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12 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

หลังจากท่ีธนาคารกรุงไทยไดโอนกิจการธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
มายังบริษัทฯ ในวันที ่ 30 มิถุนายน 2545 แลวนั้น การดําเนินงานของบริษัทฯ ไดเปล่ียนจากการรับจางบรหิารมาเปนการ
ดําเนินงานธุรกิจบัตรเครดิตอยางแทจริง ดังน้ันขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ กอนการรบัโอนกิจการ (ดังท่ีแสดงในขอ12.1 
งบการเงิน) จึงเปนเพียงการแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ ในฐานะผูรับจางบรหิาร โดยมิไดเปนการแสดงผลประกอบการ
ของธุรกิจบัตรเครดิตท่ีแทจริง สําหรับงบการเงินป 2542 ถึง 2545 ของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทรับจางบริหาร มีสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีซ่ึงไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจากผูถือหุนของบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบใหเห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประหน่ึงวาบริษัทฯ ไดดําเนิน
ธุรกิจบัตรเครดิตเองเต็มรูปแบบต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2543 บริษัทฯ จึงไดวาจางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส   
เอบีเอเอส จํากัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.) เพื่อตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ (Special Audit) ตองบการเงิน
ประหน่ึงทําใหม (Pro Forma Financial Statements) ท่ีจัดทําโดยผูบริหารของบรษัิทฯ ดังท่ีแสดงในขอ 12.2 งบการเงิน
ประหน่ึงทําใหม

อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีธนาคารกรุงไทยไดโอนกิจการธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต และธุรกิจ
อื่นๆ ท่ีเก่ียวของมายังบริษัทฯ ในวันที ่30 มิถุนายน 2545 แลวนั้น การดําเนินงานของบริษัทฯ จะเปนการดําเนินงานธุรกิจ
บัตรเครดิตอยางแทจริง ดังขอมูลท่ีแสดงในขอ 12.3 การวิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสําหรับงวด 2 เดือนสิ้นสุด          
วันท่ี 31 สิงหาคม 2545 และ การวิเคราะหผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ ซ่ึงจัดทําโดยผูบริหารของบริษัทฯ

12.1 งบการเงิน

ขอมูลทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับบริษัทฯ กอนการรับโอนสินทรัพย ตามท่ีแสดงในงบการเงินซ่ึงไดรับ         
การตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนผูสอบบัญชีอิสระที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากผูถือหุนของ
บริษัทฯ ในชวงเวลาดังกลาวนั้น จึงเปนเพียงการแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ ในฐานะผูรับจางบริหาร โดยมิไดเปนการ
แสดงผลประกอบการของธุรกิจบัตรเครดิตท่ีแทจริง งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีแสดงในหัวขอน้ี เปนงบการเงินตรวจสอบสําหรับ
ผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543 รวมทั้งสอบทานสําหรับ        
ผลประกอบการระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

อยางไรก็ตาม งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ไดแสดง         
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หลังการโอนสินทรัพย โดยยังมิไดแสดงถึงโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ท่ีจะเปนในอนาคต หรอื
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบธรุกิจบตัรเครดิตอยางแทจริง
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ตรวจสอบ/สอบทานโดยสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน
หนวย : บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2542
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2543
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2544
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน

2545
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร      43,279,784.55 26,643,565.40 1,433,200.66 715,797,726.78
ลูกหนี้บัตรเครดิต - สุทธิ - - 2,966,006,961.92
ลูกหนี้ธนวัฏ - สุทธิ - - 1,019,745,850.23
ลูกหนี้คาบริหารงาน           300,000.00 24,000,000.00 63,047,061.53 -
ดอกเบี้ยคางรับ 52,737.35
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12,277,690.64 21,834,904.41 33,124,796.88 92,432,725.86
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 55,910,212.54 72,478,469.81 97,605,059.07 4,793,983,264.79
อาคารและอุปกรณ – สุทธิ      25,031,611.01 23,805,034.67 18,206,297.32 18,469,592.86
ยานพาหนะที่เชาตามสัญญาเชา
การเงิน – สุทธิ

          789,425.25
387,556.10 - -

สินทรัพยอื่น        3,101,366.84 4,463,077.63 3,775,036.50 4,699,668.00
รวมสินทรัพย 84,832,615.64 101,134,138.21 119,586,392.89 4,817,152,525.65

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้        5,673,704.78 7,569,753.71 31,634,019.58 12,609,674.37
ตั๋วสัญญาใชเงิน - - 500,000,000.00
เจาหนี้จากการโอนสินทรัพย - - 4,008,775,706.23
คาใชจายคางจาย 19,686,491.18 32,170,536.59 22,789,844.88 30,950,680.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,988,082.36 2,517,632.33 5,853,474.68 78,513,887.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน 27,348,278.32 42,257,922.63 60,277,339.14 4,630,849,948.82
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 920,618.37 401,869.17 - -
รวมหนี้สิน 28,268,896.69 42,659,791.80 60,277,339.14 4,630,849,948.82

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน 
มูลคาหุนละ100 บาท

     50,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 500,000 หุน 
ชําระเต็มมูลคาแลว

- - 50,000,000.00

หุนสามัญ 300,000 หุน 
ชําระเต็มมูลคาแลว

30,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00 -

หุนสามัญ 200,000 หุน 
ชําระหุนละ 75 บาท

     15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 -

กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร      11,563,718.95 13,474,346.41 14,309,053.75 136,302,576.83
รวมสวนของผูถือหุน 56,563,718.95 58,474,346.41 59,309,053.75 186,302,576.83

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 84,832,615.64 101,134,138.21 119,586,392.89 4,817,152,525.65
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

ตรวจสอบ/สอบทานโดยสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน

หนวย : บาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2542

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2544

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2545

รายได
รายไดจากการบริหารงาน   205,837,584.00 289,183,079.00 392,763,752.00 413,077,884.00
รายไดดอกเบ้ียเงินฝาก           975,547.65 625,506.92 251,571.34 -
รายไดอ่ืน           446,976.24 7,414,458.40 4,381,030.46 1,968,621.20
รวมรายได 207,260,107.89 297,223,044.32 397,396,353.80 415,046,505.20

คาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายบุคคล    121,924,946.13 138,975,912.93 160,234,488.00 101,763,821.33
คาใชจายอาคาร        5,745,732.62 6,913,110.12 13,751,855.04 6,312,426.79
คาใชจายเคร่ืองใชและ
อุปกรณสํานักงาน

     15,144,349.77
7,837,058.41 16,659,398.40 14,345,546.80

คาใชจายการสื่อสาร      15,459,856.68 19,503,738.97 18,881,813.36 13,750,587.50
คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ        9,300,227.50 17,865,494.61 21,271,274.12 13,094,925.97
คาท่ีปรึกษา        1,372,720.00 1,567,302.40 1,086,618.30 435,705.70
คาธรรมเนียม           556,808.00 382,472.00 500,381.00 502,143.00
คาฝกอบรมและจัดหา
พนักงาน

          765,209.24
402,251.09 1,945,119.26 755,667.82

คาเบี้ยประกันภัย
สินทรัพย

       2,423,381.76
245,234.51 212,609.32 99,316.48

คาใชจายการตลาด      29,126,534.03 86,694,229.45 141,183,814.50 70,170,465.03
คาใชจายอ่ืนๆ        2,868,313.54 5,426,283.68 9,531,617.00 14,619,398.77
คาเสื่อมราคา 8,116,040.49 9,480,415.18 4,837,846.69
คาเสื่อมราคาตามสัญญา
เชาการเงิน

401,869.15 - -

รวมค า ใชจ ายในการ
ดําเนินงาน

204,688,079.27 294,330,997.81 394,739,403.48 240,687,851.88

ดอกเบ้ียจาย 208,901.37 114,028.39 - 82,191.78
รวมคาใชจาย 204,896,980.64 294,445,026.20 394,739,403.48 240,770,043.66
กําไรกอนภาษีเงินได 2,363,127.25 2,778,018.12 2,656,950.32 174,276,461.54
ภาษีเงินได 779,327.97 867,390.66 1,822,242.98 52,282,938.46
กําไรสุทธิ 1,583,799.28 1,910,627.46 834,707.34 121,993,523.08
กําไรตอหุน 3.52 4.25 1.85 270.60
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ตรวจสอบ/สอบทานโดยสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2542

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2544

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิน
งาน
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 1,583,799.28 1,910,627.46 843,707.34 121,993,523.08
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปน
เงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาใชจายตัดจาย 100,765.73
คาเสื่อมราคา 6,620,837.87 8,116,040.49 9,480,415.18 4,837,846.69
คาเสื่อมราคาตามสัญญาเชา
การเงินสุทธิ

401,869.13 401,869.15 - -

ขาดทุนจากการจาํหนายสิน
ทรัพย

610,595.09 21,044.22 8,585.62 -

คาเสียหาย/สูญหายอื่นๆ 23,099.19 - -
รายไดดอกเบี้ยคางรับลดลง 173,242.39 52,737.35 - -
กําไรจากการขายทรัพยสิน - - (1,133,403.76)
ลูกหนี้การคาลดลง (เพิ่มขึ้น) - - (3,985,752,812.15)
ลูกหน้ีคาบริหารงานลดลง 
(เพิ่มขึ้น)

6,500,000.00 (23,700,000.00) (39,047,061.53) 63,047,061.53

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
(เพิ่มขึ้น)

(4,039,690.13) (9,557,213.77) (11,289,892.47) (59,307,928.98)

สินทรัพยอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) (860,148.41) (1,361,710.79) 688,041.13 (924,631.50)
เจาหน้ีจากการโอนสินทรัพย
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

- - 4,008,775,706.23

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

14,669,900.27 12,484,045.41 (9,380,691.71) 8,160,835.59

เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น(ลดลง) (3,083,735.12) 1,896,048.93 24,064,265.87 (19,024,345.21)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

77,663.13
529,549.97 3,335,842.35 72,660,413.07

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจาก
กิจกรรมดําเนินงาน

22,755,099.23 (9,183,862.39) (21,305,788.22) 213,332,264.59

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงานและ
ยานพาหนะ

(8,017,118.44)
(6,933,607.56) (3,504,576.51) (5,718,205.76)

ขายเครื่องใชสาํนักงานและ
ยานพาหนะ

250,000.00
- 1,869.16 1,750,467.29

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
ลงทุน

(7,767,118.44)
(6,933,607.56) (3,502,707.35) (3,967,738.47)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2542

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2544

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงิน

จายชําระหน้ีสินตามสัญญา
เชาการเงิน

(431,446.16) (518,749.20) (401,869.17) -

เงินสดรับจากการเรียกชําระ
คาหุน

- - 5,000,000.00

เ งินสดรับจากการออกตั๋ ว
สัญญาใชเงิน - - 500,000,000.00

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
จัดหาเงิน (431,446.16) (518,749.20) (401,869.17) 505,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สุทธิเพ่ิมข้ึน 14,556,534.63 (16,636,219.15) (25,210,364.74) 714,364,526.12

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ 1 มกราคม 28,723,249.92 43,279,784.55 26,643,565.40 1,433,200.66

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ 30 มิถุนายน - - - 715,797,726.78

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ 31 ธันวาคม 43,279,784.55 26,643,565.40 1,433,200.66

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผย
เพ่ิมเติม
เงินสดจายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย 208,901.37 114,028.39 - 82.191.78
ภาษีเงินได 6,381,615.41 7,971,274.81 10,683,192.89 14,214,571.89

รายได
กอนการรับโอนสินทรัพยบริษัทฯ มีสถานะเปนเพียงผูใหบริการบริหารธุรกิจบัตรเครดิต และบัตรเดบิตใหกับ

ธนาคารกรุงไทย โดยท่ีลูกหน้ีบัตรเครดิตท้ังหมดยังคงเปนของธนาคารกรุงไทย ดังน้ันรายไดหลักของบริษัทฯ จึงเปนรายได
จากการรับจางบริหารงานดังกลาว รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงกับบริษัทฯ ในระยะเวลาท่ีผานมาน้ันก็เปนคาใชจายพนักงาน
และคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทํางบประมาณสําหรับการบริหารบัตรเครดิตใหกับธนาคาร   
กรุงไทยเปนรายป และหากธนาคารกรุงไทยและบริษัทฯ เห็นชอบรวมกันในงบประมาณดังกลาวแลว ธนาคารกรุงไทยก็จะจาย
คาจางบริหารใหกับบริษัทฯ เปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน โดยสวนใหญจะเปนการชําระคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจริง         
ตามงบประมาณ ซ่ึงตามปกติแลว จะอนุมัติงบประมาณในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน การใชจายจริงจึงเกิดในชวงปลายป

กําไรสุทธิ
ตามการดําเนินงานท่ีผานมา บริษัทฯ มีรายไดมากกวารายจายจริงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เน่ืองจากคาจางบริหาร

สวนใหญจะเปนรายไดท่ีใหตามรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมีรายจายคิดเปนรอยละ 99.3 ของรายไดท้ังหมดในป 2544 และ 
รอยละ 99.0 ในป 2543 สําหรับในป 2545 บริษัทฯ ไดรับคาจางบริหารงานสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 
2545 รวมเปนจํานวน 413.08 ลานบาท โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานเพียง 240.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58 ของ
รายไดรวม ซ่ึงทําใหมีกําไรสุทธิ 122.0 ลานบาท ท้ังน้ีเน่ืองจากบรษัิทฯ ไดรับรายรับเปนคารับจางบริหารงานในอัตรา        
ท่ีเทากันทุกเดือน ในขณะท่ีการใชจายจรงิเกิดข้ึนในชวงปลายปมากกวาในชวงตนป จึงทําใหบริษัทฯ รับรูกําไรงวด 6 เดือน 
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สิ้นสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2545 ในจํานวนที่สูงกวาปกติมาก อยางไรก็ตาม ในอนาคตท่ีบริษัทฯ จะเปนผูบริหารสินเชื่อ    
ดวยตนเอง รายไดท่ีจะไดรับในอนาคตจึงจะเปนรายไดท่ีเกิดจากการใหสินเชื่อแทนรายไดจากการรับจางบริหารงาน        
บัตรเครดิต และคาใชจายก็จะไดแก ดอกเบี้ยจาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ คาใชจายที่เก่ียวกับพนักงาน คาใชจาย         
ทางการตลาด ฯลฯ กําไรท่ีเกิดข้ึนก็จะเปนไปตามความสามารถในการทําก ําไรจริงของธุรกิจบัตรเครดิต ซ่ึงจะแตกตาง      
จากกําไรในงวด 6 เดือนท่ีผานมา

สินทรัพยรวม
บริษัทฯ มีสินทรัพยสุทธิรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เปน 4,817.15 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 119.59 

ลานบาท ในป 2544 และ 101.13 ลานบาท ในป 2543 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับโอนลกูหน้ีบัตรเครดิต และลูกหนี้ธนวัฏ
บัตรเครดิต ซ่ึงมีมูลคา 4,008.77 ลานบาท ในวันที ่30 มิถุนายน 2545

ลูกหนี้บัตรเครดิต และ ลูกหนี้ธนวัฏบัตรเครดิต
บริษัทฯ ไดรับโอนลูกหน้ีบัตรเครดิตและลูกหน้ีธนวฏับัตรเครดิตมาจากธนาคารกรุงไทย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน   

พ.ศ. 2545 ซึ่งมีมูลคารวม 4,008.77 ลานบาท แบงเปน ลูกหน้ีบัตรเครดิต 2,966.01 ลานบาท ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต 
1,019.74 ลานบาท และสินทรพัยหมุนเวียนอ่ืนหลงัหักหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเปนมูลคา 23.02 ลานบาท โดยราคาท่ีโอนน้ีเปน
ราคาตามมูลคาทางบัญชีสุทธิคิดตามวิธีการต้ังสาํรองแบบธุรกิจบัตรเครดิต ดังน้ัน สําหรับยอดลูกหน้ีท้ังหมดกอนหัก        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,390.79 ลานบาท ซ่ึงมีคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรวม 1,405.04 ลานบาท บรษัิทฯ จึงชําระคาลูกหน้ี
เพียง 3,985.75 ลานบาท อยางไรก็ตาม ราคาซ้ือขายหลังจากการปรับปรุงราคาตามเง่ือนไขของสัญญาโอนสินทรัพย คือ 
4,007.78 ลานบาท

บริษัทฯ กําลังพิจารณาการจําหนายลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 179 วัน ซ่ึงมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวแลว       
เต็มจํานวน (รอยละ 100) ที่รับโอนมาจากธนาคารในวันที ่30 มิถุนายน 2545 เปนหนี้สูญ (Write Off) โดยจะดําเนินการ
ภายในสิ้นป พ.ศ. 2545 น้ี ท้ังน้ีการดําเนินการจําหนายลูกหน้ีมีอายุเกินกวา 179 วัน เปนหน้ีสูญดังกลาว จะมีจํานวน
ประมาณ 1,405.04 ลานบาท

สภาพคลอง

ธนาคารกรุงไทย ไดเห็นชอบท่ีจะใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ  ในปจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ
วงเงินจากธนาคารกรุงไทยเต็มจําน วนเพื่อรองรับการโอนสินทรัพยและเพียงพอตอการขยายธุรกิจในอนาคต โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูสําหรับลูกคาช้ันดี (Minimum Lending Rate) หรอื อัตราดอกเบี้ย Treasury Yield 
Curve ท่ีธนาคารกรุงไทยจะประกาศเปนครั้งคราว

บริษัทฯ เชื่อวาดวยวงเงินกูและการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยดังกลาวขางตนน้ันจะสามารถทําใหบริษัทฯ มี
สภาพคลองท่ีพอเพียงในการดําเนินธุรกิจและขยายกิจการในระยะตนน้ี อยางไรก็ตาม ในขณะนี้บริษัทฯ กําลังอยูในระหวาง
การพิจารณาท่ีจะหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนอ่ืน เชน  การออกตราสารหน้ีเพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนและ/หรือประชาชนทั่วไป 
และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน  เพ่ือรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจ ตามแผนการขยายการประกอบธุรกิจในอนาคต

หนี้สิน
บริษัทฯ ไดบันทึกเจาหน้ีจากการโอนสินทรัพย จํานวน 4,008.77 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 โดย  

บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคา 3,613.77 ลานบาท เพ่ือชําระราคาสินทรัพยเบ้ืองตนใหธนาคารกรุงไทยแลว นอกจาก
น้ี บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคา 500 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
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สวนของผูถือหุน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและชําระแลว 50 ลานบาท ตอมาในวันที ่      

9 กันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 950 ลานบาท ซ่ึงทําใหบรษัิทฯ มีทุน 
จดทะเบียนรวม 1,000 ลานบาท แบงออกเปน 100 ลานหุน โดยใหเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 44 ลาน
หุน และเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหกับประชาชนท่ัวไปจํานวน 51 ลานหุน

12.2 งบการเงินประหน่ึงทําใหม (Pro Forma Financial Statements)

งบการเงินท่ีแสดงในหัวขอน้ี เปนงบการเงินของบริษัทฯ ตามวิธีประหน่ึงทําใหม ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงผลประกอบ
การของบริษัทฯ และเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบใหเห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประหน่ึงวาบริษัทฯ ได
ดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตอยางเต็มรูปแบบต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2543 แทนการรับจางบริหารธุรกิจบัตรเครดิต         
ใหธนาคารกรุงไทย บริษัทฯ จึงไดวาจางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PricewaterhouseCoopers ABAS 
Ltd.) เพื่อตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ (Special Audit) ทําการตรวจสอบงบการเงินประหนึ่งทําใหม (Pro Forma Financial 
Statements) ซ่ึงจัดทําโดยผูบริหารของบริษัทฯ สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543 รวมทั้งสอบทาน (Review) งบการเงินระหวางกาลประหนึ่งทําใหมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ซ่ึงจัดทําโดยผูบริหารของบริษัทฯ เชนกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หนา 3 ถึงหนา 
29) โดยผูสอบบัญชีเปนกรณีพิเศษมีความเห็นวางบการเงินประหน่ึงทําใหมสําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับป   
สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543 ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามเกณทและขอสมมติฐานท่ีแสดงไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 2 และ 3  รวมท้ังไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือไดวางบการเงินระหวางกาล
ประหนึ่งทําใหมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามเกณทและ
ขอสมมติฐานท่ีแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 2 และ 3

งบการเงินประหน่ึงทําใหมน้ี ไดจัดทําโดยอาศัยขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงเปนหลัก และมีการใชสมมติฐานเพ่ิมเติมดังน้ี

� บริษัทฯ ไดรับโอนสินทรัพยต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2543

� บริษัทฯ วาจางธนาคารกรุงไทยเปนผูใหบริการดานงานสนับสนุน โดยธนาคารกรุงไทยไดใหบริการ 
แกบริษัทฯ โดยคํานึงตามประเพณีการคา ท้ังน้ีโดยคิดจากฐานราคาตลาด รวมถึงตนทุนการ     
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ เปนเกณฑในการคํานวณคาใชจายการบริการดานงานสนับสนุน
การบริการสมาชิกบัตรและรานคา และคาใชจายในการสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอรสําหรับ       
ป พ.ศ. 2545 ท่ีตกลงกันเบ้ืองตนประมาณจํานวน 12,572,010 และ 32,000,000 บาทตามลําดับ 
สําหรับป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543 ประมาณข้ึนโดยใชเกณฑเฉล่ียตามสัดสวนของจํานวน         
ผูถือบัตรเครดิตตามอัตราคาใชจายท่ีตกลงกันของป พ.ศ. 2545 เปนฐานการคาํนวณคาใชจาย     
จากการไดรับบริการนี้

� บริษัทฯ ใหบริการบริหารธรุกิจบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทยใหแกธนาคารกรุงไทย โดยคํานึงตาม
ประเพณีการคา ท้ังน้ีโดยคิดจากฐานราคาตลาดรวมถึงตนทุนการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ 
เปนเกณฑในการคิดคาํนวณ ซึ่งคิดมูลคาทั้งป พ.ศ. 2545 ท่ีตกลงกันเบ้ืองตนประมาณ 20 ลานบาท 
สําหรับป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543 ประมาณข้ึนโดยใชเกณฑเฉล่ียตามสัดสวนของจํานวน         
ผูถือบัตรเดบิตตามอัตรารายไดท่ีตกลงกันของป พ.ศ.  2545 เปนฐานการคาํนวณรายไดจาก         
การใหบริการน้ี
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� บริษัทฯ จัดหาแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุน และ เจาหน้ีสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของกัน โดย       
ถือเสมือนวาเงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตราเงินฝากประจําระยะส้ัน 3 เดือนบวกรอยละ 1.5    
ตอป ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียตอปเทากับรอยละ 3.54 (พ.ศ. 2544 : รอยละ 4.02 พ.ศ. 2543 :
รอยละ 4.83) และไมมีการกําหนดขอสมมติฐานของการชําระคืน

� การดําเนินการตรวจสอบและสอบทานแลวแตกรณ ีขางตนน้ันไมรวมรายการและยอดคงเหลือ       
ทางการเงินของธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของธุรกิจท้ังหมดของบริษัทฯ ตาม
วิธีประหน่ึงทําใหม โดยขอมูลทางการเงินของสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิตท่ีสําคัญ ไดแสดงไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินประหนึ่งทําใหมขอ 18 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หนา 30 ถึงหนา 
33)

งบการเงินประหน่ึงทําใหมนี้ ไดจัดทําโดยอางอิงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทฯ ไดแก การรับรูรายได       
การคํานวณหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้

1) การรับรูรายไดดอกเบี้ยและรายไดคาธรรมเนียม (รายละเอียดตามนโยบายและขอสมมติฐานทางบัญชี 3.8 ของ
งบการเงินประหน่ึงทําใหม เฉพาะสําหรับธุรกิจบัตรเครดิตไมรวมธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต)

รายไดดอกเบี้ยสวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้บัตรเครดิตท่ีคางชําระเกินกําหนดสําหรับรายการใชจาย
ผานบัตรเครดิตและ/หรือเบิกเงินสดลวงหนาผานบัตรเครดิต บริษัทฯ รับรูรายไดดอกเบ้ียจากลูกหน้ีบัตรเครดิต
สําหรับรายการใชจายผานบัตรเครดิตต้ังแตวันท่ีครบกําหนดชําระหรือวันท่ีครบกําหนดผอนชําระแตไมชําระ 
โดยคํานวณจากวันท่ีตามใบแจงยอดคาใชจาย สวนรายไดดอกเบ้ียลูกหน้ีบัตรเครดิตจากการเบิกเงินสดลวงหนา
บริษัทฯ รับรูต้ังแตวันท่ีเบิกเงินสด รายไดดอกเบ้ียจากลูกหน้ีบัตรเครดิต ท้ังจากรายการใชจายผานบัตรเครดิต
และเบิกเงินสดลวงหนาจะหยุดรับรูรายไดเม่ือลูกหน้ีคางชาํระเกิน 90 วัน พรอมท้ังกลับรายการรายไดดอกเบ้ีย
ท่ีเคยรับรูไปแลวในอดีต

รายไดคาธรรมเนียมประกอบไปดวยคาธรรมเนียมสมาชิกรายปสําหรับบัตรเครดิต คาธรรมเนียมรับจากสมาชิก
เครือขายธุรกิจบตัรเครดิตในฐานะผูออกบัตร และผูใหใชเครือขายบริการตูเบิกเงินสดอัตโนมัติของธนาคาร และ
คาธรรมเนียมเบิกเงินสดลวงหนา

� คาธรรมเนียมสมาชิกรายปสําหรับบัตรเครดิตจะรับรูเปนรายไดทันที ณ วันท่ีเกิดรายการ

� คาธรรมเนียมรับในฐานะผูออกบัตรไดรับจากธนาคารตางๆ ซ่ึงเปนตัวกลางระหวางเจาของรานคาและ
บริษัทผานเครือขายธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อตอบแทนสําหรับความเสี่ยง ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย และ
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ในฐานะผูออกบัตรจะรับรูเปนรายไดทันท ีณ วันท่ีเกิดรายการ

� คาธรรมเนียมรับจากผูใชบัตรตางธนาคารเบิกเงินสดท่ีเครือขายบริการตูเบิกเงินสดอัตโนมัติของธนาคาร 
บริษัทฯ รับรูเปนรายไดทันทีเม่ือมีการใหบริการเกิดข้ึน

� คาธรรมเนียมเบิกเงินสดลวงหนาและคาบริการอ่ืนๆ รับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่เบิกเงินสดลวงหนาหรือ
วันท่ีใหบรกิาร

สวนรายไดอื่นๆ นอกจากท่ีกลาวขางตน บริษัทฯ จะรับรูตามเกณทคงคางรายไดคาสวนลดรับจากรานคาจากการ
รับซ้ือรายการใชจายผานบัตรเครดิตโดยผูใชบัตรเครดิตรับรูเปนรายไดเม่ือมีการรับซ้ือรายการดังกลาวและจาย
ชําระเงินสดใหกับรานคา
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2) คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูทีแ่สดงในงบดุล และหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียด
ตามนโยบายและขอสมมติฐานทางบัญช ี 3.5 ของงบการเงินประหน่ึงทําใหม เฉพาะสําหรบัธุรกิจบัตรเครดิต
ไมรวมธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต)

บริษัทฯ ต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจบตัรเครดิต โดยใชเกณทท่ีใชกันโดยท่ัวไปในธุรกิจบัตรเครดิต

� ลูกหน้ีท่ีคางชําระหน้ีเปนระยะเวลานอยกวา 180 วัน ไมมีการต้ังคาเผ่ือ

� ลูกหน้ีท่ีคางชําระหน้ีเปนเวลาต้ังแต 180 วันข้ึนไป ต้ังคาเผ่ือรอยละ 100

การตัดจําหนายหน้ีสูญออกจากบัญชีลูกหน้ีธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทฯ พิจารณาจากหลักเกณฑการจําหนาย    
ลูกหน้ีเปนสูญจากบัญชีลูกหน้ีตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
สําหรับลูกหน้ีท่ีมีหน้ีคางชาํระติดตอกันเปนเวลา 180 วัน และบริษัทฯ ไดยกเลิกสัญญาการใหบริการแกลูกหน้ี
รายนั้นแลว ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตัดบัญชเีปนสญูแลว บริษัทฯ จะรับรูเปนรายไดใน    
งบกําไรขาดทุนเม่ือไดรับ

นอกจากนี ้บริษัทฯ กําลังพิจารณาการจําหนายลูกหน้ีมีอายุเกินกวา 179 วัน ซ่ึงมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวแลว
เต็มจํานวน (รอยละ 100) ที่รับโอนมาจากธนาคารในวันที ่30 มิถุนายน 2545 เปนหนี้สูญ (Write Off) โดยจะดําเนินการ
ภายในสิ้นป พ.ศ. 2545 น้ี ท้ังน้ี การดําเนินการจําหนายลูกหน้ีมีอายุเกินกวา 179 วัน เปนหน้ีสูญดังกลาว จะมีจํานวน
ประมาณ 1,405.04 ลานบาท
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบดุลประหนึ่งทําใหม

 (ไมรวมธุรกิจธนวัฏบัตรเครดิต)

หนวย : บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 26,654,494 1,444,219 715,797,727
ลูกหน้ีบัตรเครดิต - สุทธิ 1,429,835,882 2,191,080,132 2,966,007,182
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับธุรกิจบัตรเครดิต 93,934,280 155,631,178 79,908,299
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,487,319 7,623,428 12,524,426
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,553,911,975 2,355,778,957 3,774,237,634
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ – สุทธิ 24,192,591 18,206,297 18,469,593
สินทรัพยอ่ืน 4,463,078 3,775,037 4,699,668
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 28,655,669 21,981,334 23,169,261
รวมสินทรัพย 1,582,567,644 2,377,760,291 3,797,406,895

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหนี้สถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน 1,458,579,933 2,165,356,679 3,045,023,852
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน - - 500,000,000
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 356,639 19,969,116 17,876,205
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 56,115,098 80,286,656 84,763,383
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,515,051,670 2,265,612,451 3,647,663,440
รวมหนี้สิน 1,515,051,670 2,265,612,451 3,647,663,440

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ทุนท่ีออกและชําระแลว 45,000,000 45,000,000 50,000,000
กําไรสะสม 22,515,974 67,147,840 99,743,455
รวมสวนของผูถือหุน 67,515,974 112,147,840 149,743,455

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,582,567,644 2,377,760,291 3,797,406,895
ท่ีมา : งบการเงินประหน่ึงทําใหม
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนประหนึ่งทําใหม
 (ไมรวมธุรกิจธนวัฏบัตรเครดิต)

หนวย : บาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม2544

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2545
รายได
รายไดคาธรรมเนียมและคานายหนา 287,171,443 456,849,232 281,863,298
รายไดดอกเบ้ียจากลูกหน้ีบัตรเครดิต 156,701,920 229,887,817 165,712,323
รายไดคาบริหารบัตรเครดิต 3,503,280 9,347,000 10,000,000
รายไดอ่ืน 9,089,729 6,143,331 3,546,668
รวมรายได 456,466,372 702,227,380 461,122,289

คาใชจาย
คาใชจายในการขายและบริหาร 378,522,448 539,863,301 326,577,709
คาใชจายในการสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร 8,621,644 12,045,081 16,000,000
คาใชจายบริการดานงานสนับสนุน 3,387,231 4,732,215 6,286,005
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – บัตรเครดิต (10,233,380) (1,150,304) 9,115,529
ดอกเบ้ียจาย 56,855,894 69,168,298 43,801,038
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8,003,641 12,967,807 8,870,188
รวมคาใชจาย 445,157,478 637,626,398 410,650,469
กําไรกอนภาษีเงินได 11,308,894 64,600,982 50,471,820
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 356,639 19,969,116 17,876,205
กําไรสุทธิสําหรับป 10,952,255 44,631,866 32,595,615

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสําหรับป 24.34 99.18 72.30

ท่ีมา : งบการเงินประหน่ึงทําใหม

การดําเนินการตรวจสอบและสอบทานท่ีปรากฎในงบการเงินประหน่ึงทําใหมขางตนน้ันไมรวมรายการและยอด    
คงเหลือทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของธุรกิจท้ังหมดของบริษัทฯ ตามวิธีประหน่ึง     
ทําใหม โดยขอมูลทางการเงินของสินเช่ือธนวัฏบตัรเครดิตท่ีสําคัญไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหม 
ขอ18 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หนา 30 ถึงหนา 33 ซึ่งไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน) และมีรายละเอียด    
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินประหนึ่งทําใหม ขอ 18

(ไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน)
 (เฉพาะธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต)

หนวย : บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545

ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต - สุทธิ 1,161,444,118 1,085,690,416 1,019,745,850

เจาหนี้สถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน 1,161,444,118 1,085,690,416 1,019,745,850

หนวย : บาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม2544

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2545
รายไดดอกเบี้ยรับ 135,623,549 119,370,990 55,095,339
คาใชจายในการขายและบริหาร 18,504,907 18,344,256 9,103,557
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (255,474,750) (38,467,240) (15,461,570)
ดอกเบ้ียจาย 56,547,525 43,835,369 18,077,103
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,475,577 3,939,243 1,818,146
รวมคาใชจาย (175,946,741) 27,651,628 13,537,236
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 16,828,662 15,975,637 7,828,960
กําไรสุทธิ 294,741,628 75,743,725 33,729,143

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

นอกจากน้ี เพื่อเปนการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหครบถวนทุกธุรกิจ กลาวคือ     
มีผลการดําเนินงานของท้ังธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business) ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)
ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต (Circle Loan) และธุรกิจการบริการธุรกิจบัตร (Card Services) น้ัน บริษัทฯ จึงไดจัดเตรยีม 
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมประหนึ่งทําใหม โดยสามารถแสดงไดดังรายละเอียดตอไปนี้
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมประหนึ่งทําใหม

 (ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต – จัดทําโดยบริษัทฯ)

หนวย : บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 26,654,494 1,444,219 715,797,727
ลูกหน้ีบัตรเครดิต - สุทธิ 1,429,835,882 2,191,080,132 2,966,007,182
ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต - สุทธิ 1,161,444,118 1,085,690,416 1,019,745,850
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับธุรกิจบัตรเครดิต 93,934,280 155,631,178 79,908,299
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,487,319 7,623,428 12,524,426
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  2,715,356,093  3,441,469,373  4,793,983,484
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ – สุทธิ 24,192,591 18,206,297 18,469,593
สินทรัพยอ่ืน 4,463,078 3,775,037 4,699,668
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 28,655,669 21,981,334 23,169,261
รวมสินทรัพย 2,744,011,762 3,463,450,707 4,817,152,745

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหนี้สถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน 2,308,453,761 2,864,586,105 3,652,726,246
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกัน - - 500,000,000
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 17,185,301 35,944,753 25,705,165
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 56,115,098 80,286,656 84,763,383
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,381,754,160 2,980,817,514 4,263,194,794
รวมหนี้สิน 2,381,754,160 2,980,817,514 4,263,194,794

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ทุนท่ีออกและชําระแลว 45,000,000 45,000,000 50,000,000
กําไรสะสม 317,257,602 437,633,193 503,957,951
รวมสวนของผูถือหุน 362,257,602 482,633,193 553,957,951

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,744,011,762 3,463,450,707 4,817,152,745
ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมประหนึ่งทําใหม

 (ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต – จัดทําโดยบริษัทฯ)

หนวย : บาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2544

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2545
รายได
รายไดคาธรรมเนียมและคานายหนา 287,171,443 456,849,232 281,863,298
ดอกเบี้ยจากลูกหนี้บัตรเครดิต 292,325,469 349,258,807 220,807,662
รายไดคาบริหารบัตรเครดิต 3,503,280 9,347,000 10,000,000
รายไดอ่ืน 9,089,729 6,143,331 3,546,668
รวมรายได 592,089,921 821,598,370 516,217,628

คาใชจาย
คาใชจายในการขายและบริหาร 397,027,355 558,207,557 335,681,266
คาใชจายในการสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร 8,621,644 12,045,081 16,000,000
คาใชจายบริการดานงานสนับสนุน 3,387,231 4,732,215 6,286,005
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – บัตรเครดิต (265,708,130) (39,617,544) (6,346,041)
ดอกเบี้ยจาย 113,403,419 113,003,667 61,878,141
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 12,479,218 16,907,050 10,688,334
รวมคาใชจาย 269,210,737 665,278,026 424,187,705
กําไรกอนภาษีเงินได 322,879,184 156,320,344 92,029,923
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 17,185,301 35,944,753 25,705,165
กําไรสุทธิสําหรับป 305,693,883 120,375,591 66,324,758

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สรุปอัตราสวนทางการเงินประหน่ึงทําใหม

 (ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต – จัดทําโดยบริษัทฯ)

หนวย : บาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2543

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2545

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรข้ันตน % 70.6% 73.2% 74.6%
อัตรากาํไรสุทธิ % 51.6% 14.7% 12.8%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % N/A 28.5% 25.6%
สวนตางอัตราดอกเบีย้ % N/A 7.5% 8.6%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย % N/A 7.6% 7.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % N/A 3.9% 3.2%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เทา N/A 0.26 0.25

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality
Ratio)
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม % 35.9% 30.1% 26.1%
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม % 5.3% 0.0% 0.0%
อัตราสวนเงินใหสินเช่ือท่ีหยุดรับรูรายไดตอ
สินเช่ือรวม

%
37.4% 31.3% 27.1%

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย หนาที ่71  ของ 77

12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เปรียบเทียบกับผล 
การดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2543 และสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที ่ 30 
มิถุนายน 2545

ขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏในคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในหัวขอน้ีจะระบุวา
เปนขอมูลท่ีอางอิงจากงบการเงินประหน่ึงทําใหม หรอืหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหม รวมทั้งสรุปฐานะทางการ
เงินและผลการดําเนินงานรวมประหน่ึงทําใหมท่ีกลาวมาแลวขางตน หรือเปนขอมูลจากกระดาษทําการที่บริษัทฯ เปนผูจัด
เตรียมข้ึนเพ่ือแสดงเปนกรณีเฉพาะของรายการน้ัน ซ่ึงอาจมิไดผานการตรวจสอบและไมไดสอบทานจากผูสอบบัญชอิีสระหรอื 
ผูสอบบัญชีเปนกรณีพิเศษ

รายได

รายไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ จากธุรกิจท้ัง 4 กลุมที่ผานมาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
และ พ.ศ. 2544 และสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 สามารถแบงออกไดดังน้ี

รายไดแยกตามกลุมธุรกิจ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31
ธันวาคม 2544

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2545

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ธุรกจิการออกบัตรเครดิต 313.56 53.0 427.15 52.0 291.60 56.5
ธุรกจิรานคารับบัตรเครดิต 130.32 22.0 259.58 31.6 155.98 30.2
ธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต 135.62 22.9 119.37 14.5 55.09 10.6
ธุรกจิการบริการธรุกิจบตัร 12.59 2.1 15.49 1.9 13.55 2.6
รวม 592.09 100.0 821.59 100.0 516.22 100.0

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

รายไดจากธุรกิจออกบัตรเครดิตประกอบดวยดอกเบี้ยรับ และคาธรรมเนียมตางๆ รายไดดอกเบี้ยรับเพิ่มข้ึน      
จากฐานผูถือบัตรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ไดเริ่มโครงการสงเสริมการขายโดยการงดเวนคาธรรมเนียม
แรกเขาและคาธรรมเนียมรายปตลอดชีพ และการขยายฐานผูถือบัตรไปยังผูถือบัตรท่ีมีรายไดต่ําลง ในชวงตนป 2545 ซ่ึง   
ทําใหสัดสวนคาธรรมเนียมและคานายหนาตอรายไดท้ังหมดลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตาม บรษัิทฯ คาดวา กลุมผูถือบัตรท่ีมี      
รายไดต่ําจะทําใหยอดการใชจายผานบัตรเครดิตจะต่ําลง ในขณะท่ีการเบิกเงินสดลวงหนาเพิม่ข้ึน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคาธรรมเนียม
ได นอกจากนี ้อัตรารายไดดอกเบ้ียสุทธิท่ีสูงข้ึนยังสงผลใหรายไดธุรกิจบัตรเครดิตสูงข้ึนดวย

ในสวนรายไดจากธุรกิจรานคารับบตัรเครดิต ประกอบดวยคาธรรมเนียมจากรานคาเปนหลกั สวนรายไดจากธุรกิจ
สินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต ประกอบดวยรายไดดอกเบ้ียรับ ซ่ึงลดลงเล็กนอยตามนโยบายของบรษัิทฯ ท่ีจะชะลอการเติบโต   
ของสินเช่ือประเภทน้ี
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รายไดจากธุรกิจออกบัตร
เครดิต

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2543

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31
ธันวาคม 2544

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2545

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้บัตร
เครดิต (ลานบาท) (1)

165.70 50.0% 229.89 53.8% 156.71 56.8%

รายไดคาธรรมเนียมและคานาย
หน าธุ ร กิ จ ร านค า ออก บัตร
เครดิต (ลานบาท)(2)

156.86 50.0% 197.27 46.2% 125.88 43.2%

รวม 313.56 100.0 427.15 100.0 291.60 100.0
ท่ีมา : (1) งบการเงินประหน่ึงทําใหม
        (2) ฐานขอมูลบริษัทฯ

คาใชจาย

คาใชจายที่สําคัญสําหรับ KTC ไดแก คาใชจายในการขายและบริหารซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากคาใชจายท่ีเก่ียวของในการ
ไดมาซ่ึงบัตรใหม (Acquisition Cost) เพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีสูงตามจํานวนบตัรใหมของบรษัิทฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึง คาใชจาย
ทางดานทรัพยากรบุคคล ท้ังน้ี เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดเพ่ิมจํานวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบรษัิทฯ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

คาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญเปนการคํานวณจากผลตางของยอดคงเหลือของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตนงวดและ
ปลายงวดสําหรับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต ดังท่ีไดชี้แจงไวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึง  
ทําใหมขอ 5 สําหรับธรุกิจบตัรเครดิต และขอ 18 (ไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน) สําหรับสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต  
อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯ มีรายไดจากหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญไดรับคืนสูงกวาหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึน    
ในงวดเดียวกัน  จํานวนหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในแตละปจึงมียอดติดลบ  โดยยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญไดรับคืนจาก
ธุรกิจบัตรเครดิตในชวงครึ่งปที่ผานมาเปน 31.65 ลานบาท ในป 2544 เปน 60.33 ลานบาท  และ ในป 2543 เปน 
56.81 ลานบาท สวนธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิตบริษัทฯ ไดรับหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญไดรับคืนท้ังส้ิน 62.72 ลานบาท
ในชวงครึ่งปที่ผานมา 114.57 ลานบาทในป 2544 และ 132.40 ลานบาทในป 2543 ทั้งนี้หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      
ท่ีไดรับคืนน้ี สวนใหญเกิดจากลูกหน้ีท่ีมีอายุคางชาํระมาเปนเวลานาน ท้ังท่ีบริษัทฯ ไดต้ังสํารองไวครบถวนแลว และท่ีไดตัด
จําหนายออกจากบัญชีแลว

ดอกเบ้ียจาย

คาใชจายดอกเบ้ียจายข้ึนอยูกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ได ในชวง 2 ปท่ีผานมา อัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ ตามงบการเงินประหน่ึงทําใหม ไดต้ังสมมติฐานวาบริษัทฯ 
สามารถกูยืมเงินไดท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําระยะส้ัน 3 เดือน บวกรอยละ 1.5 ตอป ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลีย่ตอป  
เทากับ 3.54% สําหรับป 2545, 4.02% สําหรับป 2544 และ 4.83% สําหรับป 2543 อยางไรก็ตาม ต้ังแตวันท่ี 28 
มิถุนายน 2545 เปนตนมา บรษัิทฯ มีวงเงินกูจากสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของโดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิงจากอัตราตลาด
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กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจาก 305.69 ลานบาท ในป 2543 เปน 120.38 ลานบาท ในป 2544 โดยมีปจจัยท่ี
ทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง เน่ืองจากในป 2543 บริษัทฯ มีรายไดจากหน้ีสูญไดรับคืนจาํนวนมากจากธรุกิจสนิเชือ่   
ธนวัฏบัตรเครดิต ซ่ึงเปนรายไดท่ีไมไดเกิดจากการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2545 น้ัน บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 66.32 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มเปรียบเทียบรายปรอยละ 10.18 จากปที่ผานมา เนื่องจาก
มีขนาดของกิจการท่ีใหญข้ึน

สินทรัพยรวม

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมสําหรับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อธนวัฎบัตรเครดิต 4,817.2 ลานบาท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2545 เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 จํานวน 1,353.7 ลานบาท ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ี
สูงกวาอัตราการเพิ่มในปกอนหนานี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวของสินเชือ่บัตรเครดิตในชวงหกเดือนท่ีผานมาสูงข้ึน

ลูกหนี้บัตรเครดิตและธนวัฎบัตรเครดิต

บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีสุทธิรวมสําหรับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต 3,985.8 3,276.8 และ 
2,591.3 ลานบาท สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2545 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ตามลําดับ 
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการขยายการใหสินเช่ือบัตรเครดิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะ 6 เดือน        
ท่ีผานมา นอกจากนี ้ การท่ีบริษัทฯ มีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในสดัสวนท่ีนอยลงเม่ือเทียบกับปรมิาณลูกหน้ีบัตรเครดิตท้ัง
หมดก็ยังเปนปจจัยสนับสนุนดวย

คุณภาพของลูกหน้ีก็เปนปจจัยสําคญัอยางหน่ึงในการพิจารณาผลประกอบการของกิจการบัตรเครดิต ซ่ึงแสดงไดจาก
ลูกหน้ีคางชําระในแตละระดับอายุเทียบกับลูกหน้ีท้ังหมด โดยจะเห็นวาลูกหน้ีบัตรเครดิตและลูกหน้ีธนวฏับัตรเครดิตคางชําระ
ท้ังในอายุ 90-179 วัน และอายุมากกวา 179 วัน (เม่ือเทียบกับลูกหน้ีบัตรเครดิตท้ังหมด) ของบริษัทฯ น้ันมีสัดสวนท่ีลดลง 
นอกจากนี ้KTC ไดต้ังสํารองเต็มจํานวนสําหรับสนิเช่ือทุกรายการท้ังลูกหน้ีบัตรเครดิต และธนวฏับัตรเครดิตท่ีมียอดคางชําระ
เกินกวา 179 วันข้ึนไป ซ่ึงเปนการต้ังคาเผ่ือท่ีอางอิงกับเกณฑท่ีใชกันโดยท่ัวไปในธุรกิจบัตรเครดิตท่ัวโลก และ ถึงแมวาจะได
ต้ังสํารองครบถวนแลว บริษัทฯ ก็ยังคงติดตามหน้ีเหลาน้ันตอไป ซ่ึงทําใหบรษัิทฯ มีรายรับจากหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญท่ีได
รับชําระคืน

อยางไรก็ตาม บรษัิทฯ กําลังพิจารณาการจําหนายลูกหน้ีมีอายุเกินกวา 179 วัน ซึ่งมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
แลวเต็มจํานวน (รอยละ 100) ที่รับโอนมาจากธนาคารในวันที ่30 มิถุนายน 2545 เปนหนี้สูญ (Write Off) โดยจะดําเนิน
การภายในสิ้นป พ.ศ. 2545 น้ี ท้ังน้ี การดําเนินการจําหนายลูกหน้ีมีอายุเกินกวา 179 วัน เปนหน้ีสูญดังกลาว จะมีจํานวน
ประมาณ 1,405.04 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ลูกหน้ีบัตรเครดิต 1,953.47 100.00 2,713.57 100.00 3,497.61 100.00
ไมเกิน 89 วัน 1,413.16 72.34 2,169.37 79.95 2,942.27 84.12
90 – 179 วัน 16.68 0.85 21.72 0.80 23.74 0.68
มากกวา 179 วัน 523.64 26.81 522.49 19.25 531.60 15.20

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 523.64 26.81 522.49 19.25 531.60 15.20
ลูกหน้ีบัตรเครดิต – สุทธิ 1,429.83 2,191.08 2,966.01

ท่ีมา : งบการเงินประหนึ่งทําใหม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

ณ วันที่ 31 มิถุนายน
2545

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต 2,088.81 100.00 1,974.59 100.00 1,893.18 100.00
ไมเกิน 89 วัน 1,118.20 53.5% 1,049.35 53.2% 985.68 52.1%
90 – 179 วัน 43.24 2.1% 36.34 1.8% 34.06 1.8%
มากกวา 179 วัน 927.36 44.4% 888.90 45.0% 873.44 46.1%

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 927.36 44.4% 888.90 45.0% 873.44 46.1%
ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต – สุทธิ 1,161.44 1,085.69 1,019.74

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 18 (ไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน)

12.3 การวิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสาํหรับงวด 2 เดือนสิ้นสุดวันที ่31 สิงหาคม 2545 และ การ
วิเคราะหผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ

ขอมูลท่ีแสดงในหัวขอน้ี เปนขอมูลผลการดําเนินงานบางสวนของบริษัทฯ ซ่ึงผูบริหารใชในการบริหารงานภายใน ซ่ึง
ไดจากฐานขอมูลของบริษัทฯ ท้ังน้ีเพ่ือใหเห็นภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเกิดข้ึนจริง หลังการรับโอนสนิทรัพยจาก
ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้บัตรเครดิตและธนวัฏบัตรเครดิต

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545(1) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2545(2)

ลูกหน้ีบัตรเครดิต 3,497.61 4,546.35
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 531.60 539.28
ลูกหน้ีบัตรเครดิต – สุทธิ 2,966.01 4,007.07
อัตราการเติบโตตอ 2 เดือน(%) 35.1%

ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต 1,893.18 1,863.54
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 873.44 868.90
ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต – สุทธิ 1,019.74 994.64
อัตราการเติบโตตอ 2 เดือน (%) (2.5%)
ท่ีมา : (1) งบการเงิน สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 (สอบทานโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)

(2) ฐานขอมูลบริษัทฯ
จะเห็นวายอดลูกหน้ีบัตรเครดิตสุทธิยังคงเพ่ิมข้ึนจาก 2,966.01 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2545 เปน 4,007.07

ลานบาท ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2545 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 35.1 ในระยะ 2 เดือนท่ีผานมา ท้ังน้ีเกิดจากนโยบายการขยายตัว
ฐานผูถือบัตร และนโยบายการตลาดท่ีสงเสริมการใชบัตร ทางดานสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตน้ัน ยอดสินเชื่อสุทธิลดลง      
รอยละ 2.5 จาก 1,019.74 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2545 มาเปน 994.64 ลานบาท ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2545
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน2545 (1) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2545(2)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ลูกหน้ีบัตรเครดิต 3,497.61 100.00 4,546.35 100.00
ไมเกิน 89 วัน 2,942.27 84.12 3,974.84 87.43
90 – 179 วัน 23.74 0.68 32.23 0.71
มากกวา 179 วัน 531.60 15.20 539.28 11.86

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 531.60 15.20 539.28 11.86
ท่ีมา : (1) งบการเงินประหนึ่งทําใหม
         (2) ฐานขอมูลบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545(1) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2545(2)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ลูกหน้ีธนวัฏบัตรเครดิต 1,893.18 100.00 1,863.54 100.0
ไมเกิน 89 วัน 985.68 52.1 963.46 51.7
90 – 179 วัน 34.06 1.8 31.18 1.7
มากกวา 179 วัน 873.44 46.1 868.90 46.6

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 873.44 46.1 868.90 46.6
ท่ีมา : (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 18 (ไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน)
          (2) ฐานขอมูลบริษัทฯ

สําหรับสินเชื่อบัตรเครดิต บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับลกูหน้ีท่ีมีอายุไมเกิน 89 วันในระดับรอยละ 87.4 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
เล็กนอยจากส้ินเดือนมิถุนายน 2545 โดย ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2545 จะเห็นวาสัดสวนอายุลูกหน้ีคางชําระ 90-179 วัน
ยังคงอยูในระดับต่ํา คือรอยละ 0.71 ของลูกหน้ีบัตรเครดิตท้ังหมด ในขณะที่มีสัดสวนหนี้ที่มีอายุคางชําระมากกวา 179 วัน 
ยังคงลดลงอยางตอเน่ือง สวนสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตนั้น สัดสวนลูกหนี้ธนวัฏบัตรเครดิตที่คางชําระเกิน 179 วัน ยังคงอยูใน
ระดับเดิม คือ รอยละ 46.6 ของลูกหน้ีท้ังหมด ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2545 จากรอยละ 46.1 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2545



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ

1) ธุรกิจการออกบัตรเครดติ (Issuing Business)

สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2545

สําหรับงวด 8 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2545

จํานวนบัตรเครดิต(1) 257,446 410,355
อัตราการขยายตัว (% ตอ 2 เดือน) 59.4%

การใชจายผานบัตรเครดิตรวม(2) (ลานบาท) 6,395 9,784
อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) 53.0%

การใชจายผานบัตรเครดิตเฉล่ีย(3)  (บาท/บัตร/
เดือน)

5,131 4,945

อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) (3.6%)
การเบิกเงินสดลวงหนาสะสม (ลานบาท) 1,412.88 2,286.89
อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) 61.9%

อัตราการผอนชําระตอลูกหนี้สุทธิ(4) (%) 72.41% 79.56%
อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) 9.87%

(1) จํานวนบัตรและจํานวนบัญชีที่คางไมเกิน 89 วัน
(2) การใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาและบริการ และ การเบิกเงินสดลวงหนา
(3) การใชจายผานบัตรเครดิตสะสมของงวด/จํานวนบัตรเครดิตเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากการเฉลี่ยจํานวนบัตรเครดิต ณ สิ้นเดือน
ทุกเดือน

(4) ลูกหนี้ที่กอใหเกิดรายไดจากดอกเบี้ยรับในชวง 2 เดือน / ลูกหน้ีบัตรเครดิตสุทธิเฉล่ียตนงวดและปลายงวด (มิถุนายน 
และ สิงหาคม)

ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

จํานวนบัตรเครดิต และ การใชจายผานบัตรเครดิตรวมของ KTC ขยายตัวกวารอยละ 50 ในชวง 2 เดือนท่ีผานมา 
ในขณะท่ีมียอดการใชจายผานบัตรเครดิตเฉล่ียตอเดือนตอบัตรลดลงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน คือลดลงเพียงรอยละ 3.6 ในชวง
เดียวกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการขยายฐานผูถือบัตรลงไปยังกลุมท่ีมีรายไดต่ําลงทําใหการใชจายผานบัตรเครดิตของผูถือบัตร KTC 
ลดลง อยางไรก็ตามการขยายฐานลงไปกลุมผูถือบัตรดังกลาวทําใหยอดการเบิกเงินสดลวงหนาเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเปน
การเพ่ิมข้ึนรอยละ 61.9 ใน 2 เดือนท่ีผานมา
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2) ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)

งวด 6 เดือน
ส้ินสุด 30 มิ.ย. 2545

งวด 8 เดือน
ส้ินสุด 31 ส.ค. 2545

จํานวนรานคาของ KTC (รานคา) 4,965 4,651
อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) (6.3%)

ปริมาณการซ้ือสินคาและบริการผานรานคาของ
บริษัทฯ สะสม (ลานบาท)

6,448.14 8,789.35

อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) 36.3%
ปริมาณการซ้ือสินคาและบริการผานรานคาเฉล่ีย
(1)  (ลานบาทตอป)

1.82 2.03

อัตราการเติบโต (% ตอ 2 เดือน) 11.5%
(1)  ปริมาณการซื้อสินคาและบริการผานรานคาของบริษัทฯ ตอจํานวนรานคาเฉลี่ย ณ ส้ินเดือนทุกเดือน
ท่ีมา : ฐานขอมูลบริษัทฯ

KTC ยังคงดําเนินนโยบายปดรานคาท่ีไมทํารายไดใหกับบริษัทฯ จึงทําใหจํานวนรานคาของ KTC ลดลง ในขณะเดียว
กัน KTC ก็ไดพยายามขยายฐานรานคาสมาชิกท่ีสรางกําไรใหบริษัทฯ ตอไป


