
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2545 2544

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 3 174,061,874 120,350,979
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 4 100,000,000 -
เงินลงทุน 5
     หลักทรัพยเพื่อคา 79,881,281 58,700,915
     หลักทรัพยเผื่อขาย 367,791,949 542,720,465
     เงินลงทุนทั่วไป 7,500,000 7,500,000
         เงินลงทุน - สุทธิ 455,173,230 608,921,380
เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 99,940 99,940
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 55,128,331 -
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 7 224,190,258 60,690,465
อุปกรณ - สุทธิ 9 25,980,591 17,421,349
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยรอตัดบัญชี 10 46,136,986 56,054,794
     คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยรอตัดจาย 11 9,846,575 -

55,983,561 56,054,794
สินทรัพยอ่ืน 12 11,026,509 10,061,647
รวมสินทรัพย 1,101,644,294 873,600,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2545 2544

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมจากในประเทศ 13 4,688,325 4,909,409
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย
     -  ยอดใหม 109,702,259 57,627,468
     -  ยอดคงคางเดิม 14 443,528,529 462,605,025

553,230,788 520,232,493
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 130,917,983 10,348,772
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยคางจาย 10 40,000,000 40,000,000
หน้ีสินอ่ืน 15 31,953,631 2,584,386
รวมหนี้สิน 760,790,727 578,075,060
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน ออกจํ าหนายและชํ าระเต็มมูลคาแลว
          หุนสามัญ 22,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 16 225,000,000 225,000,000
     สวนเกินมูลคาหุน 45,500,000 67,500,000
     สวนเกินทุน(ตํ่ ากวาทุน)ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 926,318 -3,215,847
     กํ าไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํ ารองตามกฎหมาย 17 22,500,000 500,000
        ยังไมไดจัดสรร 46,927,249 5,741,341
รวมสวนของผูถือหุน 340,853,567 295,525,494
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,101,644,294 873,600,554

0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

   กรรมการ



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2545 2544
รายไดธุรกิจหลักทรัพย
     คานายหนา 40,542,928 8,367,673
     คาธรรมเนียมและบริการ 85,906,336 45,202,761
     กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 18,651,478 8,119,702
     ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 4,649,921 13,102,220
     ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 1,284 19,708
        รวมรายไดธุรกิจหลักทรัพย 149,751,947 74,812,064
คาใชจายในการกูยืมเงิน 93,137 142,619
คาธรรมเนียมและบริการจาย 12,799,201 25,650,349
        รายไดธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ 136,859,609 49,019,096
รายไดอ่ืน 788,435 99,220
คาใชจายในการดํ าเนินงาน
     คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 19 48,975,155 29,713,387
     คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ อุปกรณ 12,602,858 9,973,738
     คาภาษีอากร 124,959 99,353
     คาตอบแทนกรรมการ 20 320,000 -
     คาใชจายอ่ืน 5,534,100 4,936,748
        รวมคาใชจายดํ าเนินงาน 67,557,072 44,723,226
กํ าไรกอนภาษีเงินได 70,090,972 4,395,090
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 21 -23,280,064 -2,058,082
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 46,810,908 2,337,008

กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
     กํ าไรสุทธิ 2.08 0.07

     จํ านวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ํ าหนัก 22,500,000 หุน 33,140,884 หุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบกํ าไรสะสม

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2545 2544
กํ าไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
     ยอดยกมาจากงวดกอน (ขาดทุน) 5,741,341 -12,195,934
     เงินปนผลจาย 18 -5,625,000 -
     หัก : ขาดทุนสะสมจากการลดทุนจดทะเบียน 16 - 6,300,000
     กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 46,810,908 2,337,008
     รวมกํ าไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) 46,927,249 -3,558,926
กํ าไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว
     สํ ารองตามกฎหมาย 22,500,000 500,000
     รวมกํ าไรสะสมสวนที่ไดจัดสรรแลว 22,500,000 500,000
รวมกํ าไรสะสม (ขาดทุน) 69,427,249 -3,058,926

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

2545 2544
ทุนหุนสามัญ
     ยอดตนงวด 225,000,000 405,000,000
     ลดระหวางงวด - -180,000,000
     ยอดปลายงวด 225,000,000 225,000,000
สวนเกินมูลคาหุน
     ยอดตนงวด 67,500,000 67,500,000
     ลดระหวางงวด -22,000,000 -
     ยอดปลายงวด 45,500,000 67,500,000
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
     ยอดตนงวด -3,215,847 3,713,531
     เพิ่มระหวางงวด 4,142,165 -
     ลดระหวางงวด - -848,629
     ยอดปลายงวด 926,318 2,864,902
กํ าไรสะสม
     จัดสรรแลว
        สํ ารองตามกฎหมาย
           ยอดตนงวด 500,000 500,000
           เพิ่มระหวางงวด 22,000,000 -
           ยอดปลายงวด 22,500,000 500,000
     ยังไมไดจัดสรร
        ยอดตนงวด (ขาดทุน) 5,741,341 -12,195,934
        ลดระหวางงวด -5,625,000 -
        เพิ่มระหวางงวด 46,810,908 8,637,008
        ยอดปลายงวด (ขาดทุน) 46,927,249 -3,558,926
รวมสวนของผูถือหุน 340,853,567 292,305,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

2545 2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน :
     กํ าไรสุทธิ 46,810,908 2,337,008
     รายการปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดํ าเนินงาน :-
        คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 15,737,332 13,713,707
        ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย 970,825 998,361
        กํ าไรจากการขายอุปกรณ -572,345 -
        สินทรัพยชํ ารุด 25,880 22,982
        รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง 1,109,747 14,601
        รายไดคางรับเพิ่มขึ้น -293,355 -3,999,639
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 20,433,158 -2,607,064
        คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 7,000,665 -12,337,585
     กํ าไร(ขาดทุน)จากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน 91,222,815 -1,857,629
     สินทรัพยดํ าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
        เงินลงทุนช่ัวคราว -22,151,191 -34,355,111
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย -55,128,331 8,543,175
        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ -163,499,793 -29,242,672
        สินทรัพยอ่ืน -11,781,254 -87,563
     หน้ีสินดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
        เงินกูยืมจากในประเทศ -221,084 7,653,478
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย
           -  ยอดใหม 52,074,791 18,769,603
           -  ยอดคงคางเดิม -19,076,496 -6,572,293
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 120,569,211 -5,145,074
        หน้ีสินอ่ืน 1,935,422 151,818
           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงาน -6,055,910 -42,142,268

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

2545 2544
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน :
     เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น -100,000,000 -
     เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของกันลดลง - 80,000,000
     เงินลงทุนระยะยาวลดลง 179,070,681 132,429,675
     เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ -15,407,848 -2,494,309
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,728,972 -
           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 65,391,805 209,935,366
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน :
     เงินสดจายใหผูถือหุนจากการลดทุนเรือนหุน - -173,700,000
     เงินปนผลจาย -5,625,000 -
           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -5,625,000 -173,700,000
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 53,710,895 -5,906,902
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 120,350,979 126,838,545
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน (หมายเหตุ 22) 174,061,874 120,931,643

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
     เงินสดจายระหวางงวดสํ าหรับ :-
        ดอกเบี้ยจาย 93,138 142,618
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,846,906 4,665,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
รายงานและงบการเงิน

30 มิถุนายน 2545



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 งบกํ าไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกํ าไรสะสมและงบกระแสเงินสดสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2545 และ 2544 ของบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความ
เห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกํ าหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสํ าคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํ านวน
เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสํ าคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544        
ผลการดํ าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสดสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2545 และ 2544 ของบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุทร  เชาวนะกวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247

บริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
กรุงเทพฯ :  19 กรกฎาคม 2545
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บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ขอมูลท่ัวไป

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํ ากัดตามกฎหมายไทย บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการประกอบกิจการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ  
วานิชธนกิจ ที่อยูบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 193/111-115 ชั้น 27 อาคารเลครัชดา ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

1.1 ขอสมมติฐานในการจัดทํ างบการเงิน

ก) ถึงแมวาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งไดเกิดขึ้นในกลางป 2540 จะไดผอน
คลายลงในระดับหน่ึงแลวในระหวางปปจจุบัน ภาคธุรกิจสวนหน่ึงยังคงอยูในระหวาง
ดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินและรอการปรับตัว อยางไรก็ตาม งบการเงินน้ียัง
คงจัดทํ าขึ้นตามหลักการดํ าเนินงานอยางตอเน่ืองของกิจการ โดยถือวาการขายหรือเรียกคืน
สินทรัพยและการจายชํ าระหน้ีสินของบริษัทฯจะเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยไมคาดวาจะมี
การหยุดชะงักของการดํ าเนินงานตามปกติ

ข) วิกฤตการณที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯในเดือนมกราคม 2533 ทํ าใหบริษัทฯไดหยุดดํ าเนินกิจการ
ต้ังแตน้ันเปนตนมา โดยปราศจากผูดูแลควบคุมเอกสารทางบัญชีและรายละเอียดตาง ๆ ซึ่ง
ไดถูกยึดไปโดยตลาดหลักทรัพยฯ ทํ าใหยอดยกมาที่แสดงไวในงบการเงินในอดีตต้ังแตป 
2533 - 2535 จึงเปนตัวเลขที่ไมมีหลักฐานใด ๆ และสวนใหญเปนยอดที่สรางขึ้นมาเอง ดัง
น้ันบริษัทฯจึงไดสะสางรายการทางการเงินของบริษัทฯขึ้นมาใหมจากหลักฐานทางกฎหมาย
ตาง ๆ เทาที่ปรากฎ กลาวคือ จากคํ าฟอง คํ าพิพากษาของศาล และเอกสารทางราชการอื่น ๆ 
โดยมีจุดประสงคที่จะหาสถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 เพื่อ
จะปูทางในการดํ าเนินธุรกิจไดใหมในอนาคต โดยไดจัดทํ างบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2536 ขึ้นมาเพื่อถือเปนจุดเร่ิมตน

ในป 2538 บริษัทฯเร่ิมดํ าเนินกิจการภายใตผูบริหารใหม และไดเปลี่ยนชื่อจาก �บริษัท     
หลักทรัพย ชาวไทย จํ ากัด� เปน �บริษัทหลักทรัพยแอสเซท พลัส จํ ากัด�
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ

งบการเงินน้ีจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และไดจัดทํ าขึ้นตาม
ประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญของบริษัทฯโดยสรุปมีดังตอไปน้ี :-

2.1 การรับรูรายได

(ก) คานายหนา

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย ถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ

(ข) คาธรรมเนียมและบริการ

คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ

(ค) ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกู ยืมโดยคํ านวณจากยอดเงินตนที่     
คงคาง บริษัทฯหยุดรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิสํ าหรับเงินใหกูยืมบางรายที่เขาเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑที่กํ าหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตาม
หนังสือที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ.
5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544

(ง) กํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย

กํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด   
รายการ

(จ) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปน
รายไดเมื่อมีการประกาศจาย
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2.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม

ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑสิทธิ

2.3 คานายหนาและคาธรรมเนียมและบริการ

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย ถือเปนคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ คาธรรมเนียม
และบริการถือเปนคาใชจายตามเกณฑสิทธิ

2.4 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา

บริษัทฯบันทึกเงินทีลู่กคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดเปน        
สินทรัพยของบริษัทฯเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบดุลจะตัดรายการดังกลาวออกทั้ง
ดานสินทรัพยและหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทฯเทาน้ัน

2.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลง     
มูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกํ าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกํ าไรขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลง    
มูลคาของหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในงบ
กํ าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯไดจํ าหนายหลักทรัพยน้ัน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดง
ตามราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํ านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ      
สิ้นวันทํ าการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหุนกู
คํ านวณโดยใชราคาของศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Dealing Center) มูลคายุติ
ธรรมของหนวยลงทุนคํ านวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผื่อขายในงบกํ าไรขาดทุน

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการคํ านวณตนทุนของเงินลงทุน
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2.6 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษัทฯต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยถือพื้นฐานจากการจัดชั้นหน้ีและการต้ังสํ ารองตามหลัก
เกณฑที่กํ าหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามหนังสือที่ 
กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ 2544

2.7 อุปกรณและคาเสื่อมราคา

อุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํ านวณจากราคาทุนโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปน้ี :-

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํ านักงาน 5 ป
ยานพาหนะ 5 ป
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 3 � 5 ป

2.8 คาตัดจํ าหนาย

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจํ าหนายหลักทรัพยและคา
ธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยรอตัดบัญชีจะทยอยตัดจํ าหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงใน
ระยะเวลา 5 ป ตามประกาศของสํ านักคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กก. 
1/2538 โดยเร่ิมตัดจํ าหนายต้ังแตวันที่ 21 ตุลาคม 2542 และวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ตามลํ าดับ

2.9 เงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหวางงวดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา     
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ คงเหลืออยู ณ    
วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กํ าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํ านวณผล
การดํ าเนินงาน
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2.10 เคร่ืองมือทางการเงิน

บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกํ าไรหรือเพื่อการคา

เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให
กูยืมแกสถาบันการเงิน เงินลงทุน บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย ลูกหน้ีธุรกิจ    
หลักทรัพย และเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสํ าหรับรายการแตละรายการได
เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ

2.11 กํ าไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

กํ าไรตอหุนที่แสดงไวในงบกํ าไรขาดทุนเปนกํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานซึ่งคํ านวณโดยการหาร
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวดดวยจํ านวนถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด

2.12 การใชประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทํ างบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการ
ประมาณและการต้ังสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํ านวนเงินเกี่ยวกับรายได           
คาใชจาย สินทรัพยและหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํ านวนที่ประมาณไว

3. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544

เงินสด 30,331 580
เงินฝากธนาคาร 197,620,135 159,065,769
รวม 197,650,466 159,066,349
หัก : เงินฝากของบริษัทฯในบัญชีเพื่อลูกคา (23,588,592) (38,715,370)
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - สุทธิหลังหักสวนของลูกคา 174,061,874 120,350,979
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีเงินฝากธนาคารจํ านวน 197,620,135 บาท (31 ธันวาคม 2544 : 
159,065,769 บาท) ซึ่งในจํ านวนน้ีเปนสวนของลูกคาที่บริษัทฯตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถามจํ านวน 
23,588,592 บาท (31 ธันวาคม 2544 : 38,715,370 บาท) ดังน้ันคงเหลือเปนเงินฝากของบริษัทฯจํ านวน 
174,031,543 บาท (31 ธันวาคม 2544 : 120,350,399 บาท)

บริษัทฯไดนํ าเงินฝากประจํ าจํ านวนเงิน 150 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 120 ลานบาท) วางเปน
ประกันแกธนาคารเพื่อคํ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจํ านวน 90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 60 ลานบาท) 
และเพื่อประกันการใชวงเงินผานเช็ค (Effects not cleared) วงเงินจํ านวน 60 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 
60  ลานบาท)

4. เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินเปนเงินใหกูยืมเมื่อทวงถามท้ังจํ านวน

5. เงินลงทุน

ราคาทุนและมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 
ธันวาคม 2544 สรุปไดดังน้ี :-

(หนวย : บาท)
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

ราคาทุน/ ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนช่ัวคราว
หลักทรัพยเพ่ือคา
หลักทรัพยหุนทุน
หลักทรัพยจดทะเบียน 47,852,106 46,881,281 55,451,592 58,700,915
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 33,000,000 33,000,000 -
บวก(หัก) : การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย (970,825) - 3,249,323

     หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 79,881,281 79,881,281 58,700,915
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 79,881,281 58,700,915
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผ่ือขาย
ตราสารหน้ี
ตราสารหน้ีอ่ืน
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 59,790,990 60,080,801
บวก : การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย - 289,811
ตราสารหน้ีสุทธิ - 60,080,801
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(หนวย : บาท)
30 มิถุนายน 2545 31 ธันวาคม 2544

ราคาทุน/ ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

หลักทรัพยอ่ืน
หนวยลงทุน 366,865,631 367,791,949 486,145,322 482,639,664
บวก(หัก) : การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย 926,318 (3,505,658)
หลักทรัพยอ่ืนสุทธิ 367,791,949 482,639,664

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 367,791,949 542,720,465
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน
หลักทรัพยอ่ืน - หุนสามัญ 7,500,000 7,500,000
หัก : คาเผ่ือการดอยคา - -
เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 7,500,000 7,500,000

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 375,291,949 550,220,465
รวมเงินลงทุน 455,173,230 608,921,380

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตราสารหน้ีภาคเอกชนทั้งจํ านวนเปนตราสารหน้ีประเภทหุนกูที่ออกโดย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8.5 ตอป และครบกํ าหนดไถถอนในเดือนมีนาคม 
2548 อยางไรก็ตาม ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ของป 2545 บริษัทฯไดจํ าหนายตราสารหน้ีดังกลาวทั้งจํ านวน
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7. ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ

1) จํ าแนกตามประเภทลูกหน้ี

(หนวย : บาท)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2545 2544

ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยตามคํ าสั่ง 224,190,258 60,690,465
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 224,190,258 60,690,465
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - -
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 224,190,258 60,690,465
หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - -
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 224,190,258 60,690,465

2) จํ าแนกตามเกณฑการจัดชั้นลูกหน้ี
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544

ลูกหน้ีปกติ 224,190,258 60,690,465
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รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 224,190,258 60,690,465

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สํ าคัญ
กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจ        
ดังกลาวสามารถสรุปไดดังน้ี :-

(หนวย : บาท)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด นโยบายการคิด

������ 30 มิถุนายน ตนทุนระหวางกัน
2545 2544

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน :
     รายไดคาธรรมเนียม 61,301 124,315         ตามที่ตกลงในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีในบริษัทที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 5

9. อุปกรณ
(หนวย : บาท)

เคร่ืองตกแตงและ
อุปกรณสํ านักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน :
31 ธันวาคม 2544 57,786,475 15,206,150 72,992,625
ซ้ือเพ่ิม 5,267,868 10,140,000 15,407,868
จํ าหนาย (1,389,627) (2,276,100) (3,665,727)
30 มิถุนายน 2545 61,664,716 23,070,050 84,734,766
คาเส่ือมราคาสะสม :
31 ธันวาคม 2544 47,192,066 8,379,210 55,571,276
จํ าหนาย (1,363,727) (1,119,473) (2,483,200)
คาเส่ือมราคาสํ าหรับงวด 4,065,790 1,600,309 5,666,099
30 มิถุนายน 2545 49,894,129 8,860,046 58,754,175
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2544 10,594,409 6,826,940 17,421,349
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30 มิถุนายน 2545 11,770,587 14,210,004 25,980,591

คาเส่ือมราคาที่อยูในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับ
   งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2544 3,795,899
2545 5,666,099
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10. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยรอตัดบัญชี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 บริษัทฯไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด
จํ าหนายหลักทรัพย โดยมีคาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยจํ านวนเงิน 100 ลานบาท ซึ่ง
คาธรรมเนียมดังกลาวจะตัดจํ าหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2545 คาธรรมเนียมดังกลาวมียอดคงเหลือคิดเปนจํ านวนเงินประมาณ 46.14 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 
56.05 ลานบาท) และมีคาตัดจํ าหนายซึ่งรวมอยูในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่          
30 มิถุนายน 2545 จํ านวน 9,917,808 บาท (2544 : 9,917,808 บาท)

ในการรับใบอนุญาตดังกลาวน้ีบริษัทฯไดรับอนุญาตที่จะจายคาธรรมเนียมในระยะเวลา 5 ป ปละ 
20 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยคางจายมี
ยอดคงเหลือเทากับ 40 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 40 ลานบาท)

11. คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยรอตัดจาย
 (หนวย : บาท)

30 มิถุนายน
2545

คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพย 10,000,000
หัก   : คาตัดจํ าหนายสะสม (153,425)
สุทธิ 9,846,575
คาตัดจํ าหนายซึ่งรวมอยูในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับงวด 153,425

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 บริษัทฯไดรับอนุญาตเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยมีคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํ านวนเงิน 10 ลานบาท ซึ่งจะตัดจํ าหนาย
เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป และตองจายชํ าระเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.025 ของ
มูลคาซื้อขายหลักทรัพยเปนระยะเวลา 3 ป โดยคาธรรมเนียมทั้งหมดตองไมนอยกวา 30 ลานบาท
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12. สินทรัพยอื่น
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544

เงินมัดจํ า 4,281,844 3,172,915
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ 2,830,000 2,536,645
ดอกเบี้ยคางรับ 215,630 1,325,377
คาใชจายจายลวงหนา 1,347,656 834,657
อ่ืน ๆ 2,351,379 2,192,053

11,026,509 10,061,647

13. เงินกูยืมจากในประเทศ
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,688,325 4,909,409
รวมเงินกูยืม 4,688,325 4,909,409

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารคํ้ าประกันดวยเงินฝากประจํ าจํ านวนเงิน 90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 
60 ลานบาท) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 3

14. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย - ยอดคงคางเดิม

ในป 2534 เจาหน้ีบริษัทหลักทรัพยจํ านวน 4 ราย ในฐานะเปนโจทกไดทํ าการฟองรองบริษัทฯเปน
จํ าเลยในความผิดเกี่ยวกับเร่ืองเช็คและต๋ัวเงินเรียกรองใหชํ าระหน้ีเปนจํ านวนเงินรวม 476,911,433 บาท 
ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยและคาใชจายอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดตอไปน้ี

คดีแพงหมายเลข บาท
หมายเลขดํ าที่ 325/2534 หมายเลขแดงที่ 9514/2536 179,189,028
หมายเลขดํ าที่ 390/2534 หมายเลขแดงที่ 17069/2536 38,759,540
หมายเลขดํ าที่ 332/2534 หมายเลขแดงที่ 22747/2536 145,665,684
หมายเลขดํ าที่ 460/2534 หมายเลขแดงที่ 24787/2535 113,297,181

476,911,433
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บริษัทฯไดตกลงกับบริษัทหลักทรัพยเพื่อปรับตารางการชํ าระคืนเงิน โดยบริษัทฯจะจายชํ าระคืน
เปนจํ านวนเงิน 476,912,397 บาท โดยไมมีการคิดดอกเบี้ยใหแกบริษัทหลักทรัพยในระหวางป 2543-
2548

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 ยอดคงคางและตารางการชํ าระคืนแสดงดังราย
ละเอียดตอไปน้ี :-

(หนวย : พันบาท)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

ป 2545 2544
2545 - 19,076
2546 52,460 52,460
2547 57,230 57,230
2548 333,839 333,839

443,529 462,605

15. หน้ีสินอื่น
(หนวย : บาท)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2545 2544

คาใชจายคางจาย 6,127,306 1,606,585
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 20,540,647 107,489
อ่ืน ๆ 5,285,678 870,312
รวม 31,953,631 2,584,386
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16. ทุนเรือนหุน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 และ 30 พฤษภาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติ
อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท ทํ าให     
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯมีจํ านวน 45 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท และไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมจํ านวน 225 ลานบาท (หุนสามัญจํ านวน 45 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 300
ลานบาท โดยการเพิ่มจํ านวนหุนจากเดิม 45 ลานหุนเปน 60 ลานหุน บริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยน
แปลงมูลคาหุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2545

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2543 และคร้ังที่ 4/2543 ที่ไดจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2543 และ 
9 พฤศจิกายน 2543 ตามลํ าดับ มีมติพิเศษใหบริษัทฯลดทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชํ าระแลวโดยลด
จํ านวนหุนสามัญลงเปนจํ านวนเงิน 180,000,000 บาท (จํ านวน 18,000,000 หุน) เพื่อนํ าไปหักผลขาดทุน
สะสมของบริษัทฯจํ านวน 6.3 ลานบาท และจายเงินคืนทุนใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 9.65 บาท เปน
จํ านวนเงิน 173,700,000 บาท ซึ่งมีผลทํ าใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชํ าระแลวเปนจํ านวนเงิน 
225,000,000 บาท (หุนสามัญ 22,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)

บริษัทฯไดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2544

17. สํ ารองตามกฎหมาย

บริษัทฯตองจัดสรรทุนสํ ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํ านวนผลกํ าไรซึ่งบริษัทฯทํ ามาหาไดทุก
คราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํ ารองน้ันจะมีจํ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํ านวนทุนของบริษัทฯ 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนเกินมูลคาหุนสามัญถือเปนสวนหน่ึงของทุนสํ ารอง
ตามมาตรา 1202  ดังกลาว ทํ าใหบริษัทฯไมตองจัดสรรทุนสํ ารองเพิ่มเติมจากการจายเงินปนผล เน่ืองจาก
บริษัทฯมีทุนสํ ารอง (ซึ่งรวมสวนเกินมูลคาหุน) ไมนอยกวารอยละ 10 ของจํ านวนทุนของบริษัทฯแลว

18. เงินปนผลจาย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 ที่ประชุมสามัญประจํ าปของผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯจากผลการดํ าเนินงานสํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ใน
อัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีจายทั้งสิ้น 5,625,000 บาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผล       
ดังกลาวในเดือนมีนาคม 2545
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19. จํ านวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

2545 2544
จํ านวนพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน (คน) 103 80
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
   วันที่ 30 มิถุนายน (พันบาท) 49,295 29,713

20. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ   
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย

21. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํ านวณขึ้นจากกํ าไรสุทธิสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 
และ 2544 หลังจากบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํ านวณภาษี

22. งบกระแสเงินสด

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํ างบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความ    
รวมถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท โดยรวมถึงเงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขบางประการ    
เกี่ยวกับจํ านวนเงินที่ไมสามารถไถถอนได ซึ่งเปนไปตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ       
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 6/2543 เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกํ าไรขาดทุนลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2543

23. กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

ในเดือนมิถุนายน 2539 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพตามพระราช
บัญญัติกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบให ในปจจุบันกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํ ากัด
และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯเปนจํ านวนเงิน 808,079 
บาท (สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544 : 511,542 บาท)
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24. ภาระผูกพัน

1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสํ าหรับอาคารสํ านักงาน 
ซึ่งตองจายคาเชาและคาบริการเปนรายเดือน เดือนละ 278,400 บาท และ 185,600 บาท ตามลํ าดับ 
โดยเร่ิมต้ังแต 15 มีนาคม 2543 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2546

2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนทั่วไปที่ยังไมไดเรียกชํ าระอีก
จํ านวน 7.5 ลานบาท

3) บริษัทฯมีภาระที่ตองจายเงินคาธรรมเนียมในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 0.025 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพยเปนระยะเวลา 3 ป (ต้ังแตวันที่             
3 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2548)โดยจํ านวนเงินที่ตองชํ าระท้ังหมดตองไมนอยกวา 30 
ลานบาท

4) บริษัทฯมีภาระตองนํ าสงคาบริการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในฐานะเปนผูดํ าเนินการ
ใหบริการระบบการสงคํ าสั่งซื้อขายหลักทรัพย (Front Office Service Bureau) แทนบริษัทฯ ต้ังแต
วันที่ 3 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 โดยคิดคาบริการเปนรายปดังน้ี :-

- คาใชโปรแกรม 300,000 บาทตอป
- คาบริการคิดตามจํ านวนหนาจอที่ใชบริการดังน้ี :-

-  จํ านวนไมเกิน 25 จอ อัตราหนาจอละ 5,000 บาทตอป
-  สวนที่เกิน 25 จอ แตไมเกิน 50 จอ อัตราหนาจอละ 4,000 บาทตอป
-  สวนที่เกิน 50 จอ แตไมเกิน 100 จอ อัตราหนาจอละ 3,000 บาทตอป
-  สวนที่เกิน 100 จอ แตไมเกิน 200 จอ อัตราหนาจอละ 2,000 บาทตอป

5) บริษัทฯมีภาระตองนํ าสงคาบริการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในฐานะเปนผูดํ าเนินการ
ใหบริการปฏิบัติการหลักทรัพย (Back Office Service Bureau) แทนบริษัทฯ ต้ังแตวันที่                  
1 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2547 โดยคิดคาบริการเปนรายเดือนดังน้ี :-

- คาใชจายรายเดือน 40,000 บาทตอเดือน
- การออกใบยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพยตอวัน สํ าหรับบัญชีลูกคาในอัตราบัญชีละ 

7.50 บาท � 16 บาท แลวแตจํ านวนบัญชี
- การออกเช็ค อัตราใบละ 15 บาท
- การออกรายงานการซื้อขายหลักทรัพยประจํ าเดือน อัตรา 15 บาทตอบัญชีลูกคา 1 

บัญชี
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25. เคร่ืองมือทางการเงิน

เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทํ าใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน      
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มขึ้น

บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธ 
เพื่อการเก็งกํ าไรหรือการคา

25.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่บริษัทฯไดรับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจาก
การที่คู สัญญาของบริษัทฯจะไมสามารถปฏิบัติภาระผูกพันที่ระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงินได    
สินทรัพยทางการเงินของบริษัทฯไมไดมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมาก มูลคาสูงสุดของ
ความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินที่แสดงไวในงบดุล

25.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไป เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(หนวย : ลานบาท)
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545

มีอัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม มีอัตราดอกเบ้ีย

สินทรัพยทางการเงิน อัตราตลาด คงท่ี ไมมีดอกเบี้ย รวม
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน - 150.00 24.06 174.06
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - 100.00 - 100.00
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - - 79.88 79.88
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - 367.79 367.79
เงินลงทุนทั่วไป - - 7.50 7.50
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - 224.19 224.19

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากในประเทศ 4.69 - - 4.69
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย - - 553.23 553.23
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย - - 130.92 130.92

เงินฝากสถาบันการเงินและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งจํ านวนมี
วันที่มีการกํ าหนดอัตราใหมหรือวันครบกํ าหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลใน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป เงินฝากสถาบันการเงินและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินไดรับดอกเบี้ยใน
อัตราถัวเฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอป และรอยละ 1.56 ตอป ตามลํ าดับ
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25.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

วันที่ที่ครบกํ าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
มีดังน้ี :-

    (หนวย : ลานบาท)
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
ภายใน 1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป ไมมีกํ าหนด รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 174.06 - - - 174.06
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - - - 100.00 100.00
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 79.88 - - - 79.88
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - 367.79 367.79
เงินลงทุนทั่วไป - - - 7.50 7.50
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 224.19 - - - 224.19

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากในประเทศ 4.69 - - - 4.69
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 109.70 443.53 - - 553.23
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 130.92 - - - 130.92

25.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯไมมีเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มี
สาระสํ าคัญ

25.5 มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํ านวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระ บริษัทฯไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังน้ี :-

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

มูลคายุติธรรมของเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีวันครบกํ าหนดเหลือนอยกวา 90 
วัน ประมาณวาเทากับราคาตามบัญชี สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีสวนลดกระแสเงินสดโดย
พิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
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เงินลงทุน

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยประมาณวาเทากับราคาตามบัญชี ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑการแสดงมูลคาของเงินลงทุนตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 2.5

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย

มูลคายุติธรรมของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพยถือตามราคาตามบัญชี
เน่ืองจากมีกํ าหนดชํ าระระยะสั้น

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย/เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย

มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย/เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยถือตามราคาบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตกตาง
ไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสํ าคัญ

26. การแสดงรายการในงบการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินน้ีไดทํ าขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกํ าหนดของประกาศสํ านักงาน            
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 6/2543 เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกํ าไรขาดทุน
ของบริษัทหลักทรัพยลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2543 และแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 12 กันยายน 2543

27. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน

27.1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจาย      
เงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯจากผลการดํ าเนินงานสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ในอัตราหุนละ 2 บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีจายทั้งสิ้น 45,000,000 บาท 
โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2545

27.2 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัด
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว
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