
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 งบกํ าไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท อิออน 
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว 
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินของบริษทัดังกลาว สํ าหรับปส้ินสุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2543 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํ านักงานเดียวกัน ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2543

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงก ําหนดให 
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ 
รายการท้ังท่ีเปนจํ านวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ 
บัญชีท่ีกิจการใช และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสํ าคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํ า
ขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข  า พ เ จ  า
เช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544  
ผลการด ําเนนิงานและกระแสเงินสดสํ าหรบัปส้ินสุดวนัเดยีวกนัของบริษัท อิออน ธนสินทรพัย (ไทยแลนด)
จํ ากดั โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

นัชลี  บุญญะการกุล
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3126
วันท่ี  5 เมษายน 2544 สํ านักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบดุล

ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ

2544 2543
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุขอ 4) 331,683,378 231,177,371
ลูกหนี้การคาสุทธิ (หมายเหตุขอ 5) 4,503,066,447 1,480,353,024
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 191,193,726 57,230,433

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,025,943,551 1,768,760,828

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วของกนัและบริษัทอ่ืน
(หมายเหตุขอ 6) 462,600 39,162,550

อุปกรณ - สุทธิ (หมายเหตุขอ 7) 163,248,948 68,432,400

สินทรัพยอ่ืน (หมายเหตุขอ 8) 84,686,198 18,715,775

รวมสินทรัพย บาท 5,274,341,297 1,895,071,553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  อิออน  ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบดุล (ตอ)

ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ

2544 2543
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมจากธนาคาร (หมายเหตุขอ 9) 3,645,055,202 1,425,679,096
เจาหนี้การคา 160,330,572 124,525,591
เจาหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 41,315,518 -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 284,065,356 112,419,275

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,130,766,648 1,662,623,962
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุขอ 10) 741,104,000 -
เจาหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 24,448,000 -
รวมหนี้สิน 4,896,318,648 1,662,623,962

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน (หมายเหตุขอ 11)
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 16,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 160,000,000 160,000,000

ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลว
หุนสามัญ 16,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ชํ าระครบแลว 160,000,000 160,000,000

กํ าไรสะสม
จัดสรรแลว
สํ ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 12) 3,000,000 -
สํ ารองเพื่อการขยายกิจการ 50,250,000 13,250,000

ยังไมไดจัดสรร 164,772,649 59,197,591
รวมสวนของผูถือหุน 378,022,649 232,447,591

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน บาท 5,274,341,297 1,895,071,553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ

2544 2543
รายได
รายไดจากการใหเชาซ้ือ 687,233,400 286,359,720
รายไดจากการใหกูยืม 154,941,532 89,501,803
รายไดจากบัตรเครดิต 225,845,882 70,975,672
รายไดจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 23,794,569 -
รายไดอ่ืน 54,750,697 21,314,050
รวมรายได 1,146,566,080 468,151,245

คาใชจาย
คาใชจายในการดํ าเนินงานและการบริหาร 580,249,762 240,213,335
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 164,514,592 74,880,892
ดอกเบี้ยจาย 155,425,574 70,621,191
รวมคาใชจาย 900,189,928 385,715,418

กํ าไรกอนหักภาษีเงินได 246,376,152 82,435,827
ภาษีเงินได (92,801,094) (26,624,823)
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป บาท 153,575,058 55,811,004

กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 9.60 49.68

จํ านวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ ้าหนัก หุน 16,000,000 1,123,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ

2544 2543
ทุนเรือนหุน
ทุนหุนสามัญ
ยอดตนป 160,000,000 10,000,000
เพ่ิมระหวางป – เพ่ิมทุน - 150,000,000
ยอดปลายป 160,000,000 160,000,000

กํ าไรสะสม
จัดสรรแลว
สํ ารองตามกฎหมาย
ยอดตนป - -
เพ่ิมระหวางป – โอนมาจากก ําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 3,000,000 -
ยอดปลายป 3,000,000 -

สํ ารองเพื่อการขยายกิจการ
ยอดตนป 13,250,000 8,250,000
เพ่ิมระหวางป – โอนมาจากก ําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 37,000,000 5,000,000
ยอดปลายป 50,250,000 13,250,000

ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป 59,197,591 8,386,587
เพ่ิมระหวางป  :  กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 153,575,058 55,811,004
ลดระหวางป    :  การจัดสรรกํ าไรของปกอน

โอนไปสํ ารองตามกฎหมาย (3,000,000) -
โอนไปสํ ารองเพื่อการขยายกิจการ (37,000,000) (5,000,000)
เงินปนผล (8,000,000) -

ยอดปลายป 164,772,649 59,197,591
รวมสวนของผูถือหุน บาท 378,022,649 232,447,591

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ

2544 2543
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด ําเนินงาน
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 153,575,058 55,811,004
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกํ าไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด ําเนินงาน
คาเส่ือมราคา 29,297,159 14,411,553
คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน - 4,250,000
ขาดทุนจากการตัดจ ําหนายสินทรัพยถาวร 433,510 944,747
คาตัดจ ําหนาย 10,372,859 1,204,294
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 164,514,592 73,695,792
กํ าไรจากการขายสินทรัพยถาวร (261,508) -
สวนลดจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (5,997,937) -
กํ าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน (432,913) -

กํ าไรจากการด ําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดํ าเนินงาน 351,500,820 150,317,390

สินทรัพยด ําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินฝากประจ ําท่ีใชเปนหลักประกนั (31,065,000) -
ลูกหนี้การคา (3,187,228,015) (680,516,197)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (78,313,355) (11,955,416)

หนี้สินด ําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้การคา 35,804,981 60,177,402
เจาหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง 41,315,518 -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 93,718,472 34,966,020
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงาน (2,774,266,579) (447,010,801)



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ

2544 2543
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยอ่ืนลดลง (63,904,156) (8,776,759)
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถาวร (114,822,275) (49,894,410)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 684,673 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน - 30,000,000
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วของกนัและบริษัทอ่ืน (300,000) (23,999,950)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 38,999,950 -
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (139,341,808) (52,671,119)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น 2,234,110,904 448,778,960
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 757,896,315 -
เงินปนผลจาย (8,000,000) -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 150,000,000
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,984,007,219 598,778,960

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 70,398,832 99,097,040
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 229,677,371 130,580,331
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป บาท 300,076,203 229,677,371

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อิออน  ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543

1. การดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทจ ํากดัภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2535
โดยมีสํ านักงานตั้งอยูที ่159 ช้ัน 1 อาคารเสรมิมิตร ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร
วัตถุประสงคหลักของบริษัท คือ การประกอบธุรกิจเชาซ้ือ เงินใหกูยืมสวนบุคคลและบัตรเครดิต

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543 บริษัทมีจ ํานวนพนักงานทั้งหมด 1,045 คน และ 332 คน  
และมีคาใชจายพนักงานเปนจํ านวน 182.43 ลานบาท และ 77.30 ลานบาท สํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 
20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543 ตามลํ าดับ  บริษทั อิออน เครดติ เซอรวิส จํ ากดั ประเทศญ่ีปุน และบริษัท  
เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากดั ปจจุบันเปนผูถือหุนใหญของบริษัทซ่ึงถือหุนในอัตราสวนรอยละ 
30 และ 24.99 ตามลํ าดับ

2. เกณฑการเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ
งบการเงินนี้ไดจัดทํ าข้ึนตามมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย

นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญมีดังตอไปนี้

2.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด คือ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากประจํ าท่ีมีก ําหนด
ระยะเวลา 3 เดือน หรือนอยกวา

2.2 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้จากการเชาซ้ือแสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาภายหลังจากหักรายไดทางการเงินตั้งพัก 
และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว

2.3 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกํ าหนดขึ้นโดยการประมาณจ ํานวนหน้ี ณ วันส้ินปที่คาดวาจะเก็บเงินไมได 
การประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้

2.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไปและแสดงในราคาทุน ในกรณีท่ีมีการ 
ดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูผลขาดทุนนั้นในงบกํ าไรขาดทุน
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2.5 อุปกรณ
อุปกรณแสดงตามราคาทุน

คาเส่ือมราคาค ํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุใชงานโดยประมาณของสินทรัพยซ่ึงมีระยะเวลา 5 ป

2.6 สินทรัพยอ่ืน
สินทรัพยอ่ืนรวมตนทุนซอฟแวร ซ่ึงตัดจ ําหนายโดยวธีิเสนตรงตามอายุการใชงาน 5 ป

2.7 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นระหวางปแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลก
เปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินในสกลุเงินตราตางประเทศ ซ่ึงคงเหลือ 
ณ วันท่ีตามงบดุลเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน โดยใชอัตราอางอิงตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ณ วันนั้น บริษทัรับรูก ําไรและขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเม่ือมีการชํ าระเงินหรือท่ี
เกิดจากการแปลงคาเปนรายไดหรือคาใชจายเม่ือกํ าไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น สํ าหรับหน้ีสินท่ีเปน 
เงินตราตางประเทศซ่ึงไดทํ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา ผลตางระหวางอัตราแลก
เปล่ียนในสัญญาลวงหนาและอัตราแลกเปล่ียนทันที ณ วันทํ าสัญญาลวงหนา (คาธรรมเนียมหรือ
สวนลด) รับรูเปนคาใชจายหรือรายไดตามอายุของสัญญา

2.8 การรับรูรายได
รายไดจากการใหเชาซ้ือบันทึกโดยใชวิธีผลบวกของจํ านวนงวดท่ีผอนชํ าระ ดอกเบ้ียจากการ 
ใหเชาซ้ือ การใหกูยืมสวนบุคคล บัตรเครดิตและรายไดคาธรรมเนียมอ่ืนบันทึกเปนรายไดตามเกณฑ
คงคาง

2.9 ภาษีเงินได
คาภาษีเงินไดพิจารณาจากภาษีที่ตองจายและไดตั้งคางจายสํ าหรับปไวแลว

2.10 กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ าไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํ านวณโดยการหารกํ าไรสุทธิสํ าหรับปดวยจํ านวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย 
ถวงนํ้ าหนักท่ีคงเหลืออยูในระหวางป บริษทัไมมีหุนสามัญเทียบเทาอ่ืนท่ีมีผลตอการคํ านวณก ําไร 
ตอหุนปรับลด ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนใชจํ านวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้ าหนักตามระยะเวลาที่จด
ทะเบียนเพ่ิมทุน
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2.11 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํ างบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายจัดการของบริษัท 
ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํ านวนเงินที่เกี่ยวของกับ 
รายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจ 
เกิดขึ้นซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํ านวนที่ไดประมาณไว

2.12 การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2543 ไดมีการจัดประเภท 
รายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกบัการแสดงรายการในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 
2544 ดังนี้
• ! จัดประเภทเงินมัดจํ าจํ านวน 10,046,488 บาท จากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนนํ ามาแสดงเปน 
สินทรัพยอ่ืน

• ! จัดประเภทลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํ านวน 3,733,753 บาท  
ซ่ึงเคยนํ าไปหักกลบกับบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนมาแยกแสดงเปนรายการหนึ่งในสินทรัพย 
หมุนเวียนอ่ืน

• ! จัดประเภทสวนลดตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจ ํานวน 1,763,656 ซ่ึงเคยน ํา
ไปหักกลบกบับัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมาแยกแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

3. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2544 2543
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 331,683,378 231,177,371
หัก เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกนั (31,607,175) (1,500,000)

บาท 300,076,203 229,677,371

3.2 เงินสดจายสํ าหรับดอกเบ้ียและภาษเีงินไดสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543
มีดังน้ี

2544 2543
ดอกเบี้ย บาท 115,243,532 64,571,528
ภาษีเงินได บาท 56,755,657 10,684,776
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3.3 รายการท่ีไมเกีย่วกบัเงินสด
2544

ซ้ืออุปกรณ 124,970,382
หัก เงินสดจาย 114,822,275
หนี้สินคงคาง บาท 10,148,107

4. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 เงินฝากประจ ําจ ํานวน 31,607,175 บาท นํ าไปใชเปนหลักประกนักับบริษทัท่ี
ใหบริการทางดานบัตรเครดิตแหงหน่ึง

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2543 เงินฝากประจ ํา จํ านวน 1,500,000 บาท ใชเปนหลักประกันเพ่ือใหธนาคารออก
หนังสือคํ ้าประกันใหแกเจาหน้ีการคารายหน่ึงเพ่ือประกนัการชํ าระเงิน

5. ลูกหนี้การคาสุทธิ
5.1 ลูกหน้ีเชาซ้ือ

2544 2543
ลูกหน้ีเชาซ้ือและดอกเบ้ียคางรับ 3,208,130,976 1,155,489,671
หัก รายไดทางการเงินต้ังพัก (303,945,486) (119,002,207)

2,904,185,490 1,036,487,464
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (65,786,353) (14,300,947)
ลูกหน้ีเชาซ้ือและดอกเบ้ียคางรับ - สุทธิ บาท 2,838,399,137 1,022,186,517

5.2 ลูกหน้ีเงินใหกูยืมอ่ืน
2544 2543

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมอ่ืนและดอกเบ้ียคางรับ 1,691,191,310 467,560,992
หัก รายไดรอตัดจาย (821,021) (8,615)

1,690,370,289 467,552,377
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (25,702,979) (9,385,870)

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมอ่ืนและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,664,667,310 458,166,507
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ บาท 4,503,066,447 1,480,353,024
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6. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น
2544 2543

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
รอยละ บาท รอยละ บาท

บริษทั เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากดั - - 64.99 38,999,950
บริษทั สยาม-จัสโก จํ ากดั 8.50 8,500,000 8.50 8,500,000
บริษทั รอยัล คอสโม

(ประเทศไทย) จํ ากดั 10.00 162,500 10.00 162,500
บริษทั ฮัลโหล ดิสเคานท จํ ากดั 3.00 300,000 - -
อ่ืน ๆ - 100 - 100

8,962,600 47,662,550
หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (8,500,000) (8,500,000)

462,600 39,162,550

ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํ ากดั  
ใหแกผูถือหุนใหญของบริษัทจ ํานวน 840,000  หุน  และใหแกบุคคลอ่ืนจ ํานวน 3,059,995 หุน ในราคา
ทุน

7. อุปกรณ - สุทธิ
ยอดคงเหลือ เพิม่ข้ึน จํ าหนาย ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ณ วันที่

20 กุมภาพนัธ 20 กุมภาพนัธ
2543 2544

ราคาทุน :
เครื่องตกแตงและเครื่องใชส ํานกังาน 99,260,168 116,009,086 (2,088,599) 213,180,655
ยานพาหนะ 1,470,000 8,961,296 (212,788) 10,218,508
รวมอุปกรณ บาท 100,730,168 124,970,382 (2,301,387) 223,399,163

คาเส่ือมราคาสะสม :
เครื่องตกแตงและเครื่องใชส ํานกังาน (31,480,206) (28,169,353) 1,440,177 (58,209,382)
ยานพาหนะ (817,562) (1,127,806) 4,535 (1,940,833)
รวมคาเสื่อมราคาสะสม บาท (32,297,768) (29,297,159) 1,444,712 (60,150,215)

รวมอุปกรณ - สุทธิ บาท 68,432,400 163,248,948

2544 2543
คาเสื่อมราคาส ําหรับป บาท 29,297,159 14,411,553
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8.! สินทรัพยอื่น
สินทรัพยอ่ืนประกอบดวย

2544 2543
เงินมัดจ ํา 27,105,496 10,046,488
ลูกหนี้ธนาคารจากสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 7,655,685 -
ตนทุนซอฟแวร 57,475,010 10,451,636
หัก  คาตัดจ ําหนายสะสม (7,549,993) (1,782,349)

บาท
84,686,198 18,715,775

9. เงินกูยืมจากธนาคาร
ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543  บริษทัมีเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารตางประเทศในประเทศ  
และจากธนาคารในประเทศ จํ านวน 3,645,055,202 บาท  และ 1,425,679,096 บาท  ตามลํ าดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1.04  ถึง 9.1125 ตอป และรอยละ 0.9862 ถึง 7.9225 ตอป ตามลํ าดับ

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543  บริษทัมีวงเงินเบิกเกนิบัญชีท่ียังไมไดใชกบัธนาคารจํ านวน 160 
ลานบาท

เพ่ือเปนการจํ ากัดภาระหนี้สินสูงสุดท่ีจะเกิดขึ้นและบริหารความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัว บริษทัไดทํ าสัญญากํ าหนดเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจ ํานวน 2 สัญญา  สัญญาแรกมี 
มูลคาตามสัญญาจํ านวน 500 ลานบาท  สํ าหรับระยะเวลาจากวันที ่ 21 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2545 และสัญญาท่ีสองมีมูลคาตามสัญญาจํ านวน 500 ลานบาท สํ าหรับระยะเวลาจากวันที ่ 
21 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2546  ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูงกวารอยละ 7 ธนาคาร 
จะตองจายสวนเกินรอยละ 7 เปนเงินบาทใหแกบริษัท คาธรรมเนียมธนาคารจากการกํ าหนดเพดานของ
อัตราดอกเบ้ีย คํ านวณในอัตรารอยละ 1.25  และรอยละ 3 ของมูลคาตามสัญญา ตามลํ าดับ

นอกจากนั้น บริษัทไดทํ าสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตรา 
แลกเปล่ียน  ณ วันที่ในงบดุล มูลคาตามสัญญาของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีดังน้ี

2544 2543
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บาท 1,961,553,100 973,300,100
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10. เงินกูยืมระยะยาว
ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสองธนาคาร ธนาคารละ 
1,000,000,000 เยนญ่ีปุน  เงินกูยืมจ ํานวนแรกมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ JPY-TIBOR - TIBM+0.875  โดยมี
กํ าหนดชํ าระคืนเงินตนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546  สวนเงินกูยืมจ ํานวนที่สองมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
1.555 ตอป  โดยมีกํ าหนดการจายคืนเงินตนวันที ่13 กุมภาพันธ 2547

ในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตรา 
ดอกเบี้ย บริษทัไดทํ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือปองกัน
ความเส่ียงในหน้ีสิน โดยบริษัทไดทํ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุน อัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวและเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ใหเปนสกุลเงินบาทอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  
รายละเอียดของสัญญามีดังนี้

สกุลเงินท่ีไดรับ จ ํานวนเงินตน อัตราดอกเบ้ียลอยตัว/ สกุลเงินท่ีจาย จ ํานวนเงินตน อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ระยะเวลา
ท่ีจะไดรับตามสัญญา คงท่ีท่ีจะไดรับ ท่ีจะจายตามสัญญา ท่ีจะตองจายตามสัญญา

เยนญ่ีปุน 1,000,000,000 รอยละ JPY-TIBOR- บาท 395,000,000 รอยละ 7.73 3  ป
TIBM+0.875

เยนญ่ีปุน 1,000,000,000 รอยละ 1.555 บาท 362,896,315 รอยละ 6.85 3  ป

11. ทุนเรือนหุน
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2543 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมตพิิเศษเพ่ิมทุนจาก 10,000,000 บาท เปน 160,000,000 บาท 
โดยออกหุนสามัญใหมจํ านวน 15,000,000 หนุ มูลคาหุนละ 10 บาท การเพ่ิมทุนดังกลาวไดรับชํ าระคาหุน
เตม็จํ านวนและจดทะเบียนกับนายทะเบียนหุนสวนและบริษัท เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2543

12. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ซ่ึงก ําหนดใหบริษัทจัดสรรสํ ารองตามกฎหมายเปน
จํ านวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกํ าไรทุกคราวที่ประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํ ารองดังกลาวมียอดเทากบั
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํ ารองตามกฎหมายน้ีจะนํ าไปจายเปนเงินปนผลไมได
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13. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินดังกลาวไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการถือหุนหรือการ
มีผูถือหุนหรือกรรมการบางสวนรวมกัน งบการเงินน้ีแสดงถึงผลของรายการเหลาน้ีตามมูลฐานท่ีพิจารณา
รวมกันระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้

13.1 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชํ าระแลว สัดสวน จํ านวนเงิน
เงินลงทุน

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2543
บริษทัท่ีเกีย่วของกนั (บริษทัยอย)
บริษทั เอซีเอส  แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากดั ใหเชาซ้ือ 60,000,000 64.99 % 38,999,950

บาท 60,000,000 38,999,950

บริษัทไดมีการจ ําหนายเงินลงทุนดังกลาว เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544 (ดูหมายเหตุขอ 6)

13.2 ยอดคงเหลือกับบริษทัท่ีเกีย่วของ
ณ วันที่ 20 กุมภาพนัธ

บริษทัท่ีเก่ียวของกัน ความสัมพนัธ 2543 2542
บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ 72,841 10,301
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 9,754,393 802,356

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ 1,801,414 1,086,898
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 449,131 364,091
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13.3 รายการระหวางกนั
สํ าหรับปส้ินสุด
วันที่ 20 กุมภาพนัธ

บริษทัท่ีเก่ียวของกัน ความสัมพนัธ 2544 2543
บาท บาท

เงินปนผลจาย
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ 2,400,000 -
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 1,999,995 -

รายไดอ่ืน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ - 900,000
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 27,669,245 2,276,916

คาใชจายด ําเนินงาน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ 3,280,497 2,176,183
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 2,346,656 22,288

ซ้ือลูกหนีก้ารคา
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 41,858,268 -

ซ้ือสินทรัพยถาวร
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ 1,603,706 -
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํ ากัด กรรมการบริหารกลุมเดียวกัน 6,416,572 -

ขายเงินลงทุน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากดั ผูถือหุนใหญ 8,400,000 -

ราคาและเง่ือนไขเปนไปตามท่ีบริษัทและบริษทัท่ีเกีย่วของตกลงกนั
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14. สัญญาเชาและสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544 และ 2543 บริษทัมีสัญญาเชาและสัญญาบริการระยะยาวดังน้ี

ประเภท ระยะเวลาคงเหลือ จํ านวนคาเชาที่จะตองจาย
ณ วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2544

คาเชาส ํานกังาน 21/02/44 – 31/08/44 892,685
21/02/44 – 28/02/45 7,292,915
21/02/44 – 14/12/46 26,536,815
21/02/44 – 28/02/47 5,040,383

คาบริการ 21/02/44 – 31/08/44 5,416,170
21/02/44 – 28/02/45 1,270,150
21/02/44 – 14/12/46 4,197,033
21/02/44 – 28/02/47 512,817

51,158,968
ณ วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2543
คาเชาส ํานกังาน 21/02/43 – 31/08/44 2,874,113

21/02/43 – 30/11/45 2,073,145
21/02/43 – 31/08/46 2,451,355

คาบริการ 21/02/43 – 31/08/44 10,558,360
21/02/43 – 31/08/45 223,065
21/02/43 – 31/08/46 558,325

18,738,363

15. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
บรษิทัแสดงรายการและเปดเผยขอมูลสํ าหรบัเครือ่งมือทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับท่ี 48 
เรือ่งการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสํ าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน

บรษิทัไดทํ าสัญญาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกีย่วของกบัภาระผูกพันท่ีเปนเงินตราตางประเทศ บริษทัมีนโยบายท่ีจะใชตราสาร
อนุพันธทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียงในสวนที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันดังกลาว 
เทานัน้  บรษิทัไมไดถือตราสารอนพัุนธทางการเงินไวเพ่ือการคา
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15.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สํ าคญั ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 2

15.2 ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดในสัญญา 
ท่ีทํ าไวกับบริษัทและทํ าใหเกิดความเสียหายแกบริษัทได ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของ 
สินเช่ือซ่ึงเกดิจากลูกหน้ีการคามีจํ ากดั เน่ืองจากบริษทัมีฐานลูกหน้ีจํ านวนมากราย และกระจายอยู
ในภูมิภาคตาง ๆ บริษัทไดมีนโยบายในการปองกันความเส่ียงนี้โดยมีการวิเคราะหสินเชื่อจากขอมูล
ตาง ๆ ของลูกคาและการติดตามฐานะลูกคาอยางสม่ํ าเสมอ

สํ าหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล  ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังหักคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเส่ียงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

15.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเส่ียงเกีย่วกบัอัตราดอกเบ้ีย เกดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกอใหเกดิผลเสียหาย
ตอบริษัทในปจจุบันและในอนาคต

บริษทัไมมีความเส่ียงเกีย่วกบัอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากเงินกูสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สํ าหรับ
เงินกู ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีบริษัทไดทํ าสัญญาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงในเรื่อง
อัตราดอกเบ้ีย รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย ไดเปดเผยไว
แลวในหมายเหตุขอ 10

15.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  
ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทในงวดปจจุบันและในงวดตอ ๆ ไป ซ่ึงบริษัทคาดวาจะไมมี 
ผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวสํ าหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงอาจมีสาระสํ าคัญตอ
ผลการดํ าเนินงาน เนื่องจากบริษัทไดทํ าสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญา 
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ สํ าหรับรายการในสกุลเงินตราตางประเทศทุกรายการเพ่ือปองกัน
ความเส่ียงดังกลาว
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15.5 ประมาณการมูลคายุติธรรมสํ าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับท่ี 48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสํ าหรับเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน” กํ าหนดใหเปดเผยมูลคายุติธรรม ซ่ึงตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม  
ดังนั้น มูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี จึงไมจ ําเปนตองบง
ชี้ถึงจ ํานวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปจจุบัน

การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณท่ีแตกตางกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระ
สํ าคัญในมูลคายุติธรรมท่ีประมาณขึ้น บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการ
ประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซ่ึงมีระยะเวลาไมเกนิ 3 เดือน ลูกหนี้การคา สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เจา
หนี้การคา เจาหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกรอง และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลคาตามบัญชีซ่ึงเทากับมูล
ค 
ยุติธรรมโดยประมาณ

เงินกูยมืธนาคาร มูลคายตุธิรรมโดยประมาณของเงินกูยมืระยะส้ันและระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว
มีมูลคาตามจํ านวนที่แสดงในงบดุล มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีค ํานวณโดยใชวธีิสวนลดกระแสเงินสด และใชอัตราคดิลดก ําหนดตามอัตราดอก
เบ้ีย ในปจจุบันตามอายุสัญญาคงเหลือเฉล่ีย

2544
มูลคาตามบญัชี มูลคายุติธรรม

เงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ บาท 370,552,000 382,337,142

บริษัทมีการทํ าสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตาง
ป ร ะ เ ท ศ
และอัตราดอกเบ้ียหลายสัญญา เพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
สํ าหรับเงินกูยืมจากตางประเทศ

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 
มูลคายุติธรรมค ํานวณจากมูลคาที่จะรับหรือจายหากมีการเลิกสัญญา
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ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2544  ถาบริษัทเลิกสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัทจะตอง
จายเงินประมาณ 19.9 ลานบาท ใหกบัธนาคาร

ณ วนัท่ี 20 กมุภาพันธ 2544  ถาบรษิทัเลิกสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย  
บริษทัจะตองจายเงินประมาณ 65.9 ลานบาทใหกับธนาคาร

บรษิทัไมมีขอมูลเกีย่วกบัมูลคายตุธิรรมของเงินกูยมืระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และสัญญาซ้ือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2543


