บริษทั หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553 และ 2552

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นและการ
เสนอรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขดั ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทก่ี ิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นและการเสนอรายงานของ
ขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทร่ี ับรองทั่วไป
งบการเงินของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีอื่นได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นดังกลาว
ขางตน ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนนเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัทฯตามรายงานลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 อยางไรก็ตาม สําหรับการตรวจสอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูสอบบัญชีทา นดังกลาวไมไดแสดงวรรคเนนเกี่ยวกับประเด็นนี้

พิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 17 สิงหาคม 2553

2

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
อุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ
6
7

30 มิถุนายน 2553

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552

7,673,755
135,599,038
31,851,300

51,363,163
1,289,887,708
72,564,292

3,126,194,198
19,691
3,126,213,889
(463,846,553)
2,662,367,336
23,096,563
78,130,055
1,606,939
12,890,310
2,953,215,296

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

8

9
10
11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืม
จากธนาคาร
จากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูยืม
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 130,000,050 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 101,673,984 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2553

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552

1,650,294,332
1,650,294,332
22,749,446
70,456,763
604,055
10,131,673
1,754,236,269

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

1,300,000,500

1,300,000,500

1,016,739,840

1,016,739,840

181,478,980
760,207
1,198,979,027
2,953,215,296
0

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

13

14

15, 23

16

17
7.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
หลักทรัพย
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายในการกูยืมเงิน
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพย
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการขายอุปกรณ
รวมรายได (คาใชจาย) ที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

หมายเหตุ

7

9

7.3

18
19

2553

(หนวย: บาท)
2552

101,987,798
8,538,367
110,526,165

125,577,687
28,777,888
154,355,575

23,590,491
23,590,491
86,935,674
101,474
86,834,200

112,172,435
112,172,435
42,183,140
953,163
41,229,977

15,465,725
306,512
15,772,237

51,788,882
(1,069,144,168)
82,544
64,568
(1,017,208,174)

22,317,397
14,068,624
3,371,652
942,340
8,626,262
49,326,275
53,280,162

33,869,573
16,464,771
4,221,154
1,170,000
21,497,723
77,223,221
(1,053,201,418)

0.52
101,673,984

(168.51)
6,250,003

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ
ยอดตนงวด
ลดระหวางงวด
ยอดปลายงวด
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนงวด
ลดระหวางงวด
ยอดสิ้นงวด
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด - กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
- โอนจากทุนเรือนหุนและสํารองตามกฎหมาย
ยอดสิ้นงวด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
ยอดตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดสิ้นงวด
รวมสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

16

17
17

16

(หนวย: บาท)
2552

2553
1,016,739,840
1,016,739,840

1,000,000,000
(937,499,970)
62,500,030

-

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

128,198,818
53,280,162
181,478,980

(41,729,567)
(1,053,201,418)
1,028,133,184
(66,797,801)

14,045,054
(13,284,847)
760,207
1,198,979,027

(987,017,356)
999,955,440
12,938,084
8,640,313

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรสะสม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
โอนจากทุนเรือนหุนและสํารองตามกฎหมาย
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
กําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
รวมกําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
รวมกําไรสะสม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

16

17

2553

(หนวย: บาท)
2552

128,198,818
53,280,162
181,478,980

(41,729,567)
(1,053,201,418)
1,028,133,184
(66,797,801)

181,478,980

(66,797,801)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สวนลดมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย
กําไรจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนระยะสั้น
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
สินทรัพยอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

(หนวย: บาท)
2552

53,280,162

(1,053,201,418)

5,965,842
(309,035)
1,267,736
101,474
(15,465,725)
(57,628,219)
654,878
23,590,491

7,726,800
4,321,941
953,163
(20,300,382)
1,069,144,168
(64,568)
(154,355,576)
(3,993,593)
112,172,435

11,457,604

(37,597,030)

41,386,385
40,712,992
(269,444,141)
24,407,516

(17,491,434)
4,385,008
1,019,053,407
(4,890)
339,639,855

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปนผล
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุน
เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชําระดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
จายชําระเงินตนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2552

2553
650,000,000
22,749,446
(57,033,394)
86,844
464,323,252
49,085,215
(24,001,161)
(167,578)
489,239,728

(4,702,883)
3,005,266
1,306,287,299
125,679,344
(375,635)
(266,951)
1,431,324,057

(1,370,000,000)
2,484,124,461
3,905,958
17,560,574
(30,604)
(10,321,127)
1,125,239,262

(1,300,000,000)
3,922,096,942
9,762,810
27,720,296
(16,681)
761,682
(8,251,215)
2,652,073,834

(22,986,286)
(1,635,476,444)
(1,658,462,730)
(43,983,740)
50,604,307
6,620,567

(30,996,262)
(4,539,629,221)
(4,570,625,483)
(487,227,592)
670,351,662
183,124,070

-

4,154,480,202

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปน
บริษัทจํากัด และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และมีใบอนุญาต 2 ประเภท ไดแก การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยและกิจการการยืมและใหยืม
หลัก ทรัพย ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 898 อาคารเพลิน จิต ทาวเวอร ชั้น 10 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได
จัดทําขึ้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน เวนแตแมบท
การบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

วันที่มีผลบังคับใช
มีผลบังคับใชทันที
การนําเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2554
สินคาคงเหลือ
1 มกราคม 2554
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2554
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 1 มกราคม 2554
ประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูย ืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึน้ และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อ
(ปรับปรุง 2552)
ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2556

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมิน แลว เห็น วามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาว
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

การรับรูรายได
บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ ตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คาง
ชําระ ยกเวนดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่เปนสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพยที่
ผิดนัดชําระหนี้เกิน 90 วัน บริษัทฯจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑจาํ นวนเงินทีไ่ ดรบั
ชําระ
กรณีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลัก ทรัพย บริษัทฯจะหยุด รับรูร ายไดตามเกณฑค งคาง เมื่อมีค วาม
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
3

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 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
ที่ไมมกี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายคํานวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงปรับดวย
อัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน
คํานวณโดยใชมูลคาตามบัญชีสุทธิซึ่งประกาศโดยบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวมที่เปนผูจัดการ
กองทุนรวมนั้น
ทุกสิ้นงวดบริษัทฯจะประเมินเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพื่อพิจารณาวาหลักทรัพยเหลานั้นมีขอ
บงชี้เกี่ยวกับการดอยคา หากเกิดการดอยคาขึ้นเงินลงทุนนั้นจะถูกปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของ
เงินลงทุน ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของเงินลงทุนจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนทันทีที่เงิน
ลงทุนนั้นเกิดการดอยคา
กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนในระหวางปคํานวณตนทุนโดยใชวิธีถวั เฉลี่ยถวง
น้ําหนักและบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุน
4.4 บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคาเปนรายการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาภายใน 3 วันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยังไมถึงกําหนดชําระราคา ณ วันที่ในงบดุล
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4.5 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงมูลคาตามราคาทุน อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯจะขายคืนหรือซื้อคืนในราคาที่รวมดอกเบี้ย
4.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคํานวณโดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการรับชําระเงินในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่ง
รวมทั้งการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบและปริมาณของลูกหนี้ ความสัมพันธของ
ยอดสํารองตอยอดลูกหนี้ต ลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศควบคูกับการปฏิบัติต าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพยที่ประกอบการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย
4.7 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
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุน หักคาตัด จําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนอยางมีระบบตลอด
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้ที่ทํา
ใหสิน ทรัพยอาจเกิดการดอยคาได บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จําหนายและวิธีก ารตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนทุก สิ้นปเปนอยางนอย
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนจํากัดมีอายุการใชประโยชนดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
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ป

4.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอยคาลง
หรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา หรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเปนรายป
บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนแสดงวาสินทรัพยดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับ
มูลคาทีค่ าดวาจะไดรับคืน ในการประเมินมูลคาจากการใช ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจะถูกคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ซึ่งสะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวน
เงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยในงบดุล หักดวยตนทุนในการจําหนาย โดย
การจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากัน
ไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนโดยรับรูตามประเภทของคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยที่ดอยคานั้น
4.10 ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
เงินชดเชยผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุบันทึกเปนคาใชจายในการดําเนินงานตลอดอายุการ
ทํางานของพนักงาน สํารองเงินชดเชยเมื่อออกจากงานจะประเมินโดยหลักคณิตศาสตรสถิติ
4.11 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯรับรูประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระ
ผูกพันดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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4.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯคํานวณภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
5.

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 ดั งกล าวลดลงอย างมี สาระสําคัญ และเปน ระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคั ญ และ
ระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
เงินชดเชยผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เงิน ชดเชยผลตอบแทนพนั ก งานเมื่อเกษี ย ณอายุ ประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร สถิ ติ ซึ่ งข อ
สมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลดและจํานวนเงินเดือนที่จะคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม เงินชดเชยผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณไว
7

คดีฟองรอง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว
6.

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

(หนวย: บาท)

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
รวม
หัก: เงินฝากในนามของบริษัทฯเพื่อลูกคา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน (หมายเหตุ 23)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 13)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

30 มิถุนายน
2553
50,000
15,489,735
15,539,735
(7,865,980)
7,673,755
(758,856)
(294,332)
6,620,567

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 15,489,735 บาท (31 ธันวาคม
2552: 93,551,381 บาท) ซึ่งในจํานวนนี้เปนสวนของลูกคาที่บริษัทฯตองสงคืนเมื่อทวงถามจํานวน
7,865,980 บาท (31 ธันวาคม 2552: 42,238,218 บาท) คงเหลือเปนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ของบริษัทฯจํานวน 7,673,755 บาท (31 ธันวาคม 2552: 51,363,163 บาท)
7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยเพื่อการลงทุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยรัฐบาลในนาม
บริษัทฯเพื่อลูกคา
รวม

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

100,136,342
200,586

100,336,928
-

896,804,585
12,224,543

909,029,128
-

(55,317,511)
45,019,417

(55,317,511)
45,019,417

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

(14,240,160)
894,788,968
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(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
หนวยลงทุน
กองทุนเปดตลาดเงิน
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
รวมหลักทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ

20,000
80,000,000
10,000,000
559,621
90,579,621
135,599,038
135,599,038

26,821
80,602,800
9,950,000
90,579,621
135,599,038
135,599,038

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
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

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯมีรายไดจากเงินปนผลในหนวยลงทุนของกองทุนเปดเปนจํานวน 3.9
ลานบาท (30 มิถุนายน 2552: 9.8 ลานบาท) ซึ่งไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยและเงิน
ปนผลจากหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุน
ในระหวางป 2552 บริษัทฯบัน ทึกขาดทุน จากการดอยคาของเงิน ลงทุน ในหลักทรัพยเผื่อขายใน
งบกําไรขาดทุนจํานวน 1,071.6 ลานบาท เนื่องจากมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมี
สาระสําคัญ
7.1 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
31 ธันวาคม 2552
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
บาท
รอยละ
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช

หนวยลงทุน

148,959,263

22.99
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7.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน

ยอดยกมาตนงวด/ป
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด/ป
- จากการตีราคา
- จากการขาย
ยอดคงเหลือปลายงวด/ป

(หนวย: บาท)

สําหรับงวดหก
สําหรับปสิ้นสุด
เดือนสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 2553
2552
14,045,054
(987,017,356)
(627,493)
(12,657,354)
760,207

(9,546,243)
1,010,608,653
14,045,054

7.3 กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
(หนวย: บาท)

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยประเภทเผื่อขาย
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ
รวม
8.

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
2553
2552
15,465,725
20,300,382
31,488,500
15,465,725
51,788,882

เงินใหกยู ืม ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ

8.1 จําแนกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญา
(หนวย: บาท)

ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
ถึงกําหนดแลว
รวมเงินใหกยู ืมและลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย
บวก: ดอกเบีย้ คางรับ
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (หมายเหตุ 9)
รวมเงินใหกยู ืม ลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

30 มิถุนายน
2553
2,618,580,666
44,314,865
463,298,667
3,126,194,198
19,691
(463,846,553)
2,662,367,336

31 ธันวาคม
2552
2,230,950,816
162,266,613
463,532,628
2,856,750,057
15,145
(463,745,079)
2,393,020,123
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการ
รับรูรายไดซึ่งมีเงินตนและดอกเบี้ยคางรับเปนจํานวนเงินประมาณ 575.36 ลานบาทและ 611.49 ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทฯไดนําเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเหลานี้ไปรวมพิจารณาในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประกอบดวยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยและรายการกับสถาบันการเงินที่
มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน และต อ งป ด กิ จ การตามคํ า สั่ ง ของ
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ซึ่งสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
30 มิถุนายน 2553
จํานวน
ราย
14
4
18

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
รวม

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
349.72
113.58
463.30

มูลหนี้ หลักประกัน
461.78
333.18
113.58
575.36
333.18

(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

8.2 ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2553 และ 31 ธัน วาคม 2552 บริษัทฯไดจําแนกเงิน ใหกูยืม ลูก หนี้ธุร กิจ
หลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
30 มิถุนายน 2553

จํานวน
ราย

เงินใหกยู ืม
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ

31 ธันวาคม 2552

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
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

682
18

2,550.8
575.4

(0.5)
(463.3)

2,550.3
112.1

487
20

2,245.2
611.5

(0.2)
(463.5)

2,245.0
148.0

รวม

700

3,126.2

(463.8)

2,662.4

507

2,856.7

(463.7)

2,393.0
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สําหรับลูกหนี้จัดชั้นหนี้ปกติบริษัทฯไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนอัตรารอยละของราคา
ตามบัญชีกอนหักมูลคาหลักประกัน
9.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)

ยอดตนงวด - คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 8.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 8.2)
บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นงวด - คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 8.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 8.2)

เงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

30 มิถุนายน 2553
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
212,459
463,532,620
463,745,079

รวม
212,459
463,532,620
463,745,079

-

335,435
(233,961)
101,474
547,894
463,298,659
463,846,553

335,435
(233,961)
101,474
547,894
463,298,659
463,846,553
(หนวย: บาท)

ยอดตนป

- คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 8.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 8.2)

บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นป

- คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 8.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 8.2)

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

-

(1,425,031)
691,154
(733,877)
212,459
463,532,620
463,745,079

(1,425,031)
691,154
(733,877)
212,459
463,532,620
463,745,079
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10. อุปกรณ
(หนวย: บาท)
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
30 มิถุนายน 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
30 มิถุนายน 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
30 มิถุนายน 2553

อุปกรณ
สํานักงาน

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

รวม

25,075,197
26,215
25,101,412

27,436,859
4,389
27,441,248

4,549,240
4,549,240

57,061,296
30,604
57,091,900

8,990,589
2,447,505
11,438,094

18,307,382
1,950,097
20,257,479

1,880,932
418,832
2,299,764

29,178,903
4,816,434
33,995,337

16,084,608

9,129,477

2,668,308

27,882,393

13,663,318

7,183,769

2,249,476

23,096,563

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2552

6,462,123

30 มิถุนายน 2553

4,816,434

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีสินทรัพยถาวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยู ราคาทุนกอนหัก คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 8.9 ลานบาท (31
ธันวาคม 2552: 7.4 ลานบาท)
11. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)

ซอฟทแวร

31 ธันวาคม
2552
68,533,003

30 มิถุนายน
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนาย
2553
10,321,127
(724,075)
78,130,055

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวขางตนสว นหนึ่งเปนคาพัฒนาโปรแกรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย
(SBL) จํานวน 70.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 61.0 ลานบาท)
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12. สินทรัพยอื่น

(หนวย: บาท)

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

30 มิถุนายน
2553
3,650,744
1,849,580
399,154
6,384,483
435,744
170,605
12,890,310

31 ธันวาคม
2552
4,311,614
1,791,016
21,986
6,384,483
24,587,725
435,744
23,012
37,555,580

คาตัดจําหนายสําหรับงวด/ป

425,332

887,514

13. 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

30 มิถุนายน 2553
จากธนาคาร จากสถาบันการเงิน
294,332
50,000,000
1,000,000,000
600,000,000
1,650,294,332
-

31 ธันวาคม 2552
จากธนาคาร จากสถาบันการเงิน
1,000,000,000
1,000,000,000
-

ภายใตสัญญาเงินกูบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพัน
และอัตราสวนเงินกองทุนตอสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามสัญญา เปนตน
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 1,500 ลาน
บาท จากธนาคารจํานวน 6 แหง
14. 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

บริษัทฯมีการแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 300,000,020 บาท และจายชําระเงินตนใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1
กลุมที่ 2 กลุม 4 และกลุมที่ 5 จํานวน 8,175,105,665 บาท จายชําระดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุม
ที่ 2 กลุมที่ 4 และกลุมที่ 5 จํานวน 101,230,027 บาท และหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ดังกลาวขางตนจํานวน 370,779 บาท บริษัทฯบันทึกรับรูกําไรจากการปรับโครงสราง
หนี้จํานวน 148,769,973 บาท เนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ
เจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 แลว ทั้งนี้ กําไรจากการปรับโครงสรางหนีค้ ํานวณจากราคาตาม
บัญชีข องหนี้ ณ วัน ที่ปรับโครงสรางหนี้ (20 มีน าคม 2552) กับมูลคายุติธรรมของเงิน สดและหุน
สามัญที่บริษัทฯเปนผูออกซึ่งจะทําการโอนไปใหเจาหนี้เพื่อชําระหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯไมมียอดหนี้ปรับโครงสรางเนื่องจากสามารถจายชําระหนี้ไดตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวขางตน
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15. หนี้สินอืน่
(หนวย: บาท)

คาใชจายคางจาย
ประมาณการหนี้สินผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่ ายคางจาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย
เจาหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

30 มิถุนายน
2553
250,000
3,542,166
544,895
593,318
3,843,592
1,357,702
10,131,673

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

16. 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
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 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดรับชําระเงินคา
หุนเพิ่มทุนจํานวน 654.2 ลานบาท และแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 300 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีทุน
เรียกชําระแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,016.7 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนทุน เรียกชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
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รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ
(หนวย: หนวย)

หุนสามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน สามัญ ณ วันตนงวด/ป
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน สามัญ ณ วันปลายงวด/ป
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
จํานวนหุน สามัญ ณ วันตนงวด/ป
ลดทุนเรียกชําระแลว
เพิ่มทุนเรียกชําระแลว
จํานวนหุน สามัญ ณ วันปลายงวด/ป

30 มิถุนายน
2553

31 ธันวาคม
2552

130,000,050
130,000,050

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

101,673,984
101,673,984

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

17. สํารองตามกฎหมาย
(หนวย: บาท)

ยอดตนงวด/ป
ลดระหวางงวด/ป
ยอดสิ้นงวด/ป

30 มิถุนายน
2553
-

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

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
18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
เนื่องจากมีขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสุทธิสําหรับงวด
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19. กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลีย่
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด
20. 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
สมทบใหใ นอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน และจะจายใหแกพนัก งานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดจายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงิน 1,888,727 บาท (30 มิถุนายน 2552: 2,405,919 บาท)
21. เงินกองทุนตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีประกาศที่
กธ. 26/2552 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
ดํารงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย และประกาศที่ กธ.
27/2552 เรื่อง การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ฉบับที่ 2)
โดยตามประกาศที่ กธ. 26/2552 กําหนดใหยกเลิก ประกาศที่ กธ. 22/2546 เรื่องการดํารงเงินกองทุน
ของบริษัทหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยลงวันที่ 18 กันยายน 2546 โดยใหมี
ผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 และประกาศที่ 27/2552 กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยปฏิบัติตามขอกําหนด
ในประกาศที่ กธ. 18/2549 เรื่องการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 แต
ในเรื่องการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใด ๆ กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยที่
ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทการให สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ดํ า รง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามที่ประกาศกําหนดดังนี้
1) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เมื่อ
สิ้นวันทําการใด ๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาทและรอยละ 3 ของหนี้สินทั่วไป
2) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใหดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เมื่อ
สิ้นวันทําการใด ๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาทและรอยละ 5 ของหนี้สินทั่วไป
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3) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ใหดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เมื่อสิ้นวันทําการ
ใด ๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดตามทีป่ ระกาศกําหนด
22. ภาระผูกพัน
22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2553 บริษั ทฯมีร ายจา ยที่เ กี่ยวข องกับ คาพัฒ นาระบบงานและบํารุง รัก ษา
โปรแกรมจํานวนเงินประมาณ 33.2 ลานบาท
22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับรถยนต อาคารและ
สัญญาบริการซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตมีจํานวนดังตอไปนี้
จายชําระภายใน:
1 ป
2 - 3 ป

ลานบาท
12.8
15.9

23. คดีฟองรอง
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 บริษัทฯไดยื่นอุทธรณตอ ศาลอุทธรณ 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 บริษัทฯไดบันทึกบัญชีคาเสียหายดังกลาวเปนหนี้สินอื่นไวในงบดุลแลว
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯประกอบดวย เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย เงินลงทุนและเงินกูยืม บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว บริษัทฯใชตราสารอนุพันธซึ่งบริษัทฯพิจารณาวาเหมาะสมเปนเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ฝายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาด
วาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีลูกคาอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจาก
การใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้หักดวยสํารองเผื่อขาดทุนที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย เงินกูยืมและเงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูใน
ระดับต่ํา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
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
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

ไมมีดอกเบี้ย

2.2
-

-

0.8
45.0
-

-

-

4.7
90.6

2,623.4

-

7.0

32.0

-

-

1,650.3
-

-

-

-

-

70.4

รวม
7.7
45.0
90.6

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)
0.00 - 0.75
4.25
-

2,662.4 4.875 - 10.00
1,650.3
70.4

MLR - 1.50
-
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 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
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

รวม

6.9
-

0.8
45.0
51.2

39.4

-

7.7
45.0
90.6

-

2,618.5

43.9

-

2,662.4

-

1,650.3
70.4

-

-

1,650.3
70.4

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 วัน ที่ 30 มิถุนายน 2553 งบการเงิน ของบริษัทฯแสดงอัตราสว นหนี้สิน ตอทุน เปน 1.46:1 (31
ธันวาคม 2552: 2.41: 1)
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25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจการใหสินเชื่อแกธุรกิจหลักทรัพย โดยมีสวน
งานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไว
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
26. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน นี้ไดทําขึ้น เพื่อ ใหเปน ไปตามขอกําหนดของประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 29/2540 เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพยลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2540
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัตใิ หออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
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