
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2543 งบกํ าไรขาดทุน งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท อิออน 
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว 
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินของบริษทัดังกลาว สํ าหรับปส้ินสุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2542 
(ยกเวนงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อ่ืนในสํ านักงานเดียวกัน ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 20 เมษายน 2542

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงก ําหนดให 
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ 
รายการท้ังท่ีเปนจํ านวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ 
บัญชีท่ีกิจการใช และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสํ าคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํ า
ขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข  า พ เ จ  า
เช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2543  
ผลการด ําเนนิงานและกระแสเงินสด สํ าหรบัปส้ินสุดวนัเดยีวกนัของบริษัท อิออน ธนสินทรพัย (ไทยแลนด)
จํ ากดั โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ตามท่ีกล  าวไว  ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข อ  3  บริษัทได จัดทํ างบแสดง 
การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2542 เพ่ือ
เปรียบเทียบกบังบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2543 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดังกลาวและ
เห็นวางบดังกลาวแสดงรายการอยางเหมาะสมตามควรแลว

เพ่ิมศักดิ ์ จิระจักรวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427
วันท่ี 12 เมษายน 2543 สํ านักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ



บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบดุล

ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ

2543 2542
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 231,177,371 130,580,331
เงินลงทุนระยะส้ัน - 30,000,000
ลูกหนี้การคาสุทธิ (หมายเหตุขอ 3.3 ขอ 3.4  และขอ 5) 1,480,353,024 873,532,619
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 61,779,513 74,435,827

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,773,309,908 1,108,548,777

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วของกนัและบริษัทอ่ืน
(หมายเหตุขอ 3.5 และขอ 6) 39,162,550 19,412,600

อุปกรณ - สุทธิ (หมายเหตุขอ 3.6 และขอ 7) 68,432,400 34,209,514

สินทรัพยอ่ืน 8,669,287 781,598

รวมสินทรัพย บาท 1,889,574,145 1,162,952,489

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ

2543 2542
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูยืมจากธนาคาร (หมายเหตุขอ 3.7 และขอ 8) 1,425,679,096 999,521,140
เจาหนี้การคา 124,525,591 64,348,189
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 106,921,867 72,446,573

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,657,126,554 1,136,315,902
รวมหนี้สิน 1,657,126,554 1,136,315,902

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน (หมายเหตุขอ 9)
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 16,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 160,000,000
หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 10,000,000

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

หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
ชํ าระครบแลว 10,000,000

กํ าไรสะสม
จัดสรรแลว
สํ ารองเพื่อการขยายกิจการ 13,250,000 8,250,000

ยังไมไดจัดสรร 59,197,591 8,386,587
รวมสวนของผูถือหุน 232,447,591 26,636,587

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน บาท 1,889,574,145 1,162,952,489

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ

2543 2542
รายได
รายไดจากการใหเชาซ้ือ 286,359,720 241,981,862
รายไดจากการใหกูยืม 89,501,803 46,316,600
รายไดจากบัตรเครดิต 70,975,672 36,892,871
รายไดอ่ืน 21,314,050 28,207,332
รวมรายได 468,151,245 353,398,665

คาใชจาย
คาใชจายในการดํ าเนินงานและการบริหาร 240,213,335 142,585,051
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 74,880,892 79,641,269
ดอกเบี้ยจาย 70,621,191 126,820,346
รวมคาใชจาย 385,715,418 349,046,666

กํ าไรกอนหักภาษีเงินได 82,435,827 4,351,999
ภาษีเงินได (26,624,823) (886,352)
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป บาท 55,811,004 3,465,647

กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุขอ 3.9) บาท 49.68 3.47

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

2543 2542
ทุนเรือนหุน
ทุนหุนสามัญ
ยอดตนป 10,000,000 10,000,000
เพ่ิมระหวางป – เพ่ิมทุน 150,000,000 -
ยอดปลายป 160,000,000 10,000,000

กํ าไรสะสม
จัดสรรแลว – สํ ารองเพื่อการขยายกิจการ
ยอดตนป 8,250,000 8,250,000
เพ่ิมระหวางป – โอนมาจากก ําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 5,000,000 -
ยอดปลายป 13,250,000 8,250,000

ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป 8,386,587 4,920,940
เพ่ิมระหวางป – กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 55,811,004 3,465,647
ลดระหวางป – โอนไปสํ ารองเพื่อการขยายกิจการ (5,000,000) -
ยอดปลายป 59,197,591 8,386,587

รวมสวนของผูถือหุน บาท 232,447,591 26,636,587

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  จํ ากดั
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

2543 2542
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด ําเนินงาน
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 55,811,004 3,465,647
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกํ าไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิไดจาก

 (ใชไปใน) กิจกรรมด ําเนินงาน
คาเส่ือมราคา 14,411,553 8,151,264
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 4,250,000 4,250,000
ขาดทุนจากการตัดจ ําหนายสินทรัพยถาวร 944,747 -
คาตัดจ ําหนาย 1,204,294 1,064,426
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 73,695,792 83,891,269
(กํ าไร) จากการขายสินทรัพยถาวร - (74,479)

กํ าไรจากการด ําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดํ าเนินงาน 150,317,390 100,748,127

สินทรัพยด ําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหนี้การคา (680,516,197) (40,523,320)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (11,955,416) (33,388,709)
สินทรัพยอ่ืน (8,776,759) -

หนี้สินด ําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้การคา 60,177,402 35,721,973
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 34,966,020 34,943,791
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมด ําเนินงาน (455,787,560) 97,501,862

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถาวร (49,894,410) (15,361,170)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร - 150,160
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะส้ัน 30,000,000 14,242,218
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วของกนัและบริษัทอ่ืน (23,999,950) (3,500,000)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (43,894,360) (4,468,792)



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

สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

2543 2542
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 448,778,960 (33,985,360)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 150,000,000 -
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 598,778,960 (33,985,360)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 99,097,040 59,047,710
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 130,580,331 71,532,621
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป บาท 229,677,371 130,580,331

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อิออน  ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปสิน้สุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2543 และ 2542

1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกหลายประเทศไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจมาตั้งแต 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงปญหาเหลาน้ีมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัท งบการเงินน้ีไดรวมถึงผลกระทบของ
สถานการณทางเศรษฐกจิท่ีมีตอฐานะการเงินของบริษทัตามท่ีผูบริหารไดประเมินไวแลว

2. 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 2543 บริษัทมีจ ํานวนพนักงานทั้งหมด 332 คน และมีคาใชจายพนักงานเปนจํ านวน 
77.30 ลานบาท สํ าหรับปส้ินสุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2543

3. เกณฑการเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ
บริษัทจัดทํ าบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํ างบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศไทย งบการเงินนี้ไดจัดทํ าขึ้นตามหลักการและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ในประเทศไทยและสํ าหรับผูท่ีมีความรูตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ หลักการบัญชีดังกลาวอาจจะ
แตกตางจากหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศอ่ืน

บริษัทได  เคยเสนองบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ  2542 โดยไมไดจัดทํ า
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 
2542 เนื่องจากในขณะนั้นมาตรฐานการบัญชีของไทยยังไมไดมีขอก ําหนดใหจัดทํ างบการเงินดังกลาว 
อยางไรกต็าม เน่ืองจากในปจจุบันมาตรฐานการบัญชีของไทยท่ีออกใหมฉบับท่ี 35 เร่ือง “การน ําเสนอ
งบการเงิน” มีขอกํ าหนดใหจัดทํ างบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด
ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดทํ างบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสํ าหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2542 เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที่
20 กุมภาพันธ 2543

…/2



- 2 -

นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญมีดังตอไปนี้

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

3.2 การรับรูรายได
รายไดจากการใหเชาซ้ือบันทึกโดยใชวิธีผลบวกของจํ านวนงวดท่ีผอนชํ าระ ดอกเบ้ียจากการให   
เชาซ้ือ การใหกูยืมสวนบุคคล บัตรเครดิตและรายไดคาธรรมเนียมอ่ืนบันทึกเปนรายไดตามเกณฑ  
คงคาง

3.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้จากการเชาซ้ือแสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาภายหลังจากหักรายไดทางการเงินตั้งพัก
และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว

3.4 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกํ าหนดขึ้นโดยการประมาณจ ํานวนหน้ี ณ วันส้ินปที่คาดวาจะเก็บเงินไมได 
การประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้

3.5 เงินลงทุน
สํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2543 เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนจัดประเภทเปนเงินลงทุน 
ท่ัวไปและแสดงในราคาทุน ในกรณีท่ีมีการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูผลขาดทุนนั้นใน 
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2542 เงินลงทุนดังกลาวแสดงตามราคาทุน ยกเวนในกรณ ี
ที่มีลดลงอยางเปนการถาวรรับรูผลขาดทุนนั้นในงบก ําไรขาดทุน

3.6 อุปกรณ
อุปกรณแสดงตามราคาทุน

คาเส่ือมราคาค ํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุใชงานโดยประมาณของสินทรัพยซ่ึงมีระยะเวลา 5 ป
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3.7 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทแปลงคารายการบัญชีในสกลุเงินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวางปเปนเงินบาทตามอัตราแลก
เปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินในสกลุเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี
ตามงบดุลเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น บริษัทรับรูกํ าไรและขาดทุนจากการ 
แลกเปล่ียนเม่ือมีการชํ าระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงคาเปนรายไดหรือคาใชจายเม่ือกํ าไร 
หรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น สํ าหรับหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศและไดทํ าสัญญาแลกเปล่ียน 
เงินตราตางประเทศลวงหนา ผลตางระหวางอัตราแลกเปล่ียนในสัญญาลวงหนาและอัตราแลกเปล่ียน
ทันที ณ วันทํ าสัญญาลวงหนา (คาธรรมเนียมหรือสวนลด) รับรูเปนคาใชจายหรือรายไดตามอาย ุ
ของสัญญา

3.8 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํ างบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายจัดการของบริษัท 
ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํ านวนเงินที่เกี่ยวของกับ 
รายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจ 
เกิดขึ้นซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํ านวนที่ไดประมาณไว

3.9 กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ าไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํ านวณโดยการหารก ําไรสุทธิดวยจ ํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้ าหนักท่ี   
คงเหลืออยูในระหวางป บริษทัไมมีหุนสามัญเทียบเทาท่ีมีผลตอก ําไรตอหนุลดลงเต็มท่ี ในระหวางป
ส้ินสุดวันที ่20 กุมภาพันธ 2543 บริษัทไดมีการเปล่ียนมูลคาของหุนสามัญตอหุนจาก 100 บาท เปน 
10 บาทตอหนุ ดังนั้นบริษัทไดค ํานวณก ําไรตอหุนสํ าหรับป 2542 ขึ้นใหม โดยใชมูลคาหุนละ 
10 บาทตอหุน เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสํ าหรับป 2543

3.10 การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2542 ไดมีการจัดประเภท 
รายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกบัการแสดงรายการในงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 
2543 มีดังน้ี
• ! จัดประเภทรายการรายไดจากการใหเชาซ้ือจ ํานวน 241,169,880 บาท รายไดจากการใหกูยืม
จํ านวน 46,316,600 บาท และรายไดจากบัตรเครดิตจํ านวน 36,892,871 บาท ซ่ึงเคยแสดงไวใน
รายไดทางการเงิน นํ ามาแยกแสดงเปนรายไดจากการใหเชาซ้ือ รายไดจากการใหกูยืม และราย
ไดจากบัตรเครดิต ตามลํ าดับ

• ! จัดประเภทรายการรายไดคาธรรมเนียมจ ํานวน 811,982 บาท จากรายไดอ่ืนน ํามาแสดงเปน 
รายไดจากการใหเชาซ้ือ
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4. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2543 2542
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 231,177,371 130,580,331
หัก เงินฝากธนาคารท่ีใชเปนหลักประกนั (1,500,000) -

229,677,371 130,580,331

4.2 เงินสดจายสํ าหรับดอกเบ้ียและภาษเีงินไดสํ าหรับปส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2543 และ 2542
มีดังน้ี

2543 2542
ดอกเบี้ย บาท 64,571,528 126,318,703
ภาษีเงินได บาท 10,684,776 -

5. ลูกหนี้การคาสุทธิ
5.1 ลูกหน้ีเชาซ้ือ

2543 2542
ลูกหน้ีเชาซ้ือและดอกเบ้ียคางรับ 1,155,489,671 735,596,512
หัก รายไดทางการเงินต้ังพัก (119,002,207) (78,381,871)

1,036,487,464 657,214,641
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (14,300,947) (12,127,291)
ลูกหน้ีเชาซ้ือและดอกเบ้ียคางรับ 1,022,186,517 645,087,350

5.2 ลูกหน้ีเงินใหกูยืมอ่ืน
2543 2542

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมอ่ืนและดอกเบ้ียคางรับ 467,560,992 232,267,553
หัก รายไดรอตัดจาย (8,615) (10,492)

467,552,377 232,257,061
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (9,385,870) (3,811,792)

ลู ก ห นี้ เ งิ น ใ ห  กู  ยื ม อ่ื น แ ล ะ ด อ ก เ บ้ี ย ค  458,166,507 228,445,269

รวมลูกหนี้การคาสุทธิ บาท 1,480,353,024 873,532,619
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6. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น

2543 2542
สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
รอยละ บาท รอยละ บาท

บริษทั เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากดั 64.99 38,999,950 25.00 15,000,000
บริษทั สยาม-จัสโก จํ ากดั 8.50 8,500,000 8.50 8,500,000
บริษทั สยาม คอสโม

(ประเทศไทย) จํ ากดั 10.00 162,500 10.00 162,500
อ่ืน ๆ - 100 - 100

47,662,550 23,662,600
หัก คาเผ่ือการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน (8,500,000) (4,250,000)

39,162,550 19,412,600

7. อุปกรณ - สุทธิ
ยอดคงเหลือ เพิม่ข้ึน จํ าหนาย ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 20 กุมภาพนัธ ณ วันที่ 20 กุมภาพนัธ
2542 2543

ราคาทุน :
เครื่องตกแตงและเครื่องใชส ํานกังาน 51,570,476 48,949,663 (1,259,971) 99,260,168
ยานพาหนะ 1,470,000 - - 1,470,000
รวมอุปกรณ บาท 53,040,476 48,949,663 (1,259,971) 100,730,168

คาเส่ือมราคาสะสม :
เครื่องตกแตงและเครื่องใชส ํานกังาน (18,307,400) (14,117,553) 944,747 (31,480,206)
ยานพาหนะ (523,562) (294,000) - (817,562)
รวมคาเสื่อมราคาสะสม บาท (18,830,962) (14,411,553) 944,747 (32,297,768)

รวมอุปกรณ - สุทธิ บาท 34,209,514 34,538,110 (315,224) 68,432,400

2543 2542
คาเสื่อมราคาส ําหรับป บาท 14,411,553 8,151,264
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8. เงินกูยืมจากธนาคาร
เงินกูยืมจากธนาคารเปนเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารในประเทศและธนาคารตางประเทศในประเทศไทย 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.9862 ถึง 7.9225 ตอป

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2543 และ 2542 บริษทัมีสัญญาเบิกเงินเกนิบัญชีกบัธนาคารในวงเงิน 160 ลานบาท
และ 180 ลานบาท ตามลํ าดับ

9. ทุนเรือนหุน
เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2543 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติพิเศษใหเปล่ียนแปลงมูลคาตอหุนและจํ านวนหุนจาก
เดิมหุนสามัญ 100,000 หุนมูลคาหุนละ 100 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 10 ลานบาท เปนหุนสามัญ 1,000,000 
หุนมูลคาหุนละ 10 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 10 ลานบาท นอกจากนั้น ผูถือหุนของบริษัทไดอนมัุติการเพ่ิม
ทุนของบริษัทจาก 10,000,000 บาท เปน 160,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํ านวน 15,000,000 หนุ  
มูลคาหุนละ 10 บาท การเพ่ิมทุนดังกลาวไดรับชํ าระคาหุนเต็มจ ํานวนและจดทะเบียนกับนายทะเบียนหุน
สวนและบริษัท เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2543

10. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางบริษัทท่ีเกีย่วของกนั มีดังตอไปนี้
10.1 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชํ าระแลว สัดสวน จํ านวนเงิน
เงินลงทุน

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

2542
บริษทัท่ีเกีย่วของกนั
บริษทั เอซีเอส  แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากดั ใหเชาซ้ือ 60,000,000 25 % 15,000,000

บาท 60,000,000 15,000,000
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10.2 รายการคาระหวางกัน

ช่ือบริษทั รายไดอ่ืน คาใชจาย ลูกหนีอ่ื้น เจาหนีอ่ื้น หนีสิ้น
หมุนเวียนอ่ืน

2543
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด 900,000 2,176,183 10,301 1,086,898 -
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรช่ัน จํ ากัด 2,276,916 22,288 802,356 722 364,091

บาท 3,176,916 2,198,471 812,657 1,087,620 364,091

ช่ือบริษทั รายไดอ่ืน ดอกเบีย้จาย สินทรัพย หนีสิ้น
หมุนเวียนอ่ืน หมุนเวียนอ่ืน

2542
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด 2,061,456 - 26,884,075 -
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรช่ัน จํ ากัด 1,867,539 306,918 852,811 187,727

บาท 3,928,995 306,918 27,736,886 187,727

ราคาและเง่ือนไขเปนไปตามท่ีตกลงกนัระหวางบริษัท และบริษัทท่ีเกีย่วของกนั

11. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2543 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารเนื่องจากใหธนาคารออกหนังสือ
คํ้ าประกันใหเจาหน้ีการคาเพ่ือประกนัการชํ าระเงินเปนจ ํานวน 2,500,000 บาท

12. ปญหาป ค.ศ. 2000 (ไมไดตรวจสอบ - ไมรวมอยูในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต)
บริษัทไดทํ าการแกไขปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพ่ือแกไขปญหาเกีย่วกบัป ค.ศ. 2000 และไดประเมิน 
ผลกระทบจากเร่ืองดังกลาวแลว จนถึงปจจุบันไมพบวามีผลกระทบอยางมีสาระสํ าคญัตอการดํ าเนินงานของ
บริษทั


