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5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก

สินทรัพยถาวรท่ี KTC ใชในการประกอบธุรกิจเปนสินทรัพยของ KTC เองต้ังแตตนท้ังหมดซ่ึงประกอบดวย สิทธิการเชา 
อุปกรณสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร และรถยนต ตามรายละเอียดขางลางนี้

รายการสินทรพัยถาวร ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาตามบัญชีสุทธิ
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา (ลานบาท) 0.54 0.22 0.31
อุปกรณสํานักงาน (ลานบาท) 28.81 20.25 8.56
อุปกรณคอมพิวเตอร (ลานบาท) 20.03 10.9 9.1
รถยนต (ลานบาท) 3.54 3.04 0.50
รวม 52.93 34.46 18.47

ท่ีมา : กระดาษทําการของบริษัทฯ

สวนการโอนสินทรัพยจากธนาคารกรุงไทย มายัง KTC ซ่ึงไดกระทําเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2545 KTC ไดรับโอน       
สินทรัพยตางๆ ซ่ึงประกอบดวยลูกหนี้บัตรเครดิตและสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบัตรเครดิตอื่นๆ จากธนาคารกรุงไทยตาม    
มูลคาทางบัญชีสุทธิ สําหรับรายการสินทรพัยท่ีโอน ท่ีไมใชลูกหน้ีบัตรเครดิตไดแสดงไวในตารางขางลางน้ี

รายการสินทรพัยถาวร จํานวน
เคร่ืองรูดบัตรอัตโนมัติ (Electronic Data Capture) 2,684 เคร่ือง
เคร่ืองไมโครฟลม 3 เคร่ือง
เคร่ืองไมโครอิมเมท 1 ชุด
ตูเซฟ 1ตู

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

5.2 ลูกหน้ีบัตรเครดิตและสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต

เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีนโยบายท่ีจะแปรรูปบริษัทฯ จากการเปนรัฐวิสาหกิจโดยการนําหุนเขาจดทะเบียนใน     
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยจึงไดมีมติใหโอนสินทรัพยใหแกบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงลูกหน้ีสินเชื่อธุรกิจ        
บัตรเครดิตประกอบดวยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต ท้ังน้ีไดมีการทําสัญญาโอนสินทรัพยตามรายละเอียด    
ในสวนรายการระหวางกัน ขอ 11 การโอนสินทรัพยน้ี ไดตกลงซ้ือขายกันตามมูลคาทางบัญชีสุทธิ โดยคิดการต้ัง                
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑท่ีใชกันโดยท่ัวไปสําหรับธรุกิจบตัรเครดิต ซ่ึงเปนเกณฑท่ีตางจากการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญใน
ธุรกิจธนาคารท่ีธนาคารกรุงไทยใชในการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะส ูญสําหรับส ินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกอนการโอนสินทรัพย 
มูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปนสวนหน่ึงของขอมูลท่ีใชในการพิจารณาราคาซ้ือขายตามท่ีผูซ้ือและผูขาย  
ทําการตกลงกัน โดยราคาซ้ือขายที่ธนาคารกรุงไทย และ KTC ตกลงกัน คือ 4,007.78 ลานบาท

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินซ่ึงไดรับการตรวจสอบจากสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน จะเห็นวาสินทรัพยประเภทลูกหน้ี
เปนรายการใหญที่สุดของ KTC โดยลูกหน้ีของ KTC แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ลูกหน้ีบัตรเครดิต ซ่ึงเปนสวนใหญของยอดลูกหน้ี
ท้ังหมด และ ลูกหนี้สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต อยางไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายของ KTC ที่จะใหบริการสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต   
แกเฉพาะลูกคาเดิมตอไป โดยไมมีการใหบริการดังกลาวเพิ่มแกลูกคารายใหมจึงคาดวาลูกหน้ีสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตมียอดท่ี  
ลดลงทุกป ซ่ึงทําใหสัดสวนลกูหน้ีประเภทน้ีตอลูกหน้ีท้ังหมดลดลงอยางตอเน่ืองเชนกัน
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5.2.1 นโยบายการรับรูรายไดและระงับการรับรูรายได

บริษัทฯ มีนโยบายรับรูรายไดดอกเบ้ีย โดยใชเกณฑคงคาง ยกเวนดอกเบ้ียจากสินเชือ่ท่ีไดต้ังสํารองไวเต็มจํานวนแลว 
หรือสินเช่ือท่ีไดตัดเปนหน้ีสูญไปแลวซ่ึงจะรับรูเปนรายไดเม่ือบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจริง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะหยุดรับรูรายได
ดอกเบ้ียเม่ือลูกหน้ีคางชําระเกิน 180 วัน อยางไรก็ตาม ในสวนของงบการเงินประหน่ึงทําใหมน้ัน บรษัิทฯ ใชเกณฑหยุดรับรู   
รายไดเม่ือลูกหน้ีคางชําระเกินกวา 90 วัน เน่ืองจากขอจํากัดทางดานระบบการบันทึกขอมูลท่ีไดยึดหลักปฏิบัติตามธนาคาร    
แหงประเทศไทย จึงมีความแตกตางกับแนวทางการปฏิบัติท่ี KTC จะใชตอไปในอนาคต และขอจํากดัทางระบบน้ีก็ทําใหขอมูล
สนับสนุนท่ีจะใชในการเปล่ียนขอมูลรายไดจากเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาเปนเกณฑของ KTC มีไมเพียงพอ

สําหรับรายไดคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมเบิกเงินสดลวงหนา คาธรรมเนียมรับในฐานะผูออกบัตร ฯลฯ 
บริษัทฯ ใชนโยบายรับรูรายไดทันทีเม่ีอเกิดรายการ

5.2.2 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย

KTC มีการจัดชั้นสินทรัพยสําหรับเงินใหสินเชื่อ ท้ังสําหรับลูกหน้ีบัตรเครดิตและลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิตซ่ึงไมไดรับ    
การตรวจสอบหรือสอบทาน โดยมีนโยบายการจัดชั้นสินทรัพยตามระยะเวลาที่ผูถือบัตรคางชําระกับบริษัท โดยจะแบงสินเชือ่เปน 
3 ชั้น คือ ลูกหน้ีท่ีคางชาํระไมเกิน 89 วัน ลูกหนี้ที่คางชําระในชวง 90-179 วัน และลูกหน้ีท่ีคางชําระเกินกวา 179 วัน

5.2.3 นโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และการตัดบัญชีหนี้สูญ

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรบัลูกหน้ี โดยใชเกณฑท่ีใชกันโดยท่ัวไปในธุรกิจบัตรเครดิต โดยจะ
ไมมีการตั้งคาเผื่อสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเปนระยะเวลานอยกวา 180 วัน และจะตั้งสํารองรอยละ 100 สําหรับลกูหน้ีท่ีคางชาํระ
เปนเวลาต้ังแต 180 วันข้ึนไป

งวด 6 เดือน
ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2545

มูลคาสินเชื่อบัตรเครดิตกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ* (ลานบาท) 3,497.61
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – บัตรเครดิต (ลานบาท) 531.60
มูลคาสินเชื่อบัตรเครดิตสุทธ ิ(ลานบาท) 2,966.01
รอยละของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอมูลคาสินเช่ือบัตรเครดิต 15.20%
มูลคาสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ* (ลานบาท) 1,893.18
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ธนวัฏบัตรเครดิต (ลานบาท) 873.44
มูลคาสินเช่ือธนวัฏบตัรเครดิตสทุธิ (ลานบาท) 1,019.74
รอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอมูลคาสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต 46.14%

* หลังหักดอกเบี้ยตั้งพัก

ท่ีมา : งบการเงิน สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 (สอบทานโดยสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน)

สําหรับนโยบายในการตัดหน้ีสูญน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาตัดบัญชีตามหลักเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 186       
(พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร สําหรับลกูหน้ีท่ีมีหน้ีคงคางชําระติดตอกันเปนเวลา 180 วัน และเขาตาม  
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ซ่ึงไดกําหนดเกณฑตามระยะเวลาคางชาํระ มูลหน้ี และวิธีการและขั้นตอนในการ   
ติดตามทวงถามหน้ี

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนลูกหน้ีท่ีมีอายุเกินกวา 179 วันมาจากธนาคารกรุงไทยตามมูลคาทางบัญชีสุทธ ิ
ซ่ึงมีมูลคาเปนศูนย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําลังพิจารณาการจําหนายลูกหน้ีดังกลาว พรอมท้ังคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีรับโอนมาจาก
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ธนาคารกรุงไทยเปนสูญ (Write off) เพ่ือใหสะทอนคุณภาพของสินทรัพยท่ีแทจรงิ โดยคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  
สิ้นป 2545

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

KTC ไมมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม ขณะนี้ KTC มีแผนที่จะลงทุนในบริษัท          
ไทยสมารทคารด จํากัด เพื่อใหบริการธุรกิจทางดานดิจิตอลเพอรส (โครงการสมารทคารด) ซึ่งเปนโครงการใหบริการเครื่องมือ
การชําระเงินแทนเงินสด 2 ประเภท คือ บัตรสมารทคารดเช่ือมบัญชีธนาคาร (สามารถเติมเงินในบัตรได และเปนบัตรที่เชื่อมตอ
กับบัญชเีงินฝากท่ีธนาคารได) และบัตรสวนตัว (บัตรท่ีสามารถเติมเงินไดแตไมเช่ือมกับบัญชีเงินฝาก) โดยสัดสวนการลงทุนท่ี 
แนนอนของ KTC จะกําหนดในภายหลัง ซ่ึงในเบ้ืองตนน้ี บริษัทฯ คาดวาจะมีสัดสวนการลงทุนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนหุน
ในบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด


