บริษทั หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มขี อบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบ
ทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานัน้
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
งบการเงินของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินที่ผสู อบบัญชีอื่นไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่
แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นดังกลาว
ขางตน ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไมไดรับหนังสือยืนยันยอดตอบกลับจากลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาตามรายงานลงวันที่ 10 เมษายน 2552 อยางไรก็ตาม สําหรับการ
ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูสอบบัญชีทานดังกลาวไมไดแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับประเด็นนี้

พิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 8 มิถุนายน 2553
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บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ

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

4
5

31 มีนาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแลว)

36,747
1,382,869
17,415

51,363
1,289,888
72,564

2,936,892
13
2,936,905
(463,624)
2,473,281
25,501
71,954
1,498
13,744
4,023,009

2,856,750
15
2,856,765
(463,745)
2,393,020
27,882
68,533
14,535
37,556
3,955,341

6

7
8
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ

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

31 มีนาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแลว)

10

11

18

1,000,108
1,000,108
1,646,365
43,745
146,000
124
7,987
2,844,329

1,000,000
1,000,000
1,658,463
127,490
1,015
9,389
2,796,357

1,300,001

1,300,001

1,016,740

1,016,740

159,192
2,748
1,178,680
4,023,009
0

128,199
14,045
1,158,984
3,955,341
0

12

13
5.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
หลักทรัพย
5
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายในการกูยืมเงิน
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน
รายได (คาใชจาย) ดอกเบี้ยและเงินปนผล - สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
7
รายได (คาใชจาย) ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
5.3
ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย
5
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการขายอุปกรณ
รวมรายได (คาใชจาย) ที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
14
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)

15

2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
2552
(ตรวจสอบแลว)

49,083
6,113
55,196

67,814
21,092
88,906

11,209
11,209
43,987
(121)
44,108

112,172
112,172
(23,266)
2,139
(25,405)

10,813
163
10,976

29,873
(1,070,221)
2
95
(1,040,251)

10,910
6,831
1,623
476
4,251
24,091
30,993

20,209
8,261
2,292
551
10,889
42,202
(1,107,858)
(หนวย: บาท)

0.30

(177.26)

101,674

6,250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางนภาภรณ ลัญฉนดี)
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ
ยอดตนงวด
ยอดปลายงวด
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนงวด
ยอดสิ้นงวด
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางป - กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
ยอดสิ้นงวด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
ยอดตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดสิ้นงวด
รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

5.2

2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
2552
(ตรวจสอบแลว)

1,016,740
1,016,740

1,000,000
1,000,000

-

90,633
90,633

128,199
30,993
159,192

(41,730)
(1,107,858)
(1,149,588)

44,914
(42,166)
2,748
1,178,680

(987,017)
1,031,931
44,914
(14,041)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรสะสม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
รวมกําไร (ขาดทุน) สะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
กําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
รวมกําไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
รวมกําไร (ขาดทุน) สะสม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
2552
(ตรวจสอบแลว)

128,199
30,993
159,192

(41,730)
(1,107,858)
(1,149,588)

159,192

90,633
90,633
(1,058,955)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สวนลดมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย
(กําไร) ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไรจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายลดลง
คาใชจายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนระยะสั้น
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
สินทรัพยอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)
2552
(ตรวจสอบแลว)

30,993

(1,107,858)

2,994
(246)
923
(121)
(10,813)
(55,196)
(170)
11,209

3,892
2,504
2,139
1,070,221
1,615
(95)
(88,906)
(2,354)
112,172

(20,427)

(6,670)

(78,733)
55,149
(80,142)
23,752

(17,491)
11,123
483,845
(1,843,246)
(5)
(30,455)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หนี้สินอื่น
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปนผล
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุน
เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชําระดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้ออุปกรณ
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
2552
(ตรวจสอบแลว)

43,745
18,509
(1,233)
(39,380)
49,085
(12,099)
(169)
(2,563)

(11,549)
(1,225)
(1,415,673)
67,864
(376)
(264)
(1,348,449)

(1,170,000)
1,154,592
2,543
16,608
(31)
(3,775)
(63)

(900,000)
1,844,661
9,580
25,065
761
(4,600)
975,467

(12,098)
(12,098)
(14,724)
50,604
35,880

(2,910)
(2,910)
(375,892)
670,352
294,460

1,262
1,646,365

8
8,722,196

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปน
บริษัทจํากัด และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และมีใบอนุญาต 2 ประเภท ไดแก การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยและกิจการการยืมและใหยืม
หลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู บ ริ ษั ท ฯตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง อยู เ ลขที่ 898 อาคารเพลิ น จิ ต ทาวเวอร ชั้ น 10
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกันกับงบการเงินประจําป
นอกจากนี้ งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแบบที่กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เรื่องแบบงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปน งบการเงิน ฉบับที่บริษัทฯใชเปน ทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว

3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
1

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
4.

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
(หนวย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
รวม
หัก: เงินฝากในนามของบริษัทฯเพื่อลูกคา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน (หมายเหตุ 18)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 10)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

31 มีนาคม
2553
50
91,299
91,349
(54,602)
36,747
(759)
(108)
35,880

31 ธันวาคม
2552
50
93,551
93,601
(42,238)
51,363
(759)
50,604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 91.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552:
93.6 ลานบาท) ซึ่งในจํานวนนี้เปนสวนของลูกคาที่บริษัทฯตองสงคืนเมื่อทวงถามจํานวน 54.6 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2552: 42.2 ลานบาท) คงเหลือเปนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯจํานวน
36.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 51.4 ลานบาท)
5.

เงินลงทุนในหลักทรัพย
(หนวย: พันบาท)
31 มีนาคม 2553
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยเพื่อการลงทุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยรัฐบาลในนาม
บริษัทฯเพื่อลูกคา
รวม

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม

368,194
2,185

370,379
-

896,805
12,224

909,029
-

(62,197)
308,182

(62,197)
308,182

(14,240)
894,789

(14,240)
894,789

2

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
31 มีนาคม 2553
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
หนวยลงทุน
กองทุนเปดตลาดเงิน
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
รวมหลักทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ

835,145
148,959
20
80,000
10,000
563
1,074,687
1,382,869
1,382,869

836,300
149,021
26
79,490
9,850
1,074,687
1,382,869
1,382,869

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม
154,299
148,959
20
80,000
10,000
1,821
395,099
1,289,888
1,289,888

154,997
149,634
26
80,642
9,800
395,099
1,289,888
1,289,888

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯมีรายไดจากเงินปนผลในหนวยลงทุนของกองทุนเปดเปนจํานวน 2.5
ลานบาท (สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553: 9.6 ลานบาท) ซึ่งไดแสดงเปนสวนหนึ่ง
ของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุน
ในระหวางป 2552 บริษัทฯบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในงบ
กําไรขาดทุนจํานวน 1,071.6 ลานบาท เนื่องจากมูลคายุติธรรมของเงิน ลงทุนดังกลาวลดลงอยางมี
สาระสําคัญ
5.1 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 มีนาคม 2553
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
บาท
รอยละ

กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช

หนวยลงทุน

148,959,263

22.95

31 ธันวาคม 2552
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
บาท
รอยละ
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช

หนวยลงทุน

148,959,263

22.99

3

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
5.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสาม สําหรับปสิ้นสุด
เดือนสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
31 มีนาคม 2553
ยอดยกมาตนงวด/ป
14,045
(987,017)
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด/ป
- จากการตีราคา
(1,499)
(9,546)
- จากการขาย
(9,798)
1,010,608
ยอดคงเหลือปลายงวด/ป
2,748
14,045
5.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยประเภทเผื่อขาย
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ
รวม
6.

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
2553
2552
10,813
(1,615)
31,488
10,813
29,873

เงินใหกยู ืม ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ

6.1 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
ไมเกิน 1 ป
2,318,004
2,230,951
เกิน 1 ป
155,572
162,266
ถึงกําหนดแลว
463,316
463,533
รวมเงินใหกยู ืมและลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย
2,936,892
2,856,750
บวก: ดอกเบีย้ คางรับ
13
15
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (หมายเหตุ 7)
(463,624)
(463,745)
รวมเงินใหกยู ืม ลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
2,473,281
2,393,020

4

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการ
รับรูรายไดซึ่งมีเงินตนและดอกเบี้ยคางรับเปนจํานวนเงินประมาณ 595.07 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)
31 มีนาคม 2553

จํานวน
ราย
14
4
18

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
รวม

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
349.74
113.58
463.32

มูลหนี้ หลักประกัน
481.49
370.06
113.58
595.07
370.06

(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

6.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดจําแนกเงินใหกูยืม ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
31 มีนาคม 2553

จํานวน
ราย

เงินใหกูยืม
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ

31 ธันวาคม 2552

มูลคา
คาเผื่อ
เงินใหกูยืม
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้สุทธิ
ที่ตั้งโดย
หลังหักคาเผื่อ
บริษัทฯ
หนี้สงสัยจะสูญ

จํานวน
ราย

เงินใหกูยืม
ลูกหนี้และ
ดอกเบีย้
คางรับ

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดยบริษทั ฯ

มูลคา
เงินใหกูยืม
ลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

543
18

2,341.8
595.1

(0.3)
(463.3)

2,341.5
131.8

487
20

2,245.2
611.5

(0.2)
(463.5)

2,245.0
148.0

รวม

561

2,936.9

(463.6)

2,473.3

507

2,856.7

(463.7)

2,393.0

5

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
สําหรับลูกหนี้จัดชั้นหนี้ปกติบริษัทฯไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนอัตรารอยละของราคา
ตามบัญชีกอนหักมูลคาหลักประกัน
7.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: พันบาท)

ยอดตนงวด - คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 6.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 6.2)
บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นงวด - คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 6.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 6.2)

เงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

31 มีนาคม 2553
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
382
463,363
463,745

-

84
(205)
(121)
466
463,158
463,624

รวม
382
463,363
463,745
84
(205)
(121)
466
463,158
463,624
(หนวย: พันบาท)

ยอดตนป

- คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ

บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นป

- คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 6.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 6.2)

เงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

31 ธันวาคม 2552
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
1,637
462,842
464,479

-

(1,255)
521
(734)
382
463,363
463,745

รวม
1,637
462,842
464,479
(1,255)
521
(734)
382
463,363
463,745
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
8.

อุปกรณ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
รวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
31 มีนาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
31 มีนาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 มีนาคม 2553

57,061
31
57,092
29,179
2,412
31,591
27,882
25,501

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีสินทรัพยถาวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 8.1 ลานบาท (31
ธันวาคม 2552: 7.4 ลานบาท)
9.

สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: พันบาท)
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
คาตัดจําหนายระหวางงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

รวม
68,533
3,775
(354)
71,954

7

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวขางตนสวนหนึ่งเปนคาพัฒนาโปรแกรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย
(SBL) จํานวน 64.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 61.0 ลานบาท)
10. เงินกูยมื
(หนวย: พันบาท)

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

31 มีนาคม 2553
จากธนาคาร
จากสถาบันการเงิน
108
1,000,000
1,000,108
-

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

ภายใตสัญญาเงินกูบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพัน
และอัตราสวนเงินกองทุนตอสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามสัญญา เปนตน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 1,500 ลาน
บาท จากธนาคารจํานวน 4 แหง
11. 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
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
กลุมที่
1

2
3

4
5
รวม

จํานวนเงิน
ระยะเวลา
เงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ย
หมายเหตุ
(บาท)
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 ตอปจา ย
21 มิถุนายน 2553 จํานวน
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
8,475,476,463.80

บริษัทฯมีการแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 300,000,020 บาท และจายชําระเงินตนใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1
กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 จํานวน 6,539,629,221 บาท จายชําระดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2
กลุมที่ 4 และกลุมที่ 5 จํานวน 90,341,786 บาท และหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ดังกลาวขางตนจํานวน 370,779 บาท บริษัทฯบันทึกรับรูกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน
148,769,973 บาท เนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้กลุม
ที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 แลว ทั้งนี้ กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้คํานวณจากราคาตามบัญชีของ
หนี้ ณ วัน ที่ปรับโครงสรางหนี้ (20 มีน าคม 2552) กับมูลคายุติธรรมของเงิน สดและหุน สามัญที่
บริษัทฯเปนผูออกซึ่งจะทําการโอนไปใหเจาหนี้เพื่อชําระหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมียอดหนี้ปรับโครงสรางจํานวน 1,646,364,684 บาท ซึ่งแบงตาม
ระยะเวลาในการจายชําระไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
มากกวา 7 วัน - 30 วัน
มากกวา 1 เดือน - 3 เดือน
รวม

31 มีนาคม 2553
4,033
1,642,332
1,646,365
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
12. ทุนเรือนหุน
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 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 มีนาคม
2553

31 ธันวาคม
2552

หุนสามัญจดทะเบียน
จํานวนหุน สามัญ ณ วันตนงวด/ป
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน สามัญ ณ วันปลายงวด/ป

130,000,050
130,000,050

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

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
จํานวนหุน สามัญ ณ วันตนงวด/ป
ลดทุนเรียกชําระแลว
เพิ่มทุนเรียกชําระแลว
จํานวนหุน สามัญ ณ วันปลายงวด/ป

101,673,984
101,673,984

100,000,000
(93,749,997)
95,423,981
101,673,984
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13. สํารองตามกฎหมาย
(หนวย: พันบาท)
31 มีนาคม
2553
ยอดตนงวด/ป
ลดระหวางงวด/ป
ยอดสิ้นงวด/ป

-

31 ธันวาคม
2552
90,633
(90,633)
-

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
14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
เนื่องจากมีขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สูงกวากําไรสุทธิสําหรับงวด
15. กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลีย่
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการ
ลดจํานวนหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 สําหรับการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับงวดกอนที่
แสดงเปรียบเทียบดวย
16. เงินกองทุนตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีประกาศที่
กธ. 26/2552 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
ดํารงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย และประกาศที่ กธ.
27/2552 เรื่อง การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ฉบับที่ 2)
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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
3) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ใหดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เมื่อสิ้นวันทําการ
ใด ๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดตามที่ประกาศกําหนด
17. ภาระผูกพัน
17.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีรายจายที่เกี่ยวของกับคาพัฒนาระบบงานและบํารุงรักษาโปรแกรม
จํานวนเงินประมาณ 28.9 ลานบาท
17.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพัน ตามสัญ ญาเชาระยะยาวสําหรับรถยนต อาคารและ
สัญญาบริการซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตมีจํานวนดังตอไปนี้
จายชําระภายใน:
1 ป
2 - 3 ป

ลานบาท
13.6
18.7
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18. 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 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
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจการใหสินเชื่อแกธุรกิจหลักทรัพย โดยมีสวน
งานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไว
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
20. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน นี้ไดทําขึ้น เพื่อ ใหเปน ไปตามขอกําหนดของประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 29/2540 เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพยลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2540
21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินนีร้ ะหวางกาลไดรับอนุมัตใิ หออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
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