บริษทั หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 และ 2551

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและ
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ของบริษัทหลักทรัพย เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มขี อบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธกี ารสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนัน้
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานัน้
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดเคยเสนอรายงานตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมแสดงความเห็นตาม
รายงานลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เนื่องจากมีปจ จัยที่แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนที่สําคัญหลายเรื่องซึ่ง
ทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ งบดุล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงาน
ไวแลวดังกลาว

ขาพเจาไดเคยเสนอรายงานตองบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551
โดยไมแสดงความเห็นตามรายงานลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เนื่องจากมีปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงความไม
แนนอนที่สําคัญหลายเรื่องซึ่งทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง
ของบริษัทฯ งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2551 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดสอบทานและเสนอรายงานไว
แลวดังกลาว

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2552

2

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบดุล
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

7

8
9
10

30 กันยายน 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2551
(ตรวจสอบแลว)

138,386

671,424

2,357,398
(743)
2,356,655
57,929

4,222,308
(4,296)
4,218,012
14,132

2,752,871
17
2,752,888
(465,125)
2,287,763
38,067
65,201
6,140
37,753
4,987,894

3,763,815
138
3,763,953
(464,479)
3,299,474
48,429
54,648
22,930
340,250
36,142
8,705,441

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนด)ี
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบดุล (ตอ)
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืม
11
จากธนาคาร
จากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูยืม
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
12
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
13
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
14
ยังไมไดจัดสรร
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
6.2
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

30 กันยายน 2552
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2551
(ตรวจสอบแลว)

492
492
3,681,371
35,930
117,453
7,754
3,843,000

1,149,868
7,366,253
8,516,121
14,559
268
97,521
15,086
8,643,555

1,300,001

1,000,000

1,016,740

1,000,000

113,705
14,449
1,144,894
4,987,894
-

90,633
(41,730)
(987,017)
61,886
8,705,441
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางนภาภรณ ลัญฉนด)ี
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
หลักทรัพย
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายในการกูยืมเงิน
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
โอนกลับขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการขายอุปกรณ
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายการดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)

หมายเหตุ

6.3
6.3
12

16

(หนวย: พันบาท)
2551

2552
49,959
7,206
57,165

115,647
67,707
183,354

18
18
57,147
(307)
57,454

179,906
179,906
3,448
(2,269)
5,717

1,706
1,059
148,770
151,535

43,272
1,493
1,163
808
46,736

14,030
8,663
1,662
268
3,864
28,487
180,502
180,502

18,670
8,979
3,844
1,983
5,985
39,461
12,992
(3,810)
9,182
(หนวย: บาท)

2.26

1.47

79,729

6,250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางนภาภรณ ลัญฉนด)ี
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก
หลักทรัพย
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายในการกูยืมเงิน
ดอกเบี้ยและสวนลดจาย
รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
โอนกลับขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย (ขาดทุน)
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
คาธรรมเนียมและบริการ
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
รวมรายได (คาใชจาย) ที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)

หมายเหตุ

8

6.3
6.3
12

15
16

2552

(หนวย: พันบาท)
2551

175,537
35,984
211,521

323,810
393,670
717,480

112,191
112,191
99,330
646
98,684

516,689
516,689
200,791
68,593
132,198

53,495
(1,068,085)
148,770
83
64
(865,673)

176,999
3,290
1,298
641
182,228

47,899
25,128
5,883
1,438
25,362
105,710
(872,699)
(872,699)

54,878
27,561
10,726
13,128
22,136
128,429
185,997
(33,722)
152,275
(หนวย: บาท)

(28.14)

24.36

31,012

6,250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางนภาภรณ ลัญฉนด)ี
กรรมการ

(นางนงราม วงษวานิช)
กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

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

หมายเหตุ

13
13

14

13, 14
14
17

2552

(หนวย: พันบาท)
2551

1,000,000
954,240
(937,500)
1,016,740

1,000,000
1,000,000

90,633
(90,633)
-

72,578
18,055
90,633

(41,729)
(872,699)
1,028,133
113,705

1,056,890
152,275
(18,055)
(180,000)
1,011,110

(987,017)
1,001,466
14,449
1,144,894

(525)
(863,155)
(863,680)
1,238,063

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกําไรสะสม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

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

หมายเหตุ

17
13, 14

2552

(หนวย: พันบาท)
2551

(41,729)
(872,699)
1,028,133
113,705

1,056,890
(18,055)
(180,000)
152,275
1,011,110

113,705

90,633
90,633
1,101,743

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สวนลดมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
สวนเกินมูลคาเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
ขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของหลักทรัพย (โอนกลับ)
กําไรจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
การปรับมูลคาเงินลงทุนจากการปองกันความเสี่ยงตราสารอนุพันธ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น
คาใชจายคางจายลดลง
คาใชจายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนระยะสั้น
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยรอการชําระราคา
เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
สินทรัพยอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2552

(หนวย: พันบาท)
2551

(872,699)

185,997

11,771
6,011
646
(22,006)
1,068,085
(64)
(148,770)
(211,521)
(4,232)
112,191

11,133
(22,216)
37,170
68,593
8,022
(178,392)
(3,290)
(641)
(267)
(717,364)
(29,558)
516,689

(60,588)

(124,124)

(17,491)
(43,797)
1,010,944
(4)
338,412

187,125
(125,041)
173,096
(27)
(18,690)

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
จายเงินปนผล
จายชําระดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
จายชําระเงินตนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้ออุปกรณ
เจาหนี้ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้
แปลงหนี้เปนทุนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2552

(หนวย: พันบาท)
2551

35,930
102,894
(3,367)
1,362,933
175,657
(394)
(435)
1,537,761

624,972
(172,427)
(637,103)
(381,559)
1,010
(472,768)
323,795
(491,894)
(33,722)
(674,589)

(2,200,000)
4,028,226
9,946
42,827
(27)
762
(11,971)
1,869,763

(15,115,802)
15,557,173
192,285
261,874
(38,493)
2,900
(33,182)
826,755

(55,336)
(4,539,629)
654,240
(3,940,725)
(533,201)
670,351
137,150

(180,000)
(180,000)
(27,834)
5,086
(22,748)

3,681,371
300,000

336
-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ่ “บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปน
บริษัทจํากัด และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือประกอบธุรกิจหลักทรัพยและมี
ใบอนุ ญ าต 2 ประเภท ได แก การใหสิ น เชื่ อเพื่อ ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ยแ ละกิ จ การการยืม และให ยื ม
หลักทรัพย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดกับ
กระทรวงพาณิชย และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท หลัก ทรัพ ย เพื่อธุ ร กิจ หลัก ทรัพย จํ ากัด เป น บริษั ท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 898 อาคาร
เพลินจิตทาวเวอร ชั้น 9 และ 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552ไดแตงตั้งใหคุณนภาภรณ ลัญฉนดี ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการคนใหมแทนคุณอัครรัตน ณ ระนองโดยใหมีผลบังคับตัง้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
1.2 ขอสมมติฐานทางการบัญชี
เนื่องจากวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นชวงป 2551 ที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจ
โลกอยางรุนแรงและไดสงผลกระทบใหดัชนีตลาดหลักทรัพยของประเทศลดลงอยางมาก บริษัทฯจึง
ไดพิจารณาบันทึกรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคายุติธรรมต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีอยางเปนนัยสําคัญจํานวนประมาณ 1,068.1 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 โดยบริษัทฯตองจัดหาเงินใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและ
1

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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 13
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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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
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
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
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
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทฯจึงหมดไป ฝายบริหารของบริษัทฯจึงจัดทํา
งบการเงินนี้ภายใตขอสมมติฐานการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการ
2.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้นการ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ
บัญชี 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) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ข)

มาตรฐานการบัญชีทยี่ ังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
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) และฉบับที่ 40
มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได
ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐาน
การบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว ซึ่งยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้
3.

เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกันกับงบการเงินประจําป
นอกจากนี้ งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแบบที่กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เรื่องแบบงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดร ายงานไปแลว ผูใ ชงบการเงิน ควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงิน ฉบับที่บริษัทฯใชเปน ทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

5.

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
(หนวย: พันบาท)
30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551
เงินสด
90
90
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
181,172
684,625
รวม
181,262
684,715
หัก: เงินฝากในนามของบริษัทฯเพื่อลูกคา
(42,876)
(13,291)
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - สุทธิ
138,386
671,424
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน (หมายเหตุ 20.1)
(744)
(740)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 11)
(492)
(333)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
137,150
670,351

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 181,172 พันบาท (31 ธันวาคม
2551: 684,625 พันบาท) ซึ่งในจํานวนนี้เปนสวนของลูกคาที่บริษัทฯตองสงคืนเมื่อทวงถามจํานวน
42,876 พันบาท (31 ธันวาคม 2551: 13,291 พันบาท) คงเหลือเปนเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ของบริษัทฯจํานวน 138,386 พันบาท (31 ธันวาคม 2551: 671,424 พันบาท)
6.

เงินลงทุนในหลักทรัพย
(หนวย: พันบาท)
30 กันยายน 2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยเพื่อการลงทุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารทุนในความตองการของตลาด
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม

-

31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

-

30,963
(24,579)
6,384

6,384
6,384
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: พันบาท)
30 กันยายน 2552
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยรัฐบาล
ในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
รวม
หนวยลงทุน
กองทุนเปดตลาดเงิน
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
สิทธิในตราสาร
บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
คาเผื่อการลดราคาหลักทรัพย
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
รวมหลักทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ

31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน/
ทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

898,493
4,640
14,120

912,579
4,674
-

1,410,879
20,000
29,289

1,440,022
20,146
-

917,253

917,253

(17,492)
1,442,676

(17,492)
1,442,676

1,200,094
148,959
20
80,000
10,000
743
329
(743)
1,439,402
2,356,655
2,356,655

1,202,480
148,930
25
78,267
9,700
1,439,402
2,356,655
2,356,655

248,752
3,421,927
80,000
10,000
4,296
(991,727)
(4,296)
2,768,952
4,218,012
4,218,012

255,357
2,423,322
80,473
9,800
2,768,952
4,218,012
4,218,012

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯมีรายไดจากเงินปนผลในหนวยลงทุนของกองทุนเปดเปนจํานวน 9.9
ลานบาท (30 กันยายน 2551: 188.6 ลานบาท) ซึ่งไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยและเงิน
ปนผลจากหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุน
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายใน
งบกําไรขาดทุนจํานวน 1,068.1 ลานบาท เนื่องจากมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมี
สาระสําคัญ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
30 กันยายน 2552
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
พันบาท
รอยละ
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช

หนวยลงทุน

148,930

19.79

31 ธันวาคม 2551
จํานวนเงินลงทุน สัดสวนการถือหนวย
ประเภทธุรกิจ
พันบาท
รอยละ
กองทุนเปดตราสารหนี้
กองทุนเปดสมารทแคช
กองทุนเปดตราสารทุน
กองทุนเปดอยุธยาหุน ปนผล 70/30
กองทุนเปดอยุธยาทุนทวีปนผล 70/30
กองทุนเปดอเบอรดนี ไทยเอคควิตี้ ดีวิเด็น

หนวยลงทุน

248,752

32.81

หนวยลงทุน
หนวยลงทุน
หนวยลงทุน

397,422
1,472,885
1,546,600

97.36
99.75
87.14

6.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
(หนวย: พันบาท)

ยอดยกมาตนงวด/ป
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด/ป
- จากการตีราคา
- จากการโอนไปขาดทุนเนื่องจากการขาย
- ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือปลายงวด/ป

สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552
31 ธันวาคม 2551
(987,017)
(525)
(8,445)
1,009,911
14,449

(1,618,160)
631,893
(225)
(987,017)
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6.3 กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
(หนวย: พันบาท)

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยประเภทเผื่อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ
ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง
(ขาดทุน) โอนกลับที่เกิดจากการดอยคาของ
หลักทรัพย
รวม

7.

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2552
2551
1,706
47,432
(1,829)
(2,331)
1,059
2,765

1,493
44,765

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2552
2551
22,006
178,392
31,489
267
(1,660)
(1,068,085)
(1,014,590)

3,290
180,289

เงินใหกยู ืม ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ

7.1 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หนวย: พันบาท)

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

30 กันยายน
2552
2,266,967
21,123
464,781
2,752,871
17
(465,125)
2,287,763

31 ธันวาคม
2551
3,081,865
412,364
269,586
3,763,815
138
(464,479)
3,299,474

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่บริษัทฯระงับการ
รับรูรายไดซึ่งมีเงินตนและดอกเบี้ยคางรับเปนจํานวนเงินประมาณ 627.24 ลานบาทและ 855.20 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
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(หนวย: ลานบาท)
30 กันยายน 2552
จํานวน
ราย
19
4
23

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ
รวม

คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
351.16
113.69
464.85

มูลหนี้ หลักประกัน
513.55
517.40
113.69
627.24
517.40

(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 30 กัน ยายน 2552 และ 31 ธัน วาคม 2551 บริษัทฯไดจําแนกเงิน ใหกูยืม ลูก หนี้ธุร กิจ
หลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
30 กันยายน 2552

จํานวน
ราย

เงินใหกูยืม
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ

31 ธันวาคม 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

529

2,125.3

(0.3)

2,125.0

1,229

2,907.3

(1.6)

2,905.7

2
23

0.4
627.2

(464.8)

0.4
162.4

6
31

1.4
855.2

(462.8)

1.4
392.4

รวม

554

2,752.9

(465.1)

2,287.8

1,266

3,763.9

(464.4)

3,299.5

สําหรับลูกหนี้จัดชั้นหนี้ปกติและลูก หนี้จัด ชั้นกลาวถึงเปน พิเศษ บริษัทฯไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนอัตรารอยละของราคาตามบัญชีกอนหักมูลคาหลักประกัน
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8.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: พันบาท)

ยอดตนงวด - คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 7.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 7.2)
บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นงวด - คาเผื่อทั่วไป (หมายเหตุ 7.2)
- คาเผื่อเฉพาะ (หมายเหตุ 7.2)

เงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

30 กันยายน 2552
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
1,637
462,842
464,479

-

(1,171)
1,817
646
466
464,659
465,125

รวม
1,637
462,842
464,479
(1,171)
1,817
646
466
464,659
465,125
(หนวย: พันบาท)

ยอดตนป

- คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ

บวก(โอนกลับ):
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - คาเผื่อทั่วไป
- คาเผื่อเฉพาะ
ยอดสิ้นป

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

เงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน
และดอกเบี้ยคางรับ
-

31 ธันวาคม 2551
เงินใหกูยืม ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ
1,320
200,986
202,306

-

317
261,856
262,173
1,637
462,842
464,479

รวม
1,320
200,986
202,306
317
261,856
262,173
1,637
462,842
464,479
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
9.

อุปกรณ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
รวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
30 กันยายน 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
ตัดจําหนาย
30 กันยายน 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
30 กันยายน 2552

76,148
27
(1,433)
(2,207)
72,535
27,719
9,691
(766)
(2,176)
34,468
48,429
38,067

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีสินทรัพยถาวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 9.6 ลานบาท (31
ธันวาคม 2551: 9.4 ลานบาท)
10. สินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
คาตัดจําหนายระหวางงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

(หนวย: พันบาท)
รวม
54,648
11,971
(1,418)
65,201
12

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวขางตนสว นหนึ่งเปนคาพัฒนาโปรแกรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย
(SBL) จํานวน 57.4 ลานบาท
11. เงินกูยมื
(หนวย: พันบาท)

ผิดนัดชําระ
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 กันยายน 2552
จากธนาคาร
จากสถาบันการเงิน
492
492
-

31 ธันวาคม 2551
จากธนาคาร จากสถาบันการเงิน
1,919,000
333
58,000
600,000
1,241,990
49,535
2,045,955
500,000
1,863,508
207,800
30,000
1,149,868
7,366,253

12. 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
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในระหวางงวดปจ จุบัน บริษัทฯมีก ารแปลงหนี้เปน ทุน จํานวน 300,000,020 บาท ตามที่กลาวใน
หมายเหตุ 1.2 และจายชําระเงินตนใหกับเจาหนี้กลุมที่ 1 และ 2 จํานวน 4,539,629,221 บาท จายชําระ
ดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้กลุม 1 2 4 และ 5 จํานวน 55,335,755 บาท และหักภาษีเงินได ณ ที่จายตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนีด้ ังกลาวขางตนจํานวน 370,779 บาท บริษัทฯบันทึกรับรูกําไรจากการปรับ
โครงสรางหนี้จํานวน 148,769,973 บาท เนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้กับเจาหนี้กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 แลว ทั้งนี้ กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
คํานวณจากราคาตามบัญชีของหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้ (20 มีนาคม 2552) กับมูลคายุติธรรม
ของเงินสดและหุนสามัญที่บริษัทฯเปนผูออกซึ่งจะทําการโอนไปใหเจาหนี้เพื่อชําระหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมียอดหนี้ปรับโครงสรางจํานวน 3,681,370,716 บาท ซึ่งแบงตาม
ระยะเวลาในการจายชําระไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

มากกวา 7 วัน - 30 วัน
มากกวา 1 เดือน - 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน - 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน - 12 เดือน
รวม

30 กันยายน
2552
8,201
2,014,707
12,098
1,646,365
3,681,371

13. 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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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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)
30 กันยายน
2552
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

31 ธันวาคม
2551

100,000,000 100,000,000
(93,749,997)
123,750,047
130,000,050 100,000,000
100,000,000 100,000,000
(93,749,997)
95,423,981
101,673,984 100,000,000

14. สํารองตามกฎหมาย
(หนวย: พันบาท)

ยอดตนงวด/ป
จัดสรรระหวางงวด/ป
ลดระหวางงวด/ป
ยอดสิ้นงวด/ป

30 กันยายน
2552
90,633
(90,633)
-

31 ธันวาคม
2551
72,578
18,055
90,633
15

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
15. ภาษีเงินได
สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนประกอบดวย
(หนวย: พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่สามารถนํามาหักภาษี
ผลขาดทุนทางภาษียกมา
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ภาษีเงินไดในปจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 30

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2552
2551
(872,699)
185,997
(4,973)
(76,299)
(4,950)
(24,030)
(972,548)
(1,855,170)
85,668
-

25,700

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ
อัตราภาษีที่ใชสําหรับงวด 2552 และ 2551 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
ภาษีเงินไดในปจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 30
ผลกระทบของภาษีสุทธิของคาใชจาย
ที่นํามารวมคิดภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูใ นงบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2552
2551
(872,699)
185,997
25,700
-

8,022
33,722
16

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนประกอบดวย
(หนวย: พันบาท)
สําหรับป
สําหรับงวดเกา
สิ้นสุดวันที่
เดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนสุทธิ
ที่ยังไมเกิดขึน้ จากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน

-

(225)

เนื่องจากฝายบริหารประเมินวากําไรในอนาคตอาจไมเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษี
เงินได ดังนั้น ฝายบริหารจึงไดทําการตัดสินทรัพยภาษีเงินไดออกจากบัญชี
16. กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลีย่
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการ
ลดจํานวนหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 13 และไดปรับปรุงกําไรตอหุนในงวดกอน
17. เงินปนผลจาย
(หนวย: พันบาท)
อนุมัติโดย
เงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2550 ที่ประชุมสามัญผูถอื หุนเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2551

อัตราเงินปนผล
จํานวนเงินปนผล
ตอหุน
180,000
180,000

1.80
1.80
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18. เงินกองทุนตามกฎหมาย
บริ ษัท ฯดํ า รงเงิ น กองทุ น ตามกฎหมายตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลั ก ทรั พย แ ละตลาด
หลักทรัพยดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
30 กันยายน
2552
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทุนที่ชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพัน (รอยละ)

1,016,740
(66,798)
949,942
949,942
24.02

31 ธันวาคม
2551
1,000,000
90,633
858,834
(896,415)
1,053,052
(987,017)
66,035
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
19. ภาระผูกพัน
19.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2552 บริษัทฯมีร ายจา ยที่เ กี่ยวของกับค าพัฒ นาระบบงานและบํ ารุง รัก ษา
โปรแกรมจํานวนเงินประมาณ 21.7 ลานบาท
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19.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับรถยนต อาคารและ
สัญญาบริการซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตมีจํานวนดังตอไปนี้
จายชําระภายใน:
1 ป
2 - 3 ป

ลานบาท
7.7
4.8

20. คดีฟองรอง
20.1 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
20.2 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
21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ ธุรกิจการใหสินเชื่อแกธุรกิจหลักทรัพย โดยมีสวนงาน
ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยโดยสวนใหญตามที่แสดงไวใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
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22. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน นี้ไดทําขึ้น เพื่อ ใหเปน ไปตามขอกําหนดของประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 29/2540 เรื่อง แบบงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพยลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2540
23. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2552

20

