476,282
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12. ทุนเรือนหุนและใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ก. บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํ านวน 11,002 ลานบาท ซ่ึงตามเอกสารที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
ในป 2542 นั้น ทุนจดทะเบียนดังกลาวประกอบดวยหุนสามัญจํ านวน 100.2 ลานหุน และ หุน
บุริมสิทธิจํ านวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญไดตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในขอบังคับของบริษัทฯ  จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
บริษัทฯไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยแลวเปน
จํ านวน 430,473,020 หุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพมี
จํ านวน 183,998,980 หุน

ข. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกํ าหนดบางประการ
เกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เชน ผูถือหุนบุริมสิทธิ
จะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงิน
ปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย แมบริษัทฯมิไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด
บริษัทฯอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กํ าหนดดังกลาวก็ได ผูถือหุน
บุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่บริษัทฯประกาศจายเทานั้นและไมมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผลยอนหลังสํ าหรับปที่บริษัทฯมิไดประกาศจาย และตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุน
บุริมสิทธิจะมีสิทธิเทาเทียมผูถือหุนสามัญทุกประการ

ค. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหจัดสรรใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯชนิดหามเปลี่ยนมืออายุ 5 ปใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยรวมจํ านวน 30 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคาและแตงตั้งคณะ
กรรมการจัดสรร (Allotment Committee) คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวากรรมการบริษัทฯ
จะไมไดรับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิเวนแตจะเขาขายเปนพนักงานของบริษัทฯ การกํ าหนด
ราคาการใชสิทธิเทากับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเฉลี่ย 10 วันทํ าการ
กอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจะมีผลบังคับใช ทั้งนี้ราคาดังกลาวจะ
ตองไมตํ่ ากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิในอัตราสวน 1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน
บุริมสิทธิ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะออกใหภายหลังจากไดรับอนุมัติจากสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว
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นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนบุริมสิทธิสวนที่ยังไมไดจํ าหนายจํ านวน 400
ลานหุนใหม (ซ่ึงรวมถึงหุนบุริมสิทธิจํ านวน 300 ลานหุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสิทธิ
ของหุนกูแปลงสภาพ) โดยไดจัดสรรหุนบุริมสิทธิจํ านวน 30 ลานหุนมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนั้น
คงเหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดมีการจัดสรรจํ านวน 370 ลานหุน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติกํ าหนดราคาการใชสิทธิเทากับ
รอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเฉลี่ย 10 วันทํ าการกอนวันที่มีการจัดสรร
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมตํ่ ากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิ

จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯไดจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิแลวเปนจํ านวน 25,436,000
หุน และผูไดรับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิเปนจํ านวน
8,680,000 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 10 บาท คิดเปนจํ านวนเงินรวม 86,800,000 บาท เปนจํ านวน
3,806,500 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 11.31 บาท คิดเปนจํ านวนเงินรวม 43,051,515 บาท และเปน
จํ านวน 1,985,500 หุน ราคาใชสิทธิหุนละ 13.20 บาท คิดเปนจํ านวนเงินรวม 26,208,600 บาท
บริษัทฯไดจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิดังกลาวจํ านวน 14,472,000 หุน กับกระทรวงพาณิชยแลว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  ยอดคงเหลือของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิมีจํ านวน
ประมาณ 10,964,000 หุน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิจํ านวน 5,317,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึง
ประกอบดวยใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน 753,000 หนวย ที่ไดรับคืนจากพนักงานที่ลาออก และใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจํ านวน 4,564,000 หนวย ใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะออกให
ภายหลังจากการไดรับการอนุมัติจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยแลว
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13. เงินกองทุนท่ีตองดํ ารงไวตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 เงินกองทุนที่บริษัทฯตองดํ ารงไวตามกฎหมาย
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟอง
ซิเอร พ.ศ. 2522  ประกอบดวย

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546
เงินกองทุนขั้นที่ 1
ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว 7,146,720 7,117,195
สวนเกินมูลคาหุน 47,840 44,311
เงินสํ ารองตามกฎหมาย 143,300 143,300
กํ าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 1,837,249 1,837,249
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 1 9,175,109 9,142,055
เงินกองทุนขั้นที่ 2
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 331,000 331,000
เงินสํ ารองสํ าหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติ 505,734 498,421
เงินสํ ารองจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 450,119 450,119
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 2 1,286,853 1,279,540
หัก : ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวของบริษัทตามมูลคาที่ธนาคาร

พาณิชยผูออกตราสารไดรับอนุญาตใหนับเปนเงินกองทุน - (51,091)
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 10,461,962 10,370,504

อัตราสวนการดํ ารงเงินกองทุนของบริษัทฯมีดังตอไปนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546

กฎหมาย กฎหมาย
บริษัทฯ กํ าหนด บริษัทฯ กํ าหนด

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 18.36% 4.00% 18.78% 4.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 20.94% 8.00% 21.42% 8.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอทุนชํ าระแลว 146.39% 75.00% 145.71% 75.00%
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14. สํ ารองตามกฎหมาย

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

15.  สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม

2546

ยอดคงเหลือตนงวด 1,472,433 58,798
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางงวด (406,597) 1,413,635

1,065,836 1,472,433
หัก : ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (317,595) (439,523)
ยอดคงเหลือปลายงวด 748,241 1,032,910

16. กํ าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กํ าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546 ไดรวม
รายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
กํ าไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (40,108) 28,105 (17,204) 11,377
กํ าไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายเงินลงทุน 10,150 23,147 2,987 8,148
รวม (29,958) 51,252 (14,217) 19,525
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17.  คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

คาใชจายภาษีเงินไดสํ าหรับสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546
ประกอบดวย รายการดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547 2546 2547 2546
คาใชจายภาษีเงินไดคํ านวณจากกํ าไร
   สุทธิทางภาษีสํ าหรับงวด 193,434 366,788 36,240 304,195
บวก (หัก) : ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจาก
  ความแตกตางชั่วคราว (Temporary
  difference) ลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ 29,142 (3,528) 35,330 -
หัก : การใชประโยชนของผลขาดทุน
          ทางภาษียกมา (36,240) (309,692) (36,240) (304,195)
คาใชจายภาษีเงินได – สุทธิ /
   ผลประโยชนภาษีเงินได 186,336 53,568 35,330 -
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยความแตกตางชั่วคราวดังนี้

(หนวย :พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546 31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – สํ ารองทั่วไป 1,174,618 1,165,632 988,999 982,181
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้คาภาษีมูลคาเพิ่ม 21,715 20,129 - -
กํ าไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อคา (4,261) - - -
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 557,222 533,264 550,417 533,213
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 87,131 86,185 86,077 85,917
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 1,381,428 1,505,268 1,326,968 1,468,856
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย 22,961 19,162 15,798 15,035
การบันทึกสัญญาเชาทางการเงิน 190,701 184,258 - -
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (1,058,649) (1,442,213) (1,055,888) (1,442,213)
อื่นๆ (584) 5,492 4,667 5,492

2,372,282 2,077,177 1,917,038 1,648,481

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) 711,685 623,153 575,111 494,544

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546 31 มีนาคม 2547 31 ธันวาคม 2546
กํ าไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อคา - 6,958 - -
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได - (18,213) - -
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย - (2,362) - -
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - 22,864 - -
อื่นๆ - 4,933 - -

- 14,180 - -

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) - 4,254 - -
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19. การกระทบยอดกํ าไรตอหุนปรับลด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

จํ านวนหุนสามัญ
กํ าไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก กํ าไรตอหุน

2547 2546 2547 2546 2547 2546
พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท

กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ าไรสุทธิ 602,241 364,146 530,663 518,237 1.13 0.70

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบ
เทาปรับลด
     หุนบุริมสิทธิ
     (รวมใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน
      11.0 ลานหุนซึ่งสามารถใชซื้อ
      หุนบุริมสิทธิ (2546: 12.5 ลานหุน)) - - 194,973 201,744
กํ าไรตอหุนปรับลด
กํ าไรที่เปนของผูถือหุน
   สามัญสมมติวามีการแปลง
เปนหุนสามัญ 602,241 364,146 725,636 719,981 0.83 0.51

20. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
และ 2546  ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :-
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547 2546 2547 2546

เงินสด 7,619 6,501 5,664 3,495
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,340,100 781,029 376,645 227,983
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,347,719 787,530 382,309 231,478

21. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สํ าคัญ
กับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวม
กัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลา
นั้น ยอดคงคางและรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
บริษัทยอย
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
และประชาชน :

   บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก  จํ ากัด 900,000 - (762,800) 137,200
   บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 67,540 - (45,540) 22,000
   บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํ ากัด 150,023 - (70,023) 80,000
   บริษัทยอยอื่นๆ 31,000 4,518 - 35,518
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ นโยบายในการ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ กํ าหนดราคา
2547 2546 2547 2546 (สํ าหรับงวด 2547)

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษัทยอย
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน

และงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- - 8,222 9,834 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงาน

สนับสนุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ซ่ึงเปนไปตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย

     รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงาน
สํ านักงาน

- - 10,546 - เทยีบเคยีงกบัราคาทีคิ่ดกบัลกูคารายอืน่

     รายไดอื่น - - 2,232 4,239 เทยีบเคยีงกบัราคาทีคิ่ดกบัลกูคารายอืน่
     คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช

ระบบคอมพิวเตอรและงานดานธุรการ
- - 10,941 14,625 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงาน

สนับสนุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ซ่ึงเปนไปตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย

     รายจายอื่น - - 1,760 410 เทยีบเคยีงกบัราคาทีคิ่ดกบัลกูคารายอืน่

บริษัทรวม
     รายจายดอกเบี้ยจาย - 185 - - เทยีบเคยีงกบัอตัราทีคิ่ดกบัลกูคารายอืน่
     รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงาน

สํ านักงาน
1,876 3,789 - - เทยีบเคยีงกบัราคาทีคิ่ดกบัลกูคารายอืน่
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นอกจากรายการขางตน ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทฯไดขายทรัพยสินรอการขายประเภทอาคาร
ชุดสํ านักงานมูลคาตามบัญชีจํ านวน 79 ลานบาทใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 91 ลานบาท บริษัทฯ
บันทึกกํ าไรจากการขายอาคารชุดสํ านักงานดังกลาวเปนจํ านวนเงิน 12 ลานบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่บริษัทฯหรือกรรมการหรือ
พนักงานระดับชั้นบริหารของบริษัทฯถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชํ าระแลวของ
บริษัทนั้นๆ ยกเวนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวขางตนและเงินใหกู
สวัสดิการพนักงาน ซ่ึงเงินใหกูยืมสวัสดิการพนักงานสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินใหสินเชื่อ 3,745 3,745

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  บริษัทฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
กับบริษัทฯ ในกรณีที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจํ าเปนตองขอ
อนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมี
ลักษณะความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการ
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22. การเสนอขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงาน

ขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงานธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจอื่น ณ วันที่ 31
มีนาคม 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 และสํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546
เปนดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม

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

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
     หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 789 597 13 8 - (1) (125) (18) 677 586
รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย 173 138 587 220 25 30 (60) (34) 725 354
คาใชจายในการดํ าเนินงาน (444) (373) (182) (142) (26) (29) 48 30 (604) (514)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (63) (24) (123) (30) - - - - (186) (54)
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (10) (8) (10) (8)
กํ าไรสุทธิ 455 338 295 56 (1) - (147) (30) 602 364

(หนวย : ลานบาท)
ณ วันที่

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546
เงินลงทุนในหลักทรัพย 10,065 10,851 526 969 1 - (3,712) (3,725) 6,880 8,095
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และ
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 45,492 41,779 1,154 2,893 - - (115) (174) 46,531 44,498
สินทรัพยอื่น 4,975 5,973 3,134 3,481 51 51 (347) (1,835) 7,813 7,670
สินทรัพยรวม 60,532 58,603 4,814 7,343 52 51 (4,174) (5,734) 61,224 60,263

23. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น

23.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเชา/บริการ

ก) บริษัทฯมีภาระที่จะตองนํ าสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝาก เงินกูยืมและหนี้สินที่เกิดจากเงินกูยืมที่มีอยู ณ วัน
ส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนกอนหนางวดที่จะตองนํ าสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน
และ 31 ธันวาคม ของทุกป
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ข) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่ตองนํ าสงเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย

23.2 คดีฟองรอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  มีคดีซ่ึงบริษัทฯถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปนจํ านวนรวม
ประมาณ 91 ลานบาท ซ่ึงผลของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวา
บริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว

23.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินตนรวมประมาณ 5,600 ลานบาท
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24.2)

23.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการจายชํ าระสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชํ าระในบริษัท
รวมแหงหนึ่งเปนจํ านวนเงินประมาณ 40 ลานบาท

24. เคร่ืองมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน  หมายถึง  สัญญาใด ๆ ที่ทํ าใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้
สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทาง
การเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกํ าไรหรือเพื่อการคา
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24.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติภาระผูกพันที่ระบุไว
ในเครื่องมือทางการเงินได ซ่ึงมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการ
เงินหักดวยสํ ารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของรายการนอกงบดุลจากการ
คํ้ าประกันการกูยืมและอื่นๆ

บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
การวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชํ าระหนี้และการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต

24.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยน

แปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 810 10 528 1,348
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - 1,305 - 1,305
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 80 - 80
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 326 2,582 3,971 6,879
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
   หลักทรัพย - ลูกหนี้ - - 451 451
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 6,031 41,957 3,211 51,199

7,167 45,934 8,161 61,262
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 28 40,311 228 40,567
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย - เจาหนี้ - - 453 453
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 399 - 1,138 1,537
หุนกู - 5,941 - 5,941

427 46,252 1,819 48,498
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 3 - 379 382
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 80 - 80
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 326 2,515 8,130 10,971
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 5,922 36,296 2,068 44,286

6,251 38,891 10,577 55,719
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 15 38,584 168 38,767
หุนกู - 5,131 - 5,131

15 43,715 168 43,898

บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสํ าหรับเงินตนจํ านวนเงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวจะสิ้น
สุดในป 2548 และป 2551 และทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวและรับอัตราดอกเบี้ยคงที่สํ าหรับเงินตน 500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2551

นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สํ าหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2550 และ
สํ าหรับเงินกูยืมและเงินรับฝากจํ านวนเงินรวม 1,300 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2549
และป 2551

ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่แสดงในตารางขางตนไดรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้อ่ืนที่หยุด
รับรูรายได (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่มีการกํ าหนดอัตราใหมหรือวันครบ
กํ าหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

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

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - - 10 - - - 10 0.4886
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 1,059 226 20 - - - 1,305 1.0774
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 80 - - - - 80 0.9688
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - 951 1,210 161 260 - 2,582 1.6961
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 2,598 5,184 12,038 19,887 1,805 445 41,957 8.0473

3,657 6,441 13,278 20,048 2,065 445 45,934
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 5,234 16,504 11,416 7,157 - - 40,311 1.9731
หุนกู - - - 5,771 170 - 5,941 4.0326

5,234 16,504 11,416 12,928 170 - 46,252
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ระยะเวลาการกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกํ าหนด ไมมี อัตราดอกเบี้ย

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

สินทรัพยทางการเงิน
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 80 - - - - 80 0.9688
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - 886 1,209 161 259 - 2,515 1.6842
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 2,437 4,315 9,975 17,764 1,805 - 36,296 6.6569

2,437 5,281 11,184 17,925 2,064 - 38,891
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 5,284 15,944 10,199 7,157 - - 38,584 1.9254
หุนกู - - - 4,961 170 - 5,131 4.1610

5,284 15,944 10,199 12,118 170 - 43,715
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24.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

วันที่ที่ครบกํ าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547  มีดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

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

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,213 125 10 - - - - 1,348
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 1,059 226 20 - - - - 1,305
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 80 - - - - - 80
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 2,484 1,103 1,329 280 412 1,271 - 6,879
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-ลูกหนี้ - 451 - - - - - 451
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 2,092 6,597 13,141 22,428 3,481 - 3,460 51,199

6,848 8,582 14,500 22,708 3,893 1,271 3,460 61,262
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 5,477 16,504 11,416 7,157 - 13 - 40,567
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-เจาหนี้ - 453 - - - - - 453
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 392 1,145 - - - - - 1,537
หุนกู - - - 5,771 170 - - 5,941

5,869 18,102 11,416 12,928 170 13 - 48,498
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลต๋ัวเงิน - 160 - - - - - 160
การคํ้ าประกันการกูยืมและอื่น ๆ 492 2 29 - - - - 523
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

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

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 382 - - - - - - 382
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 80 - - - - - 80
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 2,470 885 1,328 217 411 5,660 - 10,971
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 2,040 4,583 11,131 20,318 3,480 - 2,734 44,286

4,892 5,548 12,459 20,535 3,891 5,660 2,734 55,719
* หนี้ท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 5,454 15,944 10,199 7,157 - 13 - 38,767
หุนกู - - - 4,961 170 - - 5,131

5,454 15,944 10,199 12,118 170 13 - 43,898
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลต๋ัวเงิน - 160 - - - - - 160
การคํ้ าประกันการกูยืมและอื่น ๆ 492 2 29 - - - - 523

24.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทฯไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ที่มีสาระสํ าคัญ ยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํ านวน 260 ลานบาท

24.5 มูลคายุติธรรม

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

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

ข) หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคา
ตามบัญชี  เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสํ าหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตก
ตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสํ าคัญ

มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลไมสามารถคํ านวณไดอยางเหมาะสมจึงไมมีการ
เปดเผย

25. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน

ก) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนของบริษัทฯโดยจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.65 บาท และผูถือหุนสามัญ
ในอัตราหุนละ 0.65 บาท  (คิดเปนจํ านวนเงินรวม 649 ลานบาท) โดยมีกํ าหนดการจายเงินปนผล
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2547

ข) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเขาทํ าสัญญาซื้อหุนทั้งหมดในบริษัทรวมแหงหนึ่ง
จากกลุมผูถือหุนเดิมจํ านวน 960,000 หุน ในราคา 42 ลานบาท โดยมีกํ าหนดชํ าระเงินภายในวันที่
30 เมษายน 2547 ซ่ึงมีผลใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย

รายการซื้อหุนดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวแลวเมื่อวันที่
18 มีนาคม 2547
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26. การแสดงรายการในงบการเงิน

บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของงวดกอน ที่นํ ามาแสดงเปรียบเทียบใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบันซึ่งไมมีผลกระทบตอกํ าไรสุทธิหรือ
สวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
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