บริษทั หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นและการ
เสนอรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขดั ตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทก่ี ิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นและการเสนอรายงานของ
ขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป

ขาพเจาไดเสนอรายงานตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมแสดงความเห็นตาม
รายงานลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เนื่องจากมีปจ จัยที่แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่สําคัญหลายเรื่องซึ่ง
ทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ณ
ปจจุบัน สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯไดลดลงเปนจํานวนมากและบริษัทฯไดดําเนินการปรับโครงสราง
ทุนไดสําเร็จ ดวยเหตุนี้ปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่สําคัญไดหมดไปตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 1.2

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 16 มีนาคม 2553

2

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยเพื่อการลงทุน
หัก: คาเผื่อการลดราคาหลักทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
อุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินวางประกันตามสัญญาตราสารอนุพันธ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

5

6

2552

(หนวย: บาท)
2551

51,363,163

671,424,440

1,289,887,708
1,289,887,708
72,564,292

4,222,307,687
(4,295,520)
4,218,012,167
14,132,086

2,856,750,057
15,145
2,856,765,202
(463,745,079)
2,393,020,123
27,882,393
68,533,003
14,535,014
37,555,580
3,955,341,276

3,763,815,164
137,667
3,763,952,831
(464,478,956)
3,299,473,875
48,429,148
54,648,057
22,929,765
340,249,697
36,141,696
8,705,440,931

7

8
9
10

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืม
12
จากธนาคาร
จากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูยืม
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
13
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินอื่น
14, 23.1
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
15
หุนสามัญ 130,000,050 หุน (2551: 100,000,000 หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 101,673,984 หุน (2551: 100,000,000 หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
16
ยังไมไดจัดสรร
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
6.2
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2552

(หนวย: บาท)
2551

1,000,000,000
1,000,000,000
1,658,462,730
127,490,158
1,014,726
9,389,950
2,796,357,564

1,149,867,648
7,366,253,412
8,516,121,060
14,558,814
267,500
97,521,122
15,086,144
8,643,554,640

1,300,000,500

1,000,000,000

1,016,739,840

1,000,000,000

128,198,818
14,045,054
1,158,983,712
3,955,341,276
0

90,633,214
(41,729,567)
(987,017,356)
61,886,291
8,705,440,931
0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
หลักทรัพย
6
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายในการกูยืมเงิน
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
8
รายได (คาใชจาย) ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
6.3
โอนกลับขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย (ขาดทุน)
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
13
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไร (ขาดทุน) จากการขายอุปกรณ
รายไดอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายการดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
17
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
18
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสุทธิ
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

2552

(หนวย: บาท)
2551

223,785,950
42,940,788
266,726,738

410,926,695
426,388,200
837,314,895

119,172,320
119,172,320
147,554,418
(733,877)
148,288,295

651,381,153
651,381,153
185,933,742
262,173,089
(76,239,347)

57,711,770
(1,067,341,581)
148,769,973
107,467
(4,543,131)
(865,295,502)

(631,635,792)
3,978,181
1,833,974
2,358,576
4,131
(623,460,930)

68,700,790
34,221,002
7,492,307
1,735,250
29,048,243
141,197,592
(858,204,799)
(858,204,799)

75,736,157
36,121,236
13,648,733
14,879,700
34,000,852
174,386,678
(874,086,955)
26,477,065
(900,564,020)

(17.57)
48,838,277

(144.09)
6,250,003

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุ
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดสิ้นป
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป - ขาดทุนสุทธิสําหรับป
- โอนจากทุนเรือนหุนและสํารองตามกฎหมาย
ลดระหวางป - โอนไปสํารองตามกฎหมาย
- เงินปนผล
ยอดสิ้นป
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงระหวางป
ยอดสิ้นป
รวมสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

16
20

6.2

2552

(หนวย: บาท)
2551

1,000,000,000
954,239,810
(937,499,970)
1,016,739,840

1,000,000,000
1,000,000,000

90,633,214
(90,633,214)
-

72,577,682
18,055,532
90,633,214

(41,729,567)
(858,204,799)
1,028,133,184
128,198,818

1,056,889,985
(900,564,020)
(18,055,532)
(180,000,000)
(41,729,567)

(987,017,356)
1,001,062,410
14,045,054
1,158,983,712

(525,142)
(986,492,214)
(987,017,356)
61,886,291

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกําไรสะสม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
โอนจากทุนเรือนหุนและสํารองตามกฎหมาย
รวมกําไร (ขาดทุน) สะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
กําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
รวมกําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
รวมกําไรสะสม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

16
20

16

2552

(หนวย: บาท)
2551

(41,729,567)
(858,204,799)
1,028,133,184
128,198,818

1,056,889,985
(18,055,532)
(180,000,000)
(900,564,020)
(41,729,567)

128,198,818

90,633,214
90,633,214
48,903,647

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สวนลดมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย (โอนกลับ)
(กําไร) ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
การปรับมูลคาเงินลงทุนจากการปองกันความเสี่ยงตราสารอนุพันธ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายลดลง
คาใชจายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนระยะสั้น
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
สินทรัพยอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2551

(858,204,799)

(874,086,955)

15,337,172
7,698,881
(733,877)
1,067,341,581
(26,223,270)
4,543,131
(148,769,973)
(266,726,737)
(4,091,466)
119,172,320

15,489,511
(24,368,629)
42,560,609
262,173,089
26,477,065
(3,978,181)
631,635,792
(2,358,576)
256,800
(837,314,894)
(28,392,781)
651,381,153

(90,657,037)

(140,525,997)

(3,251,273)
(58,432,206)
907,065,107
(19,376)
338,383,863

1,294,656,185
(14,132,086)
4,224,727,757
(39,480)
(368,261,492)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปนผล
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุน
เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จายเงินปนผล
จายชําระดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
จายชําระเงินตนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 5)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

(หนวย: บาท)
2551

1,000,000,000
112,931,344
(3,301,794)
2,202,718,628
223,908,564
(6,694,092)
(435,744)
2,419,497,356

(7,948,284,527)
(1,260,629,502)
(637,102,829)
(548,059,649)
2,853,296
(5,394,798,324)
410,946,162
(645,315,142)
(24,587,725)
(5,653,755,029)

(2,200,000,000)
5,083,620,951
10,127,610
41,207,835
(421,213)
3,881,299
(14,361,319)
2,924,055,163

(24,179,902,109)
30,242,807,118
196,632,739
322,750,725
(39,979,257)
4,956,476
(48,244,994)
6,499,020,698

333,298
(78,243,741)
(6,539,629,221)
654,239,790
(5,963,299,874)
(619,747,355)
670,351,662
50,604,307

(180,000,000)
(180,000,000)
665,265,669
5,085,993
670,351,662

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้ออุปกรณ
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
แปลงหนี้เปนทุนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

79,180
1,350,567
1,658,462,730
300,000,020

(หนวย: บาท)
2551

262,096
-

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ่ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัด
และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือประกอบธุรกิจหลักทรัพยและมีใบอนุญาต 2
ประเภท ไดแก การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยและกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2552 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชย และ
เปลี่ย นชื่ อ จากบริ ษัท หลั ก ทรั พย เพื่ อธุ ร กิจ หลั ก ทรั พย จํ า กัด เป น บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย เพื่อ ธุร กิ จ
หลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร
ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552ไดแตงตั้งใหคุณนภาภรณ ลัญฉนดี ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการคนใหมแทนคุณอัครรัตน ณ ระนองโดยใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
1.2 ขอสมมติฐานทางการบัญชี
เนื่องจากวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นชวงป 2551 ที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจ
โลกอยางรุนแรงและไดสงผลกระทบใหดัชนีตลาดหลักทรัพยของประเทศลดลงอยางมาก บริษัทฯจึง
ไดพิจารณาบันทึกรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคายุติธรรมต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีอยางเปนนัยสําคัญจํานวนประมาณ 1,071.6 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนระหวางป
2552
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
จัดสงหนังสือที่ กลต.ด.2207/2551 เรื่องแจงคําสั่งคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีคําสั่งใหบริษัทฯ
หามใหกูยืมเงินแกนักลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มเติมหรือขยายการประกอบธุรกิจอื่นใด รวมทั้งหาม
ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย แ ละตราสารอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เว น แต เ ป น การลงทุ น ในตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ที่
กระทรวงการคลังค้ําประกันเต็มจํานวนโดยไมมีเงื่อนไขหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินหรือเปนการดําเนินการเพื่อปองกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน ตอมาเมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหหยุดชําระหนี้เงินกูยืมที่ครบกําหนด
ชําระตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เพื่อดําเนินการนําบริษัทฯเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใต
1

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 โดยบริษัทฯตองจัดหาเงินใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและ
การชําระหนี้สิน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ไดพิจารณา
รับทราบรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับแผนฟน ฟูกิจการของบริษัทฯและรับทราบผลการประชุม
ระหวางบริษัทฯและเจาหนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ในการรองขอขยายเวลานําสงแผนฟนฟูกิจการ
ออกไปอีก 1 เดือน เปนวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดประชุมกันใน
วัน ที่ 16 มกราคม 2552 และมีมติใ หบริษัทฯขยายระยะเวลาการยื่ น แผนฟน ฟูกิจ การภายใต
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ตามที่บริษัทฯรองขอ บริษัทฯไดวาจางที่ปรึกษาทางการเงินและ
ที่ปรึกษากฎหมายในการดําเนินการตาง ๆ เชน การเจรจากับเจาหนี้ การประชุมรวมกับผูถือหุนและ
อื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อการแกไขฐานะการเงินรวมดวยแผนการเพิ่มทุนและแผนการเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดมีมติผอนผัน
ระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯมีเวลาในการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางหนี้และทุนโดยไมผาน
กระบวนการทางศาลจนถึงเดือนกรกฎาคม 2552 ตามที่บริษัทฯรองขอ โดยใหบริษัทฯรายงานความ
คืบหนาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนรายเดือนดวย
ตอมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ทางการเงิน
โดยมีมูลหนี้ทั้งสิ้นจํานวน 8,725,476,464 บาท และเพื่อเปนการรองรับการปรับโครงสรางทุนและ
รองรับการแปลงหนี้เปนทุนตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวเพื่อลางขาดทุนสะสมและจดทะเบียนเพิ่มทุนตามที่กลาวในหมายเหตุ 15
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ผูรวมลงทุนไดทําสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน
44,931,167 หุน ราคาหุนละ 10 บาท มูลคารวมเทากับ 449,311,670 บาท โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทฯ ตอง
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจนทุนจดทะเบียนมีจํานวน 62.5 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เปน 1,300 ลานบาท บริษัทฯ ตองมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเจาหนี้ทางการเงินทุกรายไดรับ
การแปลงหนี้เปนทุนโดยที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติการเพิ่มทุน และมีมติอนุมัติใหออก
หุนเพิ่มทุนเพื่อนําหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 30,000,002 หุน ไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ทางการเงิน และ
เจาหนี้ทางการเงินทุกรายตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดตกลงที่จะปลดภาระหนี้ที่บริษัทฯมีอยูตอ
เจาหนี้ทางการเงินในสวนที่มิไดทําการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 249,999,999.94 บาท ใหแกบริษัทฯ
และจํานวนเงินที่บริษัทฯไดรับชําระคาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูรวมทุนที่เปนบริษัทหลักทรัพยเมื่อ
รวมกับมูลคาจากการแปลงหนี้เปนทุนของเจาหนี้ทางการเงินที่เปนบริษัทหลักทรัพยแตละรายตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้จะตองมีมูลคาไมนอยกวา 150 ลานบาท เมื่อบริษัทฯไดรับชําระคาหุน
สามัญจากการเพิ่มทุน และการเพิ่มทุน จากการแปลงหนี้เปนทุน แลว บริษัทฯจะตองมีอัต ราสว น
เงิน กองทุน ตอสิ น ทรัพยเสี่ยงและภาระผูก พัน ไมต่ํากวารอยละ 10 นอกจากนี้ บริษัทฯจะตองมี
หลักฐานแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ สามารถจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดจํานวนไมต่ํากวา
2,500 ลานบาท
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เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับตลาดทุนครั้งที่ 8/2552 ไดมีมติใหบริษัทฯ
สามารถประกอบธุ ร กิ จ ได ต ามปกติ เ มื่ อ บริ ษั ท ฯปรั บ โครงสร า งทุ น ได สํ า เร็ จ โดยจากการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดสั่งการใหบริษัทฯเพิ่มเงินกองทุนเปนจํานวนไมนอยกวา 279 ลาน
บาท และใหเพียงพอที่จะสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงและภาระผูกพันตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งในระหวางทีบ่ ริษัทฯยังไมสามารถเพิ่มเงินกองทุนไดครบถวนนั้น หามบริษัทฯ
ขยายการประกอบธุรกิจและลงทุนเพิ่ม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
แลว และไดรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 449,311,670 บาทจากผูรวมลงทุนตามสัญญาจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากผูรวมลงทุนภาครัฐจํานวน 204,928,120 บาท
และการเพิ่มทุนโดยการแปลงหนี้เปนทุนจากเจาหนี้ทางการเงินจํานวน 300,000,020 บาท และเมื่อ
รวมกับทุนชําระแลวกอนการเพิ่มทุนจํานวน 62,500,030 บาท ทําใหบริษัทมีทุนชําระแลว จํานวน
ทั้งสิ้น 1,016,739,840 บาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนทุนเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่
24 กรกฎาคม 2552
บริษัทฯไดแจงตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา ไดทําการปรับโครงสรางหนี้
รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การลดทุ น เพื่ อ ล า งขาดทุ น สะสมและได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น เรี ย กชํ า ระแล ว จากเดิ ม
62,500,030 บาท เปน 1,016,739,840 บาท ทั้งนี้ทุนที่เรียกชําระเพิ่มขึ้นเกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน
ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จํานวน 300,000,020 บาท และจากการเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 654,239,790 บาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
การเพิ่มทุนเรียกชําระแลวดังกลาวทําใหบริษัทฯมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น และมีอัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงและภาระผูกพัน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 รอยละ 28.97 ซึ่งเพียงพอสําหรับรองรับ
การประกอบธุรกิจปกติและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (กฎหมายกําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 8)
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจึงอนุญาตใหบริษัทฯประกอบธุรกิจไดตามปกติเมื่อบริษัทฯ ดําเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยและเมื่อสํานักงาน กลต. เขาตรวจบริษัทฯและเห็นวามีความ
พรอมดานระบบงานและบุคลากรในการดําเนินธุรกิจ และจากการตรวจสอบความพรอมเฉพาะธุรกิจ
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยของสํานักงาน กลต. พบวาบริษัทฯมีความพรอมในระบบงานการให
กูยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้อ หลัก ทรัพ ย จึ ง อนุ ญ าตใหบ ริ ษัท ฯประกอบธุร กิ จ เฉพาะการให กู ยืม เงิน เพื่อ ซื้ อ
หลักทรัพยภายหลังทําการเพิ่มทุน และปรับโครงสรางทางการเงิน แลว เสร็จตามหนังสือที่ กลต.ด.
1145/2552 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
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บริษัทฯประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามกระบวนการฟนฟูกิจการ การดําเนินการเพิม่ ทุนและ
การจัดหาเงิน การปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และสามารถกลับมาเปดดําเนินธุรกิจการให
กู ยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ไ ด ภ ายหลั ง การปรั บ โครงสร า งทุ น ได สํ า เร็ จ ดั ง นั้ น ข อ สงสั ย ต อ
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ งของบริษัทฯจึงหมดไป ฝายบริหารของบริษัทฯจึงจัดทํา
งบการเงินนี้ภายใตขอสมมติฐานการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการ
1.3 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การอางอิง
เลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว
สภาวิ ชาชี พบั ญ ชี ได อ อกประกาศสภาวิ ชาชีพ บั ญ ชี ฉบับ ที่ 86/2551 และฉบับ ที่ 16/2552 ให ใ ช
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิ างการบัญชีที่มผี ล
บังคับใชในปปจจุบัน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
(ปรับปรุง 2550)
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตน
ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบัน ทึก สิทธิก ารเชา และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีสําหรับการรวมธุ ร กิจ ภายใตก ารควบคุมเดียวกั น ไมเกี่ยวเนื่องกับธุร กิจ ของ
บริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2550) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน
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ข)

มาตรฐานการบัญชีทยี่ ังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
(ปรับปรุง 2550)
กิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2555

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได
ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 40 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2550) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว
2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 และไดจัดทําขึ้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติกอนวันที่มี
ผลบังคับใช โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินไดฉบับปรับปรุงป 1996 (IAS No. 12 “Income Taxes”
(revised 1996))
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

5

3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

การรับรูรายได
บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ ตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คาง
ชําระ ยกเวนดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่เปนสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพยที่
ผิดนัดชําระหนี้เกิน 90 วัน บริษัทฯจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑจาํ นวนเงินทีไ่ ดรบั
ชําระ
กรณีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย บริษัทฯจะหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง เมื่อมีความ
ไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
กรณีดังตอไปนี้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา
(5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลัก เกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากหลักทรัพยตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมี
สิทธิในการรับเงินปนผล
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจายเมื่อมีการจําหนาย
บริษัทฯจะรับรูรายไดตามเกณฑจํานวนเงินที่ไดรับชําระสําหรับเบี้ยปรับจากการที่ลูกหนี้ไมมา
ซื้อหลักทรัพยคืนตามขอตกลงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามกําหนด
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

ข)

การรับรูคาใชจาย
บริษัทฯบันทึกคาใชจายตามเกณฑคงคาง
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพยเผื่อขายประกอบดว ยเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน ในความ
ตองการของตลาด ซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาหรือไมถือเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
แสดงเปนรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในสวนของผูถือหุน เวนแตก รณีเงินลงทุนที่ได
ปองกัน ความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม การเปลี่ย นแปลงในมูลคายุติธรรมที่เกิดจากความเสี่ยงที่ได
ปองกันไวแลวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของตราสารหนี้ ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายคํ า นวณโดยใช ร าคาหรื อ อั ต รา
ผลตอบแทนของตลาด ณ วันที่ตามงบดุล หากไมมีการซื้อขาย ณ วันที่ตามงบดุล บริษัทฯจะใชราคา
หรืออัตราผลตอบแทนที่ทําการซื้อขายครั้งสุดทายกอนวันที่ตามงบดุล มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้
ที่ไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคํานวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงปรับดวย
อัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน
คํานวณโดยใชมูลคาตามบัญชีสทุ ธิซึ่งประกาศโดยบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวมที่เปนผูจัดการ
กองทุนรวมนั้น
ทุกสิ้นงวดบริษัทฯจะประเมินเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพื่อพิจารณาวาหลักทรัพยเหลานั้นมีขอ
บงชี้เกี่ยวกับการดอยคา หากเกิดการดอยคาขึ้นเงินลงทุนนั้นจะถูกปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของ
เงินลงทุน ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของเงินลงทุนจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนทันทีที่เงิน
ลงทุนนั้นเกิดการดอยคา
กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนในระหวางปคํานวณตนทุนโดยใชวิธีถวั เฉลี่ยถวง
น้ําหนักและบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุน
3.4 บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคาเปนรายการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาภายใน 3 วันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยังไมถึงกําหนดชําระราคา ณ วันที่ในงบดุล
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3.5 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงมูลคาตามราคาทุน อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯจะขายคืนหรือซื้อคืนในราคาที่รวมดอกเบี้ย
3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคํานวณโดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการรับชําระเงินในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่ง
รวมทั้งการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบและปริมาณของลูกหนี้ ความสัมพันธของ
ยอดสํารองตอยอดลูก หนี้ต ลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศควบคูกับการปฏิบัติต าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพยที่ประกอบการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย
3.7 อุปกรณและคาเสื่อมราคา
อุปกรณแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม บริษัทฯคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับอุปกรณ
ทุกประเภท โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

5-6 ป
5 ป
5 ป
5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอุปกรณระหวางติดตั้ง
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นหรือใหมีอายุการใชงานยาวนานขึ้นซึ่งทําให
ราคาเปลี่ยนแทนในปจ จุบัน ของสิน ทรัพยเพิ่มขึ้น อยางเปน สาระสําคัญจะรวมเปน ราคาทุน ของ
สินทรัพย สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุน หักคาตัด จําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น
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บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนอยางมีระบบตลอด
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้ที่ทํา
ใหสิน ทรัพยอาจเกิดการดอยคาได บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จําหนายและวิธีก ารตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนทุก สิ้นปเปนอยางนอย
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนจํากัดมีอายุการใชประโยชนดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
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ป

3.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอยคาลง
หรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา หรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเปนรายป
บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนแสดงวาสินทรัพยดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ในการประเมินมูลคาจากการใช ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจะถูกคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ซึ่งสะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวน
เงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยในงบดุล หักดวยตนทุนในการจําหนาย โดย
การจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากัน
ไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนโดยรับรูตามประเภทของคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยที่ดอยคานั้น
3.10 ตราสารอนุพันธทางการเงิน
บริษัทฯ ไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงจากตลาดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ลงทุน ซึ่งตราสารอนุพันธทางการเงินที่นํามาใชมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อคา
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บริษัทฯบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯซึ่งมีไวเพื่อปองกันความเสี่ยง
เปนรายการนอกงบดุล เงินวางประกันในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวบันทึกในบัญชีเงินวาง
ประกันตามสัญญาตราสารอนุพันธ และบริษัทฯจะรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของสัญญาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายลวงหนาคํานวณจาก
ราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้นวันทําการของบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3.10.1 การบัญชีปองกันความเสี่ยง
บริษัทฯไดมอบหมายใหตราสารอนุพันธทางการเงินประเภทสัญ ญาซื้อขายลว งหนาเปน
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม
ณ วัน ที่บริษัทฯ ทําการปองกัน ความเสี่ยง บริษัทฯ จัด ทําเอกสารเกี่ยวกับความสัมพัน ธ
ระหว า งเครื่ อ งมื อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งและรายการที่ ต อ งป อ งกั น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง ระบุ ถึ ง
วัต ถุประสงคและกลยุทธในการปองกัน ความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ ณ วัน ที่เกิด
รายการและตลอดอายุ ก ารป อ งกั น ความเสี่ ย ง บริ ษั ท ฯได จั ด ทํ า เอกสารเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิผลของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงในการหักกลบกับการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ยุติธรรมที่เกิดจากรายการที่ไดปองกันความเสี่ยงไว
3.10.2 การปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม
บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินที่เขาเงื่อนไข
การปอ งกั น ความเสี่ ย งจากมู ลค ายุติ ธรรมในงบกําไรขาดทุน ทัน ทีพร อมกับ บัน ทึก การ
เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของรายการที่ตองปองกันความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงที่
ไดปองกันไว บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของรายการที่ตองปองกันความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวของกับความ
เสี่ยงที่ไดปองกันไวเปนรายการกําไร (ขาดทุน) จากการปองกันความเสี่ยงในงบกําไรขาดทุน
หากการปองกันความเสี่ยงไมมีประสิทธิผล บริษัทฯจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธทางการเงินในงบกําไรขาดทุนทันทีโดยแสดงเปนกําไร (ขาดทุน) จาก
ตราสารอนุพันธ
บริษัทฯเลิกใชการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อบริษัทฯยกเลิกการปองกันความเสี่ยงหรือเมื่อ
เครื่องมือปองกันความเสี่ย งหมดอายุ หรือบริษัทฯไดขาย เพิก ถอน หรือใชสิทธิเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยง หรือเมื่อไมเปนไปตามเงื่อนไขการบัญชีปองกันความเสี่ยง
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3.11 ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
เงินชดเชยผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุบันทึกเปนคาใชจายในการดําเนินงานตลอดอายุการ
ทํางานของพนักงาน สํารองเงินชดเชยเมื่อออกจากงานจะประเมินโดยหลักคณิตศาสตรสถิติ
3.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯรับรูประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระ
ผูกพันดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
3.13 ภาษีเงินได
3.13.1 ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ
บริษัทฯคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
3.13.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีคํานวณขึ้น จากผลแตกตางชั่ว คราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และ
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกต็ อ เมือ่
มีค วามเปน ไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีใ นอนาคตเพียงพอสําหรับผล
แตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบดุล
และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมี
กําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมา
ใชประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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4.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีและขอสมมติที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีและขอสมมติ
ที่สําคัญไดแก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จาก
ความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใช
ค้ําประกัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยคํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปร
ที่ใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง และขอมูล
ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของ
เงิน ลงทุน ดังกล าวลดลงอยางมีสาระสํา คัญ และเปน ระยะเวลานาน ซึ่งความมี สาระสําคั ญ และ
ระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริ ษั ท ฯรั บ รู สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ใ นบั ญ ชี โ ดยฝ า ยบริ ห ารได ใ ช ป ระมาณการในการประเมิ น
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และพิจารณาวามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ
จะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น
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เงินชดเชยผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงิน ชดเชยผลตอบแทนพนัก งานเมื่อ เกษียณอายุป ระมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร สถิติ ซึ่ งข อ
สมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลดและจํานวนเงินเดือนที่จะคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม เงินชดเชยผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณไว
คดีฟองรอง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว
5.

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
รวม
หัก: เงินฝากในนามของบริษัทฯเพื่อลูกคา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน (หมายเหตุ 23.1)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 12)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2552
50,000
93,551,381
93,601,381
(42,238,218)
51,363,163
(758,856)
50,604,307

2551
90,000
684,625,702
684,715,702
(13,291,262)
671,424,440
(739,480)
(333,298)
670,351,662

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 บริ ษั ท ฯมี เ งิ น ฝากสถาบั น การเงิ น จํ า นวน 93,551,381 บาท (2551:
684,625,702 บาท) ซึ่ งในจํ านวนนี้ เป น ส วนของลู ก คาที่ บริษั ทฯตองส งคื น เมื่อทวงถามจํานวน
42,238,218 บาท (2551: 13,291,262 บาท) คงเหลือเปนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯ
จํานวน 51,363,163 บาท (2551: 671,424,440 บาท)

13

6.

เงินลงทุนในหลักทรัพย
(หนวย: บาท)
2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อการลงทุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารทุนในความตองการของตลาด
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยรัฐบาลในนามบริษัทฯ
เพื่อลูกคา
รวม
หนวยลงทุน
กองทุนเปดตลาดเงิน
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
สิทธิในตราสาร
บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
คาเผื่อการลดราคาหลักทรัพย
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
รวมหลักทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ

2551
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

-

-

30,963,098
(24,579,098)
6,384,000

6,384,000
6,384,000

896,804,585
12,224,543

909,029,128
-

1,410,878,975
20,000,000
29,288,675

1,440,021,751
20,145,899
-

(14,240,160)
894,788,968

(14,240,160)
894,788,968

(17,491,434)
1,442,676,216

(17,491,434)
1,442,676,216

154,298,966
148,959,263
20,000
80,000,000
10,000,000
1,820,511
395,098,740
1,289,887,708
1,289,887,708

154,997,022
149,634,518
25,600
80,641,600
9,800,000
395,098,740
1,289,887,708
1,289,887,708

248,752,222
3,421,926,662
80,000,000
10,000,000
4,295,520
(991,726,933)
(4,295,520)
2,768,951,951
4,218,012,167
4,218,012,167

255,356,625
2,423,322,126
80,473,200
9,800,000
2,768,951,951
4,218,012,167
4,218,012,167

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯมีรายไดจากเงินปนผลในหนวยลงทุนของกองทุนเปดเปนจํานวน 10.13
ลานบาท (2551: 191.4 ลานบาท) ซึ่งไดแสดงเปน สว นหนึ่งของรายไดด อกเบี้ย และเงินปนผลจาก
หลักทรัพยในงบกําไรขาดทุน
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ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในงบ
กําไรขาดทุนจํานวน 1,071.6 ลานบาท เนื่องจากมูลคายุติธรรมของเงิน ลงทุนดังกลาวลดลงอยางมี
สาระสําคัญ
6.1 เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ที่ บ ริษั ท ฯถื อ หน ว ยลงทุน ตั้ ง แต รอ ยละ 10 ขึ้ น ไปของจํ า นวนหน ว ยที่
ออกจําหนายแลวของกองทุนที่เปนนิติบุคคลมีดังนี้

กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช

กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช
กองทุนเปดตราสารทุน
กองทุนเปดอยุธยาหุน ปนผล 70/30
กองทุนเปดอยุธยาทุนทวีปนผล 70/30
กองทุนเปดอเบอรดนี ไทยเอคควิตี้ ดีวิเด็น

31 ธันวาคม 2552
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
บาท
รอยละ
หนวยลงทุน

148,959,263

22.99

31 ธันวาคม 2551
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
บาท
รอยละ
หนวยลงทุน

248,752,222

32.81

หนวยลงทุน
หนวยลงทุน
หนวยลงทุน

397,421,533
1,472,885,477
1,546,600,000

97.36
99.75
87.14

6.2 ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
(หนวย: บาท)

ยอดยกมาตนป
เปลี่ยนแปลงระหวางป
- จากการตีราคา
- จากการขาย
- ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือปลายป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
(987,017,356)
(525,142)
(9,546,243)
1,010,608,653
14,045,054

(1,618,159,745)
631,892,592
(225,061)
(987,017,356)
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6.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
(หนวย: บาท)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยประเภทเผื่อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ
กําไรจากการปองกันความเสี่ยง
รวม
7.

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
26,223,270
(594,175,397)
31,488,500
(39,502,700)
2,042,305
57,711,770
(631,635,792)

เงินใหกยู ืม ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ

7.1 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย: บาท)
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
ถึงกําหนดแลว
รวมเงินใหกยู ืมและลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย
บวก: ดอกเบีย้ คางรับ
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (หมายเหตุ 8)
รวมเงินใหกยู ืม ลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

2552
2,230,950,816
162,266,613
463,532,628
2,856,750,057
15,145
(463,745,079)
2,393,020,123

2551
3,081,864,872
412,363,828
269,586,464
3,763,815,164
137,667
(464,478,956)
3,299,473,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการรับรูรายได
ซึ่งมีเงิน ตน และดอกเบี้ยคางรับเปน จํานวนเงิน ประมาณ 611.49 ลานบาทและ 855.20 ลานบาท
ตามลําดับ บริษัทฯไดนําเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเหลานี้ไปรวมพิจารณาในการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัย จะสูญ ซึ่งประกอบดวยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลัก ทรัพยและรายการกับสถาบัน การเงิน ที่มี
ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และตองปดกิจการตามคําสั่งของกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งสรุปไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2552
จํานวน
ราย
16
4
20

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
รวม

มูลหนี้ หลักประกัน
497.91
407.07
113.58
611.49
407.07

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
349.95
113.58
463.53
(หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2551
จํานวน
ราย
27
4
31

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
รวม

มูลหนี้ หลักประกัน
740.75
555.36
114.45
855.20
555.36

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
348.39
114.45
462.84

7.2 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯไดจําแนกเงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุร กิจ หลัก ทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง
การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2552

จํานวน
ราย

เงินใหกูยืม
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ

2551

มูลคา
คาเผื่อ
เงินใหกูยืม
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้สุทธิ
ที่ตั้งโดย
หลังหักคาเผื่อ
บริษัทฯ
หนี้สงสัยจะสูญ

จํานวน
ราย

เงินใหกูยืม
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดยบริษทั ฯ

มูลคา
เงินใหกูยืม
ลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

487

2,245.2

(0.2)

2,245.0

1,229

2,907.3

(1.6)

2,905.7

20

611.5

(463.5)

148.0

6
31

1.4
855.2

(462.8)

1.4
392.4

รวม

507

2,856.7

(463.7)

2,393.0

1,266

3,763.9

(464.4)

3,299.5

สําหรับลูกหนี้จัดชั้นหนี้ปกติและลูก หนี้จัด ชั้นกลาวถึงเปน พิเศษ บริษัทฯไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนอัตรารอยละของราคาตามบัญชีกอนหักมูลคาหลักประกัน
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8.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)

ยอดตนป

- คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 7.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 7.2)

บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นป

- คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 7.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 7.2)

เงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

31 ธันวาคม 2552
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
1,637,490
462,841,466
464,478,956

รวม
1,637,490
462,841,466
464,478,956

-

(1,255,131)
521,254
(733,877)
382,359
463,362,720
463,745,079

(1,255,131)
521,254
(733,877)
382,359
463,362,720
463,745,079
(หนวย: บาท)

ยอดตนป

- คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ

บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นป

- คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 7.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 7.2)

เงินใหกยู ืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

31 ธันวาคม 2551
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
1,320,184
200,985,683
202,305,867
317,306
261,855,783
262,173,089
1,637,490
462,841,466
464,478,956

รวม
1,320,184
200,985,683
202,305,867
317,306
261,855,783
262,173,089
1,637,490
462,841,466
464,478,956

18

9.

อุปกรณ
(หนวย: บาท)
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย

31,537,514
473,521
(6,935,838)
-

31 ธันวาคม 2552

อุปกรณ
สํานักงาน

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

25,075,197

29,600,007
26,872
(2,190,020)
27,436,859

5,031,489
(465,396)
(16,853)
4,549,240

9,979,000
(9,979,000)
-

76,148,010
500,393
(17,380,234)
(2,206,873)
57,061,296

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2552

4,530,210
6,210,520

16,252,527
4,224,826

1,140,083
936,866

5,796,042
1,250,506

27,718,862
12,622,718

(1,750,141)
8,990,589

(2,169,971)
18,307,382

(189,589)
(6,428)
1,880,932

(7,046,548)
-

(8,986,278)
(2,176,399)
29,178,903

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551

27,007,304

13,347,480

3,891,406

4,182,958

48,429,148

31 ธันวาคม 2552

16,084,608

9,129,477

2,668,308

-

27,882,393

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551

13,008,045

2552

12,622,718

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสินทรัพยถาวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 7.4 ลานบาท (2551:
9.4 ลานบาท)
10. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)

ซอฟทแวร

31 ธันวาคม
2551
54,648,057

เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนาย
15,711,886 (1,826,940)

31 ธันวาคม
2552
68,533,003

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวขางตนสว นหนึ่งเปนคาพัฒนาโปรแกรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย
(SBL) จํานวน 61.0 ลานบาท (2551: 48 ลานบาท)
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11. สินทรัพยอื่น
2552
4,311,614
1,791,016
21,986
6,384,483
24,587,725
435,744
23,012
37,555,580

เงินมัดจํา
คาใชจายลวงหนา
รายจายรอตัดบัญชี
ลูกหนี้กรมสรรพากร - 2550
- 2551
- 2552
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น
คาตัดจําหนายสําหรับป

887,514

(หนวย: บาท)
2551
3,628,948
1,525,227
6,384,483
24,587,725
15,313
36,141,696
898,800

12. เงินกูยมื
(หนวย: บาท)

ผิดนัดชําระ
ทวงถาม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1-7 วัน
มากกวา 7 วัน - 30 วัน
มากกวา 1 เดือน - 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน - 12 เดือน
มากกวา 1 ป
รวมเงินกูยืม

2552
จากธนาคาร จากสถาบันการเงิน
1,000,000,000
1,000,000,000
-

2551
จากธนาคาร จากสถาบันการเงิน
1,919,000,000
333,298
58,000,000
600,000,000
1,241,990,326
49,534,350
2,045,955,039
500,000,000
1,863,508,047
207,800,000
30,000,000
1,149,867,648
7,366,253,412

ภายใตสัญญาเงินกูบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพัน
และอัตราสวนเงินกองทุนตอสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามสัญญา เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 1,500 ลาน
บาท จากธนาคารจํานวน 4 แหง
20

13. เจาหนี้ภายใตสญ
ั ญาปรับโครงสรางหนี้
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ทางการเงินโดยมี
มูลหนี้เงินตนและดอกเบี้ยทั้งสิ้นจํานวน 8,725,476,463.74 บาท โดยเจาหนี้ทางการเงินทุกรายตกลงที่
จะปลดภาระหนี้ใหกับบริษัทฯในสวนที่มิไดทําการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 249,999,999.94 บาท
เมื่อบริษัทฯไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่
3 แลว เงื่อนไขในการปรับโครงสรางกับเจาหนี้แตละกลุมมีดังนี้
กลุมที่
1

2
3

4
5
รวม

จํานวนเงิน
ระยะเวลา
เงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ย
หมายเหตุ
2,270,000,000.02 21 มีนาคม 2552 ถึง ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน รอยละ 1.5 ตอปจาย
หักภาษีเงินได ณ ที่จา ย ณ
3 เมษายน 2552
2,269,629,221.16 บาท
ดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด วันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
จํานวน 370,778.86 บาท
2,270,000,000.02 21 มีนาคม 2552 ถึง ออกตั๋วสัญญาใชเงินทั้ง
รอยละ 1.5 ตอปจาย
20 เมษายน 2552
จํานวน
ดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด
300,000,020.00 ภายในวันที่ 30
แปลงหนี้เปนทุน
ออกหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
กันยายน 2552
30,000,002 หุน มูลคาตราไว
หุนละ 10 บาท
1,999,999,999.92 21 มีนาคม 2552 ถึง ออกตั๋วสัญญาใชเงินทั้ง
รอยละ 2.375 ตอปจาย
21 ธันวาคม 2552 จํานวน
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
1,635,476,443.84 21 มีนาคม 2552 ถึง ออกตั๋วสัญญาใชเงินทั้ง
รอยละ 3 ตอปจาย
21 มิถุนายน 2553 จํานวน
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
8,475,476,463.80

ในระหวางป ปจ จุบั น บริ ษัทฯมี ก ารแปลงหนี้เปน ทุน จํา นวน 300,000,020 บาท ตามที่ก ลาวใน
หมายเหตุ 1.2 และจายชําระเงินตนใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 จํานวน 6,539,629,221
บาท จายชําระดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 4 และกลุมที่ 5 จํานวน 78,243,741 บาท
และหัก ภาษีเงิน ได ณ ที่จายตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวขางตน จํานวน 370,779 บาท
บริษัทฯบันทึกรับรูกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 148,769,973 บาท เนื่องจากบริษัทฯได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 แลว ทั้งนี้
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้คํานวณจากราคาตามบัญชีข องหนี้ ณ วัน ที่ปรั บโครงสรางหนี้
(20 มีนาคม 2552) กับมูลคายุติธรรมของเงินสดและหุนสามัญที่บริษัทฯเปนผูออกซึ่งจะทําการโอนไป
ใหเจาหนี้เพื่อชําระหนี้

21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดหนี้ปรับโครงสรางจํานวน 1,658,462,730 บาท ซึ่งแบงตาม
ระยะเวลาในการจายชําระไดดังนี้
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม
2552
4,167,104
7,930,942
1,646,364,684
1,658,462,730

มากกวา 7 วัน - 30 วัน
มากกวา 1 เดือน - 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน - 12 เดือน
รวม
14. หนี้สินอืน่

(หนวย: บาท)
คาใชจายคางจาย
ประมาณการหนี้สินผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่ ายคางจาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย
เจาหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2552
125,000
2,880,223
765,027
525,029
3,911,607
1,183,064
9,389,950

2551
250,000
6,207,469
515,422
1,005,600
3,334,606
3,773,047
15,086,144

15. ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลวของบริษัทฯจากเดิม 1,000 ลานบาท (หุนสามัญ 100 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน
62.5 ลานบาท (หุนสามัญ 6.25 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนและเรีย ก
ชําระแลวจํานวน 93.75 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อลางขาดทุนสะสม บริษัทฯไดทําการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552
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ตอมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวของบริษัทฯจากเดิม 62.5 ลานบาท เปน 1,300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมของบริษัทฯจํานวน 123.75 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการปรับโครงสรางทุนของ
บริษัทฯและการแปลงหนี้เปนทุนตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดรับ
ชําระเงิน คาหุนเพิ่มทุน จํานวน 654.2 ลานบาท และแปลงหนี้เปน ทุน จํานวน 300 ลานบาท ทําให
บริษัทฯมีทุนเรียกชําระแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,016.7 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนทุนเรีย ก
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ
(หนวย: หนวย)
31 ธันวาคม
2552

31 ธันวาคม
2551

หุนสามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน สามัญ ณ วันตนป
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน สามัญ ณ วันปลายป

100,000,000 100,000,000
(93,749,997)
123,750,047
130,000,050 100,000,000

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
จํานวนหุน สามัญ ณ วันตนป
ลดทุนเรียกชําระแลว
เพิ่มทุนเรียกชําระแลว
จํานวนหุน สามัญ ณ วันปลายป

100,000,000 100,000,000
(93,749,997)
95,423,981
101,673,984 100,000,000

16. สํารองตามกฎหมาย
(หนวย: บาท)
ยอดตนป
จัดสรรระหวางป
ลดระหวางป
ยอดสิ้นป

2552
90,633,214
(90,633,214)
-

2551
72,577,682
18,055,532
90,633,214
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สํารองตามกฎหมายตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกําหนดใหจัดสรร
สํารองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่ง
บริษัทฯทํามาหาไดจากกิจการของบริษัทฯ จนกวาสํารองนี้มีจํานวนถึงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถจายเปนเงินปนผลได
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 มีมติใหโอนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 90,633,214 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
17. ภาษีเงินได
สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนประกอบดวย
(หนวย: บาท)

ขาดทุนทางบัญชี
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่สามารถนํามาหักภาษี
ผลขาดทุนทางภาษียกมา
ขาดทุนทางภาษี
ภาษีเงินไดในปจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 30

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
(858,204,799) (874,086,955)
(153,833,778)
(77,950,254)
(82,764,893)
(20,511,104)
(972,548,314)
(2,067,351,784) (972,548,313)
-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ
อัตราภาษีที่ใชสําหรับป 2552 และ 2551 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ขาดทุนทางบัญชี
ภาษีเงินไดในปจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 30
ผลกระทบของภาษีสุทธิของ (รายได) คาใชจายทีน่ ํามา
รวมคิดภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
(858,204,799)
(874,086,955)
-

26,477,065
26,477,065
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ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนประกอบดวย
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนสุทธิ
ที่ยังไมเกิดขึน้ จากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน

-

(225,061)

เนื่องจากฝายบริหารประเมินวากําไรในอนาคตอาจไมเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษี
เงินได ดังนั้น ฝายบริหารจึงไมบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดในงบการเงินของบริษัทฯ
18. กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการลด
จํานวนหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 15 และไดปรับปรุงกําไรตอหุนในปกอน
19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯและพนั ก งานได ร ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ภายใต ก ารอนุ มั ติ จ าก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติก องทุน สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดว ยเงิน ที่
พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบใหในอัต รารอยละ 10 ของเงินเดือน และจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
และบริษัทหลัก ทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดจายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงิน 4,575,389 บาท (2551: 5,773,767 บาท)
20. เงินปนผลจาย
(หนวย: บาท)
อนุมัติโดย
เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
ป 2550
วันที่ 21 เมษายน 2551

อัตรา
จํานวนเงินปนผล เงินปนผลตอหุน
180,000,000
1.80
180,000,000

1.80
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21. เงินกองทุนตามกฎหมาย
บริ ษัท ฯดํ า รงเงิ น กองทุ น ตามกฎหมายตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลั ก ทรั พย แ ละตลาด
หลักทรัพยดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทุนที่ชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพัน (รอยละ)

2552

2551

1,016,740,000
1,016,740,000
1,016,740,000
33.86

1,000,000,000
90,633,214
858,834,453
(896,415,220)
1,053,052,447
(987,017,356)
66,035,091
1.19

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดใหบริษัทฯดํารงเงินกองทุน
เปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอง
เปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 สํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพยไดมี
หนังสือที่ กลต. ด.116/2552 เรื่อง การดํารงเงินกองทุนของบริษัท แจงใหบริษัทฯตองนํารายการกําไร
หรือขาดทุนจากการตีมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนมาคํานวณเปนเงินกองทุนขั้นที่ 2
ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551
22. ภาระผูกพัน
22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2552 บริษัทฯมีร ายจา ยที่เ กี่ยวของกับค าพัฒ นาระบบงานและบํ ารุง รัก ษา
โปรแกรมจํานวนเงินประมาณ 31.5 ลานบาท
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22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับรถยนต อาคารและ
สัญญาบริการซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตมีจํานวนดังตอไปนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน:
1 ป
2 - 3 ป

13.9
21.8

23. คดีฟองรอง
23.1 ในระหวางป 2548 บริษัทฯถูกฟองรองเปนจําเลยในคดีเรียกคาเสีย หายเกี่ย วกับคาวัสดุสํานักงาน
จํานวนประมาณ 0.6 ลานบาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯชําระเงิน
แกโจทกเปนจํานวน 0.6 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ตอมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2549 บริษัทฯไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ศาลอุทธรณไดมีคําสั่งให
บริษัทฯวางประกันสําหรับจํานวนเงินที่จะตองชําระตามคําพิพากษาศาลชั้น ตนพรอมดอกเบี้ยเพื่อ
ทุ เ ลาการบั ง คั บ คดี อ อกไป ซึ่ ง บริ ษั ท ฯได ว างเงิ น ประกั น จํ า นวน 0.7 ล า นบาทแล ว เมื่ อ วั น ที่
23 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดบันทึกบัญชีคาเสียหายดังกลาวเปนหนี้สินอื่นไวในงบการเงินแลว
23.2 ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯไดถูกฟองในคดีแพงในขอหาผิดสัญญาและใหชําระเงินคาจางเปน
จํานวนประมาณ 7.98 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 โจทกไดแถลงตอศาลวาไดตกลงกับ
บริษัทฯในเบื้องตน ใหบริษัทฯชําระเงินรอยละ 25 ของจํานวนเงิน ที่ฟองรองแกโ จทกซึ่งแลว แต
บริษัทฯจะตกลงหรือไม ศาลเห็นวาคูความสามารถเจรจากันได จึงเห็นสมควรใหโอกาสคูความในการ
เจรจาตกลงกัน และอนุญาตใหเลื่อนนัดเพื่อทํายอมหรือสืบพยานโจทกในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553
ผลของคดีจึงไมสามารถระบุไดในขณะนี้ บริษัทฯจึงไมไดบันทึกคาเผื่อความเสียหายไวในบัญชี
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย เงินลงทุนและเงินกูยืม บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว บริษัทฯใชตราสารอนุพันธซึ่งบริษัทฯพิจารณาวาเหมาะสมเปนเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
27

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ฝายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาด
วาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีลูกคาอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจาก
การใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้หักดวยสํารองเผื่อขาดทุนที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย เงินกูยืมและเงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูใน
ระดับต่ํา
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ สามารถจัด ตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน)
ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
อัตราตลาด
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินลงทุนในหนวยลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืม
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมีดอกเบี้ย

15.3
-

-

0.8
87.4
-

807.4
-

-

35.3
395.1

2,390.9

-

0.5

1.6

-

-

-

-

1,000.0
1,658.5
-

-

-

127.5

รวม
51.4
894.8
395.1

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)
0.00 - 1.75
3.70 - 4.25
-

2,393.0 4.35 - 15.00
1,000.0
1,658.5
127.5

4.35 - 4.75
3.00
-
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ภายใน
1 ป
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินลงทุนในหนวยลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืม
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

50.6
-

0.8
87.4
314.5

807.4
80.6

-

51.4
894.8
395.1

-

2,377.5

15.5

-

2,393.0

-

1,000.0
1,658.5
127.5

-

-

1,000.0
1,658.5
127.5

24.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืม
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคา
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
24.3 การบริหารจัดการทุน
วัต ถุประสงคข องบริษัทฯในการบริหารทุน ของบริษัทฯ คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินของบริษัทฯแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 2.41:1 (2551:
139.67: 1)
29

25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจการใหสินเชื่อแกธุรกิจหลักทรัพย โดยมีสวนงาน
ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไวใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
26. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน นี้ได ทําขึ้น เพื่อ ใหเปน ไปตามขอกํ าหนดของประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 29/2540 เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพยลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2540
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัตใิ หออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553
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