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12.! ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1! งบการเงิน

(ก)! สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินป 2541 ถึงป 2543 ของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยสํ านักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ซ่ึงผูสอบบัญชี

ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มีดังน้ี

ป ช่ือผูสอบบัญชี เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต
2541 นางวิไล วีระปรีย 1726
2542 นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา 3427
2543 นางนัชลี บุญญะการกุล 3126

ผูสอบบัญชีใหความเหน็วางบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขไวในรายงานของผูสอบ
บัญชีตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา

(ข)! ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ
สรุปงบการเงินของบรษัิทฯ สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปท่ีผานมา และงวดลาสุด

(หนวย : ลานบาท)
ปบัญชี 2541 ปบัญชี 2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44

ครึ่งแรก/ปบัญชี 2544
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีการคาสุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น
อุปกรณสุทธิ
สินทรัพยรวม
เงินกูยืมจากธนาคาร
เจาหน้ีการคา
เจาหน้ีการซ้ือสิทธิเรียกรอง
เงินกูยืมระยะยาว
เจาหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตาง
   ประเทศ - สุทธิ
หน้ีสินรวม
ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว
กํ าไรสะสมที่ยังไมจัดสรร
สวนของผูถือหุน

130.58
873.53
74.44
19.41
34.21

1,162.95
999.52
64.35

-
-
-

1,136.32
10.00
8.39

26.64

231.18
1,480.35

57.23
39.16
68.43
1895.07
1,425.68
124.53

-
-
-

1,662.62
160.00
59.20

232.45

331.68
4,503.07
191.19

0.46
163.25

5,274.34
3,645.06
160.33
41.32

741.10
24.45

4,896.32
160.00
164.77
378.02

384.43
6,156.31
126.89

0.61
351.70

7,146.19
3,982.74
149.46
35.24

2,141.71
19.47

6,608.00
200.00
196.94
538.19
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ปบัญชี 2541 ปบัญชี 2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44
ครึ่งแรก/ปบัญชี 2544

รายไดจากการใหเชาซ้ือ
รายไดจากบัตรเครดิต
รายไดจากการใหกูยืม
รายไดจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง
รายไดอื่น
คาใชจายในการดํ าเนินงานและการบริหาร
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยจาย
กํ าไรกอนหกัภาษีเงินได
ก ําไรสุทธิ

241.98
36.89
46.32

-
28.21
142.59
79.64
126.82

4.35
3.47

286.36
70.98
89.50

-
21.31

240.21
74.88
70.62
82.44
55.81

687.23
225.85
154.94
23.80
54.75

580.25
164.51
155.43
246.38
153.58

554.56
249.81
121.88
10.22
16.26

473.37
147.40
138.44
193.52
130.17

หมายเหตุ  รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ ของทุกป

(ค) อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวน ปบัญชี 2541 ปบัญชี 2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44
ครึ่งแรก/ปบัญชี 2544

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร
อัตราก ําไรข้ันตน
อัตรากํ าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจาย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

54.30
0.98
13.92
33.34
12.48
20.87

N/A

74.91
11.92
43.08
32.42
5.82

26.60
N/A

77.09
13.39
50.31
29.65
5.35

24.31
N/A

76.52
13.66

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดํ าเนินงาน
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราการหมุนของสินทรัพย

15.03
0.30
0.31

20.26
3.65
0.31

20.52
4.28
0.32

N/A
N/A
N/A

อัตราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก
อัตราสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวม
อัตราการจายเงินปนผล

42.66
86.81

N/A
N/A
0.00

7.15
103.73

N/A
N/A
14.33

12.95
103.30

N/A
N/A
19.53

12.28
101.17

N/A
N/A

30.73
อัตราสวนคณุภาพสินทรพัย
อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม

1.79
9.60
5.10
2.45

1.57
4.46
1.55
1.67

1.99
2.11
1.39
1.39

1.95
N/A
1.74
1.32
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12.2 ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.2.1 ผลการดํ าเนินงาน

รายได
รายไดของบริษัทฯ ในชวง 2 ปท่ีผานมา มีแนวโนมทีเ่พ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง กลาวคอื ในปบัญชี 2543 บรษัิทฯ

มีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,146.57 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 468.15 ลานบาท ในปบัญชี 2542 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 144.92 และ
สํ าหรับครึ่งแรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีรายไดรวม 952.73 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีแลวคดิ
เปนรอยละ 110.67 รายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมากนี้เปนผลมาจากการขยายเครือขายและเพิ่มความหลากหลายในการใหบริการแกลูกคา
ถึงแมวาธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนจํ านวนมากตางกไ็ดรับผลกระทบจากวกิฤตทางเศรษฐกจิในป 2540 แตบริษัทฯ ก็ยังคง
เติบโตอยางตอเน่ือง โดยในป 2543 บรษัิทฯ มีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนถึง 20 สาขา แบงเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ จํ านวน 5 แหง และ
ตางจังหวัดจํ านวน 15 แหง ติดตั้งเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติเพิ่มอีก 52 เครือ่ง และมีการออกบัตรเครดติรวมกับรานคาตางๆ ซ่ึงเปน
การชวยใหฐานลูกคาของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนอยางมาก รายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงเปนประเภทตางๆ   ดังน้ี

รายไดจากการใหเชาซื้อ
สินเช่ือเชาซื้อถือเปนบริการที่สรางรายไดหลักใหแกบริษัทฯ มีสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของรายไดรวม โดย

ในปบัญชี 2542 ป 2543 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีรายไดจากการใหเชาซ้ือจํ านวน 286.36 ลานบาท  687.23 ลาน
บาท และ 554.56 ลานบาท ตามลํ าดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตถึงกวารอยละ 140.00 ในชวง 2 ปท่ีผานมา ทั้งนี้ เปนผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของจํ านวนลูกคาใหม และลกูคาเกาท่ีมาใชบรกิารประเภทอ่ืนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบรษัิทฯ พยายามท่ีจะเพิม่ความหลากหลาย
ของประเภทสินคาท่ีจะสามารถใชบรกิารสินเช่ือเชาซ้ือของบริษัทฯ อยูตลอดเวลา นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมจํ านวน
รานคูคาซ่ึงถือเปนชองทางการจํ าหนายหลักของบริการสินเช่ือเชาซ้ืออยางสม่ํ าเสมออีกดวย โดย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บรษัิทฯ
มีรานคูคาจํ านวนทั้งส้ิน 2,790 แหง เพ่ิมข้ึนจาก 408 แหง ในรอบระยะเวลาบัญชี 2542 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวถึงเกือบ 7 เทา
ทั้งนี้ รายไดสวนใหญจากการใหเชาซื้อของบริษัทฯ มาจากดอกเบ้ียรับจากการผอนชํ าระของลูกคา

รายไดจากบัตรเครดิต
รายไดจากบัตรเครดิตของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 218.19 จาก 70.98 ลาน

บาทในปบัญชี 2542 เปน 225.85 ลานบาท ในปบัญชี 2543 และเพิ่มขึ้นจาก 73.27 ลานบาท ในครึง่แรกของปบัญชี 2543 เปน
249.81 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปบัญชี 2544 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 240.97 เน่ืองจากบรษัิทฯ มีการออกบัตรเครดิต
ประเภทใหมเพิ่มขึ้น ประกอบดวยบัตรเครดติเบลเมซอง บัตรเครดติแม็กซออโต เอ็กซเพรส บัตรเครดติเซเวน อีเลฟเวน และบัตร
เครดติเดอะมอลล รวมทั้งบัตรเครดิตที่ใชในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย บัตรเครดิตอิออน-มาสเตอรการด และบัตร
เครดิตอิออน-เจซีบีการด จึงทํ าใหจํ านวนผูใชบัตรเครดติของบริษัทฯ มีจํ านวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเรว็ ทั้งนี้ รายไดสวนใหญจากบัตร
เครดติมาจากรายไดดอกเบ้ียรับและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน

จากตารางจะเหน็วา จํ านวนบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 66,000 ใบ ในปบัญชี 2542 เปน
300,000 ใบ ในปบัญชี 2543 และ 430,000 ใบ ในครึง่แรกของปบัญชี 2544 คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 354.55 และรอยละ
43.33 ตามลํ าดบั
(หนวย : ใบ)
หนา 49
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รายไดจากการใหกูยืม
จากการที่บริษัทฯ ไดเปดสาขาเพ่ิมข้ึนอยางมากในปบัญชี 2543 ประกอบกับการเพ่ิมชองทางในการย่ืนคํ าขอ

สินเช่ือประเภทน้ี ซ่ึงผูขอสินเช่ือสามารถสงคํ าขอสินเช่ือรวมทัง้เอกสารประกอบตางๆ มาทางไปรษณีย หรอืสมัครผานทาง
อินเทอรเน็ต โดยไมตองเดินทางมาติดตอที่สํ านักงานของบรษัิทฯ จึงชวยทํ าใหบริษัทฯ สามารถกระจายการใหบริการสินเช่ือสวน
บุคคลไปยังลูกคาไดมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ บรษัิทฯ มีรายไดจากสินเช่ือสวนบุคคลในปบัญชี 2543 จํ านวน 154.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก
89.50 ลานบาท ในปบัญชี 2542 คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 73.12 และสํ าหรับงวดหกเดือนแรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มี
รายไดจากสินเช่ือสวนบุคคลจํ านวน 121.88 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 76.57 จากงวดเดียวกนัของปบัญชี 2543  ทั้งนี้
รายไดสวนใหญจากสินเช่ือสวนบุคคลของบริษัทฯ มาจากรายไดดอกเบ้ียรับและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน

รายไดจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง (Factoring)
บรษัิทฯ เริ่มใหบริการการซ้ือสิทธิเรียกรอง(Factoring) ในเดือนมีนาคม 2543 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคาของบริษัทฯ  ปจจุบัน บรษัิทฯ ใหบริการแฟคตอริ่งแกผูขายสินคา (Supplier) ของหางแม็คโคร หางเทสโก-โลตัส หางบ๊ิกซี และ
หางสรรพสินคาจัสโก โดยในปบัญชี 2543 และครึ่งแรกของปบัญชี 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากการซ้ือสิทธิเรียกรองจํ านวน 23.80
ลานบาท และ 10.22 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.08 และ 1.07 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลํ าดบั ทั้งนี้ รายไดสวนใหญ
จากการซ้ือสิทธิเรียกรองมาจากรายไดดอกเบ้ียรับ

รายไดอ่ืน
นอกจากรายไดหลักจากการใหบริการสินเช่ือประเภทตางๆ แลว บรษัิทฯ ยังมีรายไดอ่ืนซึ่งประกอบดวย

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร รายไดจากการรับติดตามหน้ี รายไดจากการตามเก็บหนี้ที่ตัดเปนหนี้สูญแลว เปนตน ในปบัญชี 2543
และครึง่แรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีรายไดอ่ืนจํ านวน 54.75 ลานบาท และ 16.26 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.78 และ
1.71 ของรายไดรวม ตามลํ าดบั

คาใชจาย
คาใชจายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย คาใชจายในการดํ าเนินงานและการบรหิาร หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

และดอกเบ้ียจาย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงสองปท่ีผานมา โดยในปบัญชี 2542  ป 2543 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีคา
ใชจายรวมท้ังส้ินจํ านวน 385.72 ลานบาท  900.19 ลานบาท และ 759.20 ลานบาท ตามลํ าดบั ท้ังน้ีเปนผลมาจากคาใชจายสวนใหญ
ของบริษัทฯ จะแปรผันตามรายไดท่ีขยายตัวอยางรวดเรว็ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายหลกัของบริษัทฯ คือ คาใชจายในการขายและบริหารซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของคาใชจาย

รวม โดยในปบัญชี 2542  ป 2543 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารจํ านวน 240.21 ลานบาท
580.25 ลานบาท และ 473.37 ลานบาท ตามลํ าดบั เน่ืองจากการขยายตัวทางธุรกิจอยางรวดเร็วของบรษัิทฯ รวมทัง้จํ านวนสาขาที่
เพิ่มขึ้น ทํ าใหบริษัทฯ มีความจํ าเปนตองเพ่ิมจํ านวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตดังกลาวอยางเพียงพอ โดย ณ วันที่ 20      
สิงหาคมคม 2544 บรษัิทฯ มีจํ านวนพนักงานทั้งส้ิน 1,567 คน เพ่ิมข้ึนจาก 332 คนในปบัญชี 2542 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 371.99 จากสาเหตุดังกลาวทํ าใหในปบัญชี 2543 บรษัิทฯ มีคาใชจายเกีย่วกบัพนักงาน และคาเชาสํ านักงานจํ านวน 182.43
ลานบาท และ 40.89 ลานบาท ตามลํ าดบั เพ่ิมข้ึนจาก 77.30 ลานบาท และ 11.89 ลานบาท ในปบัญชี 2542 คิดเปนอัตราการขยาย
ตวัรอยละ 136 และรอยละ 243.90 ตามลํ าดบั นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังมีคาใชจายในการติดตอส่ือสาร ไดแก คาโทรศัพท ซ่ึงถือเปน
ชองทางการส่ือสารหลักที่บริษัทฯ ใชในการตรวจสอบขอมูลของลูกคารวมทัง้การตดิตามหน้ี คาโฆษณาประชาสัมพนัธ  คาจัดพิมพ
เอกสารตางๆ โดยบริษัทฯ มียอดรวมของคาใชจายดังกลาวประมาณ 162.97 ลานบาท และ 131.53 ลานบาท ในปบัญชี 2543 และ
ครึง่แรกของปบัญชี 2544

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจํ านวน 74.88 ลานบาท ในปบัญชี 2542 164.51 ลานบาท ในปบัญชี

2543 และ 147.40 ลานบาท ในครึง่แรกของปบัญชี 2544 จะเห็นวา บรษัิทฯ มีการตั้งสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนผลมาจาก
การเติบโตของยอดลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจาก 1,504.04 ลานบาท ในปบัญชี 2542 เปน 4,594.56 ลานบาท ในปบัญชี 2543 และ
6,278.97 ลานบาท ในครึง่แรกของปบัญชี 2544
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ดอกเบ้ียจาย
เน่ืองจากแหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ ท่ีใชในการใหสินเช่ือแกลูกคา คือ เงินกูยืมจากธนาคาร  ซ่ึงในปบัญชี

ท่ีผานมา การใหสินเช่ือไดขยายตัวอยางรวดเร็วทํ าใหบริษัทฯ ตองกูยืมเงินจากธนาคารเพ่ิมข้ึนจาก 1,425.68 ลานบาทในปบัญชี
2542 เปน 4,386.16 ลานบาท และ 6,124.44 ลานบาท ในปบัญชี 2543 และงวดหกเดือนแรกของปบัญชีลาสุด ตามลํ าดบั สงผลใหใน
ปบัญชี 2543 บรษัิทฯ มีภาระดอกเบ้ียจายจํ านวน 155.43 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 70.62 ลานบาท ในปบัญชีเดียวกันของป 2542 คิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 120.09 และสํ าหรับครึ่งแรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีดอกเบ้ียจายจํ านวน 138.44 ลานบาท

กํ าไรสุทธิ
กํ าไรกอนหักภาษีเงินไดของบรษัิทฯ มีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยในปบัญชี 2543 บรษัิทฯ มีกํ าไรกอนหัก

ภาษีเงินไดจํ านวน  246.38 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 82.44 ลานบาทในปบัญชี 2542 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 198.86 และ สํ าหรับ
ครึง่แรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีกํ าไรกอนหักภาษีเงินไดจํ านวน 193.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 86.18  จากงวดเดียวกนัของ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา  สวนกํ าไรสุทธิของบริษัทฯ ในปบัญชี 2542  ป 2543 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 มีจํ านวน 55.81
ลานบาท  153.58 ลานบาท และ 130.17 ลานบาท คิดเปนอัตรากํ าไรสุทธิรอยละ 11.92, 13.39 และ 13.66 ตามลํ าดบั

12.2.2   ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 1,895.07 ลานบาท ในปบัญ

7,146.19 ลานบาท ในปบัญชี 2543 และงวดหกเดือนแรกของปบัญชี 2544 ตามลํ าดบั     
มากที่สุด คือ ลูกหน้ีการคาสุทธิ  นอกจากน้ี ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา  บรษัิทฯ ไดทํ ากา
ทํ าใหอุปกรณสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 68.43 ลานบาท ในปบัญชี 2542 เปน 351.70 ล
ปจจุบัน บรษัิทฯ มีเครือ่งเบิกเงินสดอัตโนมัติจํ านวนทั้งส้ิน 96 เครื่อง และเม่ือวันที่ 15 กุม
ทั้งหมดในบริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากดั จํ านวน 3,899,995 หุน ใหแกบ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 1 คน ในราคาทุน ทํ าใหเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วของกนัและบ
บัญชี 2542 เปน 0.46 ลานบาท และ 0.61 ลานบาท ในปบัญชี 2543 และครึง่แรกของปบัญช
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(หนวย : ลานบาท)

ชี
ปบัญ
ชี 2542 เปน 5,274.34 ลานบาท และ
 สินทรัพยที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคญั
รซ้ือเครือ่งเบิกเงินสดอัตโนมัติจํ านวนมาก
านบาท ในครึง่แรกของปบัญชี 2544 โดย
ภาพันธ 2544 บรษัิทฯ ไดขายเงินลงทุน
รษัิท อิออน เครดิต เซอรวสิ จํ ากดั และ
ริษัทอ่ืนลดลงจาก 39.16 ลานบาท ในป
ลีาสุด ตามลํ าดบั
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ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บรษัิทฯ มีลูกหน้ีการคาสุทธิจํ านวน 6,156.31 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,480.35

ลานบาท ในปบัญชี 2542 ซ่ึงสามารถแบงตามประเภทธุรกิจของบรษัิทฯ ไดเปนลูกหน้ีเชาซ้ือจํ านวน 3,575.99 ลานบาท ลูกหน้ีบัตร
เครดิตจํ านวน 1,727.92 ลานบาท ลูกหน้ีเงินใหกูยืมจํ านวน 676.95 ลานบาท และลกูหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรองจํ านวน 175.45
ลานบาท การเพ่ิมข้ึนอยางมากของลกูหน้ีการคาน้ันเปนผลมาจากนโยบายการขยายปรมิาณการใหสินเช่ือโดยการขยายฐานลูกคาและ
เพิ่มประเภทของการบริการสินเช่ือในชวงท่ีผานมา

สํ าหรับสินเช่ือเชาซ้ือ บัตรเครดิต และสินเช่ือสวนบุคคล บรษัิทฯ มีนโยบายในการใหกูยืมแบบกระจายความ
เส่ียง กลาวคอื บรษัิทฯ จะเนนการพจิารณาอนุมัติสินเช่ือใหแกลูกคาจํ านวนมากรายแตจะจํ ากัดวงเงินสินเช่ือที่ใหแกลูกคาแตละราย
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคอื พนักงานอนุมัติสินเช่ือจะอนุมัติวงเงินสินเช่ือ
โดยมิไดพิจารณาเฉพาะรายไดประจํ าของผูขอสินเช่ือเทาน้ัน พนักงานจะพจิารณารายจายอ่ืนๆ ของผูขอสินเช่ือดวยเพื่อประเมินความ
สามารถในการชํ าระหน้ีท่ีแทจรงิของผูขอสินเช่ือ โดยลูกคาแตละรายของบริษัทฯ จะสามารถมีวงเงินสินเช่ือทุกประเภทท่ีกลาวขางตน
รวมกันไดไมเกนิ 5 เทาของรายไดประจํ าตอเดือน จากนโยบายดังกลาวทํ าใหสามารถกระจายความเส่ียงในเรือ่งของโอกาสทีจ่ะเกิด
หน้ีสูญไดในระดับหน่ึง และถึงแมวาจะเกิดหน้ีสูญขึ้นจริงจํ านวนหน้ีสูญตอรายก็จะเปนจํ านวนเงินเพียงเล็กนอยเทาน้ันเม่ือเปรียบ
เทียบกับหนี้สูญตอรายของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  สํ าหรับสินเช่ือแฟคตอริง่น้ัน บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีรานคูคาของผูขอ
สินเช่ือแฟคตอริ่ง ไดแก หางแม็คโคร หางเทสโก-โลตัส หางบ๊ิกซี และหางสรรพสินคาจัสโก จะตองเขามามีสวนรับรูการขอสินเช่ือของ
ผูขายสินคา (Supplier) ของตน และจะทํ าการชํ าระเงินคาสินคาของ Supplier ที่มีการขอสินเช่ือแฟคตอริ่งจากบริษัทฯ ใหแกบริษัทฯ
โดยตรง นอกจากน้ี การใหสินเช่ือแฟคตอริ่งของบริษัทฯ จะเปนลักษณะท่ีบริษัทฯ สามารถไลเบ้ียจากผูขอสินเช่ือได หากรานคูคาไม
สามารถชํ าระหนี้ใหแกบริษัทฯ

ตารางแสดงรายละเอียดลูกหนี้คางชํ าระแยกตามประเภทธุรกิจ

ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2544
สินเชื่อเชาซ้ือ บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล แฟคตอร่ิง รวม

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

ลูกหน้ีปกติ 2,766.86 95.27 983.17 93.83 420.08 94.70 198.92 100.00 4,369.03 95.09
D1 70.63 2.43 32.91 3.14 10.45 2.35 - - 113.99 2.48
D2 28.17 0.97 14.09 1.34 5.22 1.18 - - 47.48 1.03
D3 ข้ึนไป 38.52 1.33 17.68 1.69 7.85 1.77 - - 64.05 1.40
   รวม 2,904.18 100.00 1,047.85 100.00 443.60 100.00 198.92 100.00 4,594.55 100.00

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2544
สินเชื่อเชาซ้ือ บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล แฟคตอร่ิง รวม

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

ลูกหน้ีปกติ 3,163.96 94.02 1,279.28 94.18 520.57 93.93 155.49 100.00 5,119.30 94.22
D1 107.11 3.18 35.18 2.59 17.34 3.13 - - 159.63 2.94
D2 43.29 1.29 20.03 1.47 7.20 1.30 - - 70.52 1.30
D3 ข้ึนไป 50.89 1.51 23.88 1.76 9.10 1.64 - - 83.87 1.54
   รวม 3,365.25 100.00 1,358.37 100.00 554.21 100.00 155.49 100.00 5,433.32 100.00
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ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544
สินเชื่อเชาซ้ือ บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล แฟคตอร่ิง รวม

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

ลูกหน้ีปกติ 3,434.68 94.01 1,670.14 94.87 651.56 94.51 175.45 100.00 5,931.83 94.47
D1 102.45 2.80 35.45 2.01 16.28 2.36 - - 154.18 2.46
D2 52.19 1.43 22.33 1.27 8.94 1.30 - - 83.46 1.33
D3 ข้ึนไป 64.37 1.76 32.53 1.85 12.60 1.83 - - 109.50 1.74
   รวม 3,653.69 100.00 1,760.45 100.00 689.38 100.00 175.45 100.00 6,278.97 100.00

จากตารางขางตนจะเห็นวา ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2544 บรษัิทฯ มียอดลูกหนี้การคาจํ านวน 4,594.55 ลาน
บาท แบงเปนลูกหน้ีปกตจํิ านวน 4,369.03 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 95.09 ของยอดลูกหน้ีการคารวม และมียอดลูกหน้ีคาง
ชํ าระจํ านวน 225.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.91 ของยอดลูกหน้ีการคารวม และ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บรษัิทฯ มียอดลูกหนี้
การคาจํ านวน 6,278.97 ลานบาท แบงเปนลูกหน้ีปกตจํิ านวน 5,931.83 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.47 ของยอดลูกหน้ีการคา
รวม และมียอดลูกหน้ีคางชํ าระจํ านวน 347.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.53 ของยอดลูกหน้ีการคารวม การลดลงของสัดสวนลูกหนี้
ปกติตอยอดลูกหน้ีการคารวมในชวงครึง่แรกของปบัญชี 2544  เปนผลกระทบตอเน่ืองทีเ่กิดจากไตรมาสแรกของปซ่ึงมีวันหยุดติดตอ
กันหลายวันในเดือนเมษายน และเปนชวงการเปดภาคการศึกษาประจํ าปในเดือนพฤษภาคม ในชวงเวลาดังกลาวประชาชนสวนใหญ
จะมีคาใชจายตางๆ เพิ่มขึ้น ทํ าใหสงผลกระทบตอยอดการติดตามหนี้ของบริษัทฯ โดยเหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาเดียวกันของทุกป อยางไรกต็าม สัดสวนลูกหนี้ปกติตอยอดลูกหนี้การคารวมจะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดมาตามลํ าดบั
จะเห็นไดจากในไตรมาสแรกทีผ่านมา บรษัิทฯ มีสัดสวนลูกหนี้ปกติตอยอดลูกหนี้การคารวมรอยละ 94.22 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ
94.47 ในไตรมาสที่ 2

ความเพียงพอในการตั้งส ํารองหนี้สงสัยจะสูญ

ปบัญชี 2541 ปบัญชี 2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44
ครึ่งแรก/ปบัญชี 2544

ลูกหนี้
การคา
(ลาน
บาท)

สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญ
(ลาน
บาท)

สัดสวน
สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญตอ
ลูกหนี้
การคา
(%)

ลูกหนี้
การคา

(ลานบาท)

สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญ
(ลาน
บาท)

สัดสวน
สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญตอ
ลูกหนี้
การคา
(%)

ลูกหนี้
การคา
(ลาน
บาท)

สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัย
จะสูญ
(ลาน
บาท)

สัดสวน
สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญตอ
ลูกหนี้
การคา
(%)

ลูกหนี้
การคา

(ลานบาท)

สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญ
(ลาน
บาท)

สัดสวน
สํ ารอง
คาเผื่อ
หนี้
สงสัยจะ
สูญตอ
ลูกหนี้
การคา
(%)

สินเช่ือเชาซือ้ 657.22 12.13 1.85 1,036.49 14.30 1.38 2,904.19 65.79 2.27 3,653.69 77.70 2.13
บัตรเครดิต 127.36 2.65 2.08 248.80 6.46 2.60 1,047.85 17.76 1.69 1,760.45 32.53 1.85
สินเช่ือสวน
บุคคล

104.89 1.16 1.11 218.75 2.93 1.34 443.60 7.94 1.79 689.38 12.43 1.80

   รวม 889.47 15.94 1.79 1,504.04 23.69 1.58 4,395.64 91.49 2.08 6,103.52 122.66 2.01

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ ไดมีการสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทัง้ส้ินจํ านวน 122.66 ลานบาทซ่ึง
คิดเปนรอยละ 2.01 ของยอดลูกหน้ีการคารวม (ไมรวมลูกหนี้แฟคตอริ่ง) แบงเปนสํ ารองสํ าหรับสินเช่ือเชาซ้ือจํ านวน 77.70 ลานบาท
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สํ ารองสํ าหรับบัตรเครดิตจํ านวน 32.53 ลานบาท และสํ ารองสํ าหรับสินเช่ือสวนบุคคลจํ านวน 12.43 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ
จํ านวนสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กลาวขางตนกับยอดลูกหนี้ที่คางชํ าระตัง้แต 3 เดือนข้ึนไปซ่ึงมีจํ านวน 109.50 ลานบาท จะเหน็
วาบริษัทฯ มีการสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเกินกวานโยบายการต้ังสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามปกติของบริษัทฯ จํ านวน 13.16
ลานบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ไดทํ าการต้ังสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่
หาดใหญในชวงปลายปที่ผานมา และเม่ือพิจารณาจากสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอยอดลูกหนี้การคารวม (ไมรวมลูกหนี้แฟคตอ
ริ่ง) ซึ่งอยูที่รอยละ 1.79 จะเห็นวาสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทฯ ต้ังไวสามารถครอบคลุมจํ านวนหนี้ที่คางชํ าระไดทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการตัง้สํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํ านวนเม่ือลูกหน้ีคางชํ าระตดิตอกนัเปนเวลา 3
งวด และโดยทั่วไปบริษัทฯ จะตัดหนี้สูญเม่ือลูกหนี้คางชํ าระติดตอกัน 6 งวด

ตารางแสดงหน้ีสูญแยกตามประเภทธุรกจิ

(หนวย : ลานบาท)
ปบัญชี 2541 ปบัญช ี2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44

คร่ึงแรก/2544
สินเชื่อเชาซ้ือ 65.21 47.68 65.98 70.98
บัตรเครดิต 17.99 13.44 19.00 32.93
สินเชื่อสวนบุคคล 2.22 6.01 11.73 12.32
   รวม 85.42 67.13 96.71 116.23

บริษัทฯ มีหนี้สูญจํ านวน 67.13 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.46 ของยอดลูกหน้ีการคารวม (ไมรวม
ลูกหนี้แฟคตอริ่ง) ในปบัญชี 2542 และ 96.71 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.20 ของยอดลูกหน้ีการคารวม (ไมรวมลูกหน้ี
แฟคตอริ่ง) ในปบัญชี 2543 สํ าหรับครึ่งแรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีหนี้สูญจํ านวน 116.23 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.90
ของยอดลูกหน้ีการคารวม (ไมรวมลูกหนี้แฟคตอริ่ง) จะเห็นวาสัดสวนหนี้สูญตอยอดลูกหนี้การคารวมมีแนวโนมที่ลดลง ซึ่งแสดงให
เห็นวาบริษัทฯ มีขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือและการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

สภาพคลอง
ในปบัญชี 2543 บรษัิทฯ มีเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงานจํ านวน 2,774.27 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น

อยางมากจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปกอนท่ีมีจํ านวน 447.01 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวอยางมากของการให
สินเช่ือซึ่งสงผลใหบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาเพ่ิมมากขึน้ถึง 3,187.23 ลานบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปบัญชี 2542 จะเห็นวา บรษัิทฯ มี
ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นเพียง 680.52 ลานบาท นอกจากน้ี ในปบัญชี 2543 บรษัิทฯ ไดมีการใชเงินสํ าหรับกิจกรรมลงทุนจํ านวน 139.34
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 52.67 ลานบาท ในปบัญชี 2542 เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดซื้อสินทรัพยถาวร ไดแก เครือ่งตกแตงและเครือ่งใช
สํ านักงานซ่ึงหมายความรวมถึงเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติและยานพาหนะเพิ่มขึ้นจํ านวน 114.82 ลานบาท  เงินสดสวนใหญที่บริษัทฯ
ใชไปสํ าหรับกิจกรรมดํ าเนินงานและกจิกรรมลงทุนท่ีกลาวมาขางตนเปนเงินกูจากธนาคารท้ังระยะส้ันและระยะยาวจํ านวน 2,992.01
ลานบาท อยางไรกต็าม ในปบัญชี 2543 บรษัิทฯ ไดจายเงินปนผลจํ านวนทั้งส้ิน 8 ลานบาท ใหแกผูถือหุน จากเหตุผลดังกลาวขางตน
ทํ าให ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2544 บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํ านวน 300.08 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 229.68 ลาน
บาท ในรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน

สํ าหรับงวดหกเดือนแรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ ยังคงมีการขยายการใหสินเช่ืออยางตอเน่ือง ทํ าใหมี
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงานจํ านวน 1,434.14 ลานบาท และมีเงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทุนจํ านวน 235.28 ลานบาท
โดยมีแหลงท่ีมาของเงินทุนจากเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคารจํ านวน 1,690.23 ลานบาท รวมทัง้เงินสดรับจากการเพ่ิม
ทุนจ ํานวน 60 ลานบาท นอกจากน้ี บรษัิทฯ ไดจายเงินปนผลสํ าหรับผลการดํ าเนินงานประจํ าปบัญชี 2543 ใหแกผูถือหุนเปนจํ านวน
เงินทั้งส้ิน 30 ลานบาท ทํ าให ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํ านวน 350.89 ลานบาท
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หนี้สิน
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บรษัิทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 6,608 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,662.62 และ 4,896.32

ลานบาท ในปบัญชี 2542 และ 2543 ตามลํ าดบั สาเหตุสวนใหญที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนอยางมากจากปบัญชี 2542 เน่ือง
มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวท้ังท่ีเปนเงินบาทและเงินสกุลอ่ืน ประกอบดวย เงินเหรียญสหรัฐ และเงินเยน
ญ่ีปุน จํ านวน 4,698.77 ลานบาท โดยในระหวางปบัญชี 2543 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
จํ านวน 3,200 ลานเยน หรือเทียบเทา 1,201.70 ลานบาท และ 440 ลานบาท ตามลํ าดบั โดยมีกํ าหนดเวลาการชํ าระคนืหน้ีเปนเวลา
3 ป นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังมีเงินกูยืมระยะยาวทีเ่ปนเงินบาทอีกจํ านวน 500 ลานบาท ซ่ึงมีกํ าหนดเวลาการชํ าระคนืหน้ีเปนเวลา
ประมาณ 2 ป ทั้งน้ีเพื่อเปนการสรางความม่ันคงในเรื่องของความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในระยะยาว การกูยืมเงินระยะยาว
ดังกลาวทํ าใหสัดสวนเงินกูยืมระยะส้ันตอเงินกูยืมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 83.10 ในปบัญชี 2543 และ 65.03 ในครึง่แรกของปบัญชี
2544 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันส้ินงวดของปบัญชี 2541 และ 2542  ที่มีเงินกูยืมทั้งหมดเปนเงินกูยืมระยะส้ัน

การเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมดังกลาวเปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจใหสินเช่ือของบริษัทฯ และบริษัทฯ ตอง
พึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอกเปนหลัก โดยในปบัญชี 2541 บรษัิทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงถึง 42.66 เทา
หลังจากน้ัน บรษัิทฯ ไดทํ าการเพิ่มทุนถึงสองครั้งทํ าใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 7.15 12.95 และ
12.28 เทา สํ าหรับปบัญชี 2542  ป 2543 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 ตามลํ าดบั

แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯ มาจากแหลงเงินกูระยะส้ันซ่ึงเปนวงเงินกูหมุนเวียนท่ีไดรับตอเน่ือง
(Revolving) จากธนาคาร โดยมีระยะเวลาการชํ าระคืนระหวาง 6 เดือน ถึง 1 ป โดยการดํ าเนินงานในชวงท่ีผานมา บรษัิทฯ ยังไมเคย
ประสบปญหาเกีย่วกบัสภาพคลองหรือการขาดแคลนเงินทุนแตอยางใด จะเห็นไดวา แหลงที่ไดมาและใชไปของเงินทุนของบริษัทฯ มี
ความสอดคลองกัน กลาวคอื เงินกูของบรษัิทฯ ประมาณรอยละ 70 ของเงินกูทั้งหมดเปนเงินกูระยะส้ันไมเกิน 1 ป ในขณะที่ระยะเวลา
เฉลี่ยของการใหสินเช่ือของบริษัทฯ ก็จะอยูท่ีประมาณ 12 เดือน

ถึงแมวาเงินกูยืมสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนเงินสกลุตางประเทศ แตบริษัทฯ ไดทํ าการปองกันความเส่ียง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนไวทุกรายการ โดยการทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสํ าหรับเงินกูยืมระยะส้ันที่
อยูในรูปของเงินสกุลตางประเทศ และสัญญาแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศสํ าหรับเงินกูยืมระยะยาวทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ และ
หากเปนการกูยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบ้ียเปนแบบลอยตัว บรษัิทฯ ก็จะทํ าสัญญากํ าหนดเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบ้ียลอยตัว
ดังกลาวดวย (สรปุรายละเอียดของสัญญาสามารถดูไดในงบการเงินประจํ างวดป 2543 และครึง่แรกของป 2544 ของบริษัทฯ)

สวนของผูถือหุน
เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2543 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนเพิ่มทุนจาก 10 ลานบาทเปน

160 ลานบาท โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 15 หุนใหมในราคาหุนละ 10 บาท การเพิ่มทุน
ครั้งน้ีเปนสาเหตุหลักที่ทํ าใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 26.64 ลานบาท ในปบัญชี 2541 เปน 232.45 ลานบาท ในป
บัญชี 2542   โดย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2543 บรษัิทฯ ไดจายเงินปนผลสํ าหรับผลการดํ าเนินงานประจํ าปบัญชี 2542 จํ านวน 8 ลาน
บาท คิดเปนอัตรารอยละ 14.33 ของกํ าไรสุทธิ สํ าหรับปบัญชี 2543 บรษัิทฯ มีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากปบัญชีที่แลวจํ านวน
145.58 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากกํ าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2544 บรษัิทฯ ไดจายเงินปนผลสํ าหรับ
ผลการดํ าเนินงานประจํ าปบัญชี 2543 จํ านวน 30 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 19.53 ของกํ าไรสุทธิ ตอมาบริษัทฯ ไดทํ าการเพิม่
ทุนอีกครั้งหนึ่ง โดยเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2544 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจาก 160 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยจัด
สรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 4 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคา หุนละ 15 บาท ประกอบกับในครึ่งแรกของปบัญชี 2544 บรษัิทฯ
มีกํ าไรสุทธิ 130.17 ลานบาท ทํ าใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 538.19 ลานบาท ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 และเม่ือวันที่ 10
ตุลาคม 2544 บรษัิทฯ ไดจายเงินปนผลสํ าหรับผลการดํ าเนินงานงวดครึง่แรกของปบัญชี 2544 จํ านวน 40 ลานบาท คิดเปนอัตรา
รอยละ 30.73 ของกํ าไรสุทธิ
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12.2.3! ปจจัยและอิทธพิลหลักท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การใหบรกิารสินเช่ือประเภทตางๆ แกลูกคา โดยอาศัยแหลงเงินทุนหลัก

คือ เงินกูจากธนาคารพาณิชย ดังน้ัน ปจจัยท่ีจะมีผลตอการดํ าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต คือ ทิศทางการเปลี่ยน
แปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายได ตนทุน และผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศกเ็ปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีจะเปนตัวกํ าหนดความสามารถในการใชจายของประชาชนใน
ประเทศ ซึ่งหากกํ าลังซ้ือของประชาชนซ่ึงรวมถึงลูกคาของบริษัทฯ ลดลงอยางมากก็จะสงผลกระทบตอความสามารถในการชํ าระเงิน
คืนตนและดอกเบ้ีย  และผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ในท่ีสุด

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเกีย่วของ
-ไมมี-
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