บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด.(มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2551

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2550

(หนวย: บาท)
2549
(ปรับปรุงใหม)

6
7
8
9
10
11
12

1,679,563,697
1,553,004,170
20,261,160
2,092,492,449
208,312,218
35,898,974
67,920,089
5,657,452,757

2,047,232,374
1,460,996,601
7,413,600
1,129,904,414
220,011,835
21,101,656
82,303,574
4,968,964,054

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ

2550

(หนวย: บาท)
2549
(ปรับปรุงใหม)

797,555,181
1,103,867,672
72,242,377
41,262,677
290,964,465
32,409,216
2,338,301,588

612,965,289
454,366,623
82,567,586
16,697,089
387,607,242
15,628,861
1,569,832,690

1,100,000,000

1,100,000,000

11,067,500,000
067 500 000
1,250,605,206
177,554,755

11,067,500,000
067 500 000
1,250,605,206
102,023,515

110,000,000
713,491,208
3,319,151,169
5,657,452,757

110,000,000
869,002,643
3,399,131,364
4,968,964,054

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 220,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุหนสามญ
สามัญ 213,500,000
213 500 000 หุหน มูมลค
ลคาหุ
าหนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

13
20
14

7.2

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
หมายเหตุ
รายได
คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการกูยืมเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ

16
7.3
7.5

19

20

2550

(หนวย: บาท)
2549
(ปรับปรุงใหม)

1,077,233,679
23,986,915
220,323,839
81,214,554
8,873,020
147,173,830
10,529,244
1,569,335,081

1,234,786,576
3,219,600
496,123,679
18,917,596
453,270
173,310,955
19,604,523
1,946,416,199

7,119,442
156,187,288

4,110,499
196,148,425

603,568,262
, ,
79,668,351
4,097,586
3,511,071
77,548,409
931,700,409
637,634,672
(152,646,107)
484,988,565

632,621,224
, ,
71,385,517
10,713,645
6,240,000
77,586,769
998,806,079
947,610,120
(227,234,459)
720,375,661

2.27

3.37

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
สวนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจาย
รายไดภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
(กําไร) ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงนฝากระยะยาวในสถาบนการเงน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

484,988,565

720,375,661

44,048,048
(6,969,969)
(611,492)
(3,308,960)
(75,109,359)
(253,971)
(20,383)

37,659,389
(645,918)
(872,609)
810,560
(2,200,719)
(2,702,991)
(648,695)

442,762,479

751,774,678

174,158,617
(12,847,560)
(962,588,035)
14,978,544

100,000,000
100
000 000
(271,744,513)
(7,413,600)
502,061,042
12,989,307

184,589,892
649,501,049
(10,325,209)
(96,637,493)
1,230,370
384,822,654

297,423,426
(845,168,571)
7,819,327
146,705,043
(9,504,661)
684,941,478

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
2549
(ปรับปรุงใหม)

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขขอมู
อมลเพิ
ลเพมเตมประกอบกระแสเงนสด
่มเติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดจายระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการที่ไมใชเงินสด
คาซื้ออุปกรณสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน
คาซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน
การเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

(330,759,124)
250,109,587
(18,247,911)
257,944
(13,351,827)
(111,991,331)

(284,747,012)
9,569,000
(28,201,572)
4,527,004
(16,204,626)
(315,057,206)

(640,500,000)
(640,500,000)
(367,668,677)
2,047,232,374
1,679,563,697

(608,475,000)
(608,475,000)
(238,590,728)
2,285,823,102
2,047,232,374

7,129,822
163,582,808

4,152,041
220,287,741

2,799,922
12,750,063
75,531,240

556,456
131,575,107

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
2549
(ปรับปรุงใหม)

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯมีบริษัท รวมพล ภัทร อินเตอรเนชั่นแนล คอรป ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ซามัวและกลุมผูบริหารของบริษัทฯเปนผูถือหุนหลัก ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูที่ชั้น 6, 8 - 11
อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
คาหลักทรัพย
ที่ปรึกษาการลงทุน
จัดจําหนายหลักทรัพย
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

บริ ษั ท ฯได เ ข า เป น สมาชิ ก ของบริ ษั ท ตลาดอนุ พั น ธ (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท
สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะ
คูคา(Exclusive Partner) กับ Merrill Lynch International Incorporated ทั้งนี้ บริษัทฯจะคิดคาธรรมเนียม
ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนกับบริษัทดังกลาวในอัตราไมนอยกวา รอยละ 60 ของ
อัตราคาธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้น 211 คน (2549: 207 คน)
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับประกาศของสํา นัก งานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรั พย ยกเวน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช โดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได
ฉบับปรับปรุงป 1996 (IAS No. 12 “Income Taxes” (revised 1996))
การแสดงรายการในงบการเงิ น นี้ ไ ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ/น. 26/2549 เรื่องแบบงบการเงินสําหรับบริษัท
หลักทรัพย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
ข)

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
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ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 51

ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในป 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนฐานะทางการเงินที่
แทจริงของบริษัทฯ และบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินปกอนเสมือนวาบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น
เปนจํานวน 0.61 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 0.003 บาทตอหุน) และทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธั นวาคม 2549 เพิ่ม ขึ้นเป นจํ า นวน 0.87 ล านบาท (เพิ่ มขึ้ น 0.004 บาทต อหุน ) ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนแลว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี ไมไดทําใหปจจัยพื้นฐานและ
สถานะทางการเงินของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิด
รายการ
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ข)

คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว
โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน

ค)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
กํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ถื อ เป น รายได ห รื อ ค า ใช จ า ย ณ วั น ที่ ที่ เ กิ ด
รายการ

ง)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด
รายการ

จ)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
แทจริง เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

ฉ)

คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุก ๆ ประเภทที่มีอายุ
คงเหลือไมเกิน 3 เดือน รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน และ
ไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
5.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและเงินที่ลูกคา
วางเปนหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯเพื่อการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และ ณ วันที่ในงบดุลบริษัทฯไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทฯเทานั้น
(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
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5.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ออก
โดยสถาบันการเงินที่มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
5.5 การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยท่ียืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน
“เจาหนี้หุนยืม” ในงบดุล และ ณ วันสิ้นปบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจาหนี้หุนยืม โดยคํานวณจากราคาเสนอ
ขายล า สุ ด ณ วั น สิ้ น วั น ทํ า การสุ ด ท า ยของป ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและบั น ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอเปน
“ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย” ในงบดุล เงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึกในบัญชี
“ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน” หรือ “เจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน” และบันทึกคาธรรมเนียมการยืม
และการใหยืมหลักทรัพยตามเกณฑคงคาง
5.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคา
ยุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
ผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไร
ขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและ
แสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
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มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของหลั ก ทรั พ ย ใ นความต อ งการของตลาดคํ า นวณจากราคาเสนอซื้ อ หลั ง สุ ด
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูล คายุติธรรมของหนวยลงทุน
คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุน ณ วันสิ้นป
มูลคายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทน
หรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่
จะถือไวจนครบกําหนด และเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
5.7 ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิดจากการชําระราคา
ซื้อขายหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดอนุพันธ
5.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย
ดวยเงินสดและยอดดุลสุทธิลูกหนี้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ถามี)
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยง
ในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และตั้ง คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี
หลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้
และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดดังนี้: ก)

มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(1)

มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลวแตไมไดรับการชําระหนี้และบริษัทฯ
ไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว

(2)

มูลหนี้ที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหนี้ให

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
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ข)

ค)

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะ
ดังนี้: (1)

ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้

(2)

ลูก หนี้ ผ อ นชํ าระรายที่มีง วดการชํ าระเงิ น ไมเ กิ นทุก สามเดือ น ซึ่ ง คา งชํ า ระเงิ นตน หรื อ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป

(3)

ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขา
ลักษณะตาม ข)

โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวขางตน
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5, 20 - 30
3-5
5

ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.10 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ
ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
5.11 สินทรัพยที่ไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี
โปรแกรมคอมพิวเตอร

5
3

ป
ป

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.12 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอยคาลง
หรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯจะลด
มูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคา
จากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
5.13 เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีสําหรับการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา
(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
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5.14 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชนยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาซื้อ
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย และ
ภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่บริษัทฯถือไวเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย
5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.17 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เป นเงินตราต างประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ย น ณ วันที่ที่เกิ ด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิด จากการเปลี่ย นแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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5.18 ตราสารอนุพันธทางการเงิน
บริษัทฯบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯซึ่งมีไวเพื่อคาเปนรายการ
นอกงบดุล เงินวางประกันในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สํานักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายลวงหนา และบริษัทฯจะรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
ดังกลาวในงบกําไรขาดทุน มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายลวงหนาคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา
ณ สิ้นวันทําการของบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
5.19 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
5.20 ภาษีเงินได
ก)

ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

ข)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตราภาษีที่
มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และ
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่
ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ใน
งบดุล และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมี
กําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษั ท ฯจะบัน ทึก ภาษี เงิน ไดร อการตัด บั ญชีโ ดยตรงไปยัง ส ว นของผู ถือ หุ น หากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
5.21 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - สุทธิ

2550
21,000
981,683,058

2549
21,000
538,086,991

1,100,000,000
(402,140,361)
1,679,563,697

1,700,000,000
(190,875,617)
2,047,232,374

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน ไดรับดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 3.05 - 4.70 ตอป และรอยละ 4.60 - 5.35 ตอป ตามลําดับ
7. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
7.1 ราคาทุนและมูลคายุติธรรม
(หนวย: บาท)
2550
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
ตัดจําหนาย
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยจดทะเบียน
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

133,788,537
3,308,960
137,097,497
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137,097,497
137,097,497

2549
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

10,934,208
(810,560)
10,123,648

10,123,648
10,123,648

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
2550
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยเผื่อขาย
หนวยลงทุน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
ตราสารหนี้
รวมตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียน
หนวยลงทุน
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยอื่น
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ

150,000,000
2,269,291
152,269,291

152,269,291
152,269,291

295,358,884
295,358,884
584,725,672

729,657,991
52,445
729,710,436
234,470,382
964,180,818

2549
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
50,000,000
767,500
50,767,500

50,767,500
50,767,500

686,792,381
686,792,381
747,683,529

964,135,335
45,483
964,180,818
964,180,818

4,097,685
(5)
4,097,680
968,278,498
1,553,004,170

573,941,540
573,941,540
135,263,852
709,205,392

709,205,392
709,205,392
709,205,392

4,201,241
(93,561)
4,107,680
713,313,072
1,460,996,601

7.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

102,023,515

(หนวย: บาท)
2549
(ปรับปรุงใหม)
(29,551,592)

91,837,822
(16,306,582)
177,554,755

132,069,060
(493,953)
102,023,515

2550
ยอดยกมาตนป
เปลี่ยนแปลงระหวางป
- จากการตีราคา
- จากการจําหนาย
ยอดคงเหลือปลายป
(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

(หนวย: บาท)
2549
(810,560)
17,527,437
2,200,719
18,917,596

2550
3,308,960
2,796,235
75,109,359
81,214,554

7.4 ในระหวางปบริษัทฯไดรับเงินจากการขายหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายตามรายละเอียด ดังนี้: (หนวย: บาท)
2549

2550
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

2,184,911,546
51,145,936

2,504,631,931
252,361,930

250,109,587
2,486,167,069

9,569,000
2,766,562,861

7.5 ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ในระหวางปบริษัทฯไดรับดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนแตละประเภทดังนี้: 2550
ดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
หลักทรัพยเพื่อคาตราสารหนี้
เงินปนผล
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

- 13 -

(หนวย: บาท)
2549

32,550,132
35,805

7,348,703
-

43,027
50,556,981
1,133,900
84,319,845

1,264,299
52,689,004
625,600
61,927,606

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

7.6 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพยดังตอไปนี้
ก)

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยหุนทุนในความตองการของตลาด
(หนวย: บาท)
2550
2,159,969,226
2,184,911,546

มูลคาการซื้อ
มูลคาการขาย
ข)

สัญญาฟวเจอรสที่อางอิงกับดัชนี SET 50 ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)
จํานวนสัญญา
2550
2,002
2,002

ซื้อ
ขาย
8. ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย

(หนวย: บาท)
ลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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2550
184,451,160
(164,190,000)
20,261,160
20,261,160

2549
75,587,820
(68,174,220)
7,413,600
7,413,600

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

2550

2549

1,619,811,853
453,223,770
17,185,300

1,128,285,126
-

2,271,526
2,092,492,449

1,619,288
1,129,904,414

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย เรื่ อ ง การจั ด ทํ า บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพของบริ ษั ท
หลักทรัพย ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้: (หนวย: ลานบาท)

มูลหนี้ปกติ
รวม

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
1,620
1,620

2550
คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
จะสูญที่ตั้ง
โดยบริษัทฯ
หนี้สงสัยจะสูญ
1,620
1,620

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
1,128
1,128

2549
คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้สุทธิ
จะสูญที่ตั้ง
หลังหักคาเผื่อ
โดยบริษัทฯ หนี้สงสัยจะสูญ
1,128
1,128

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยไดรวมลูกหนี้ทรัพยสินวางเปนประกันจํานวน 453.22
ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดที่บริษัทฯวางเปนหลักประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อธุรกรรมการยืมและใหยืม
หลักทรัพย ทั้งนี้ มูลคายุติธรรม ณ วันที่เดียวกันของหลักทรัพยจดทะเบียนที่ยืมมามีจํานวนประมาณ
414.82 ลานบาท ซึ่งไดนําไปใหยืมตอจํานวน 17.19 ลานบาท และยืมมาเพื่อบัญชีบริษัทฯจํานวน 397.63
ลานบาท

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2549
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
31 ธันวาคม 2550
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2549
2550

อาคารและ เครื่องตกแตง ติดตั้ง
สวนปรับปรุง
และเครื่องใช
อาคาร
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

52,012,454
52,012,454

228,101,495
1,648,981
229,750,476

186,195,859
19,398,852
(41,784,623)
163,810,088

17,242,053
17,242,053

483,551,861
21,047,833
(41,784,623)
462,815,071

-

106,662,730
12,070,870
118,733,600

151,994,256
17,243,008
(41,780,649)
127,456,615

4,883,040
3,429,598
8,312,638

263,540,026
32,743,476
(41,780,649)
254,502,853

52,012,454
52,012,454

121,438,765
111,016,876

34,201,603
36,353,473

12,359,013
8,929,415

220,011,835
208,312,218
29,348,967
32,743,476

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 134 ลานบาท (2549: 156 ลานบาท)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2549 บริ ษัท ฯมี อุ ป กรณสํ า นั ก งานซึ่ง ไดม าภายใต สั ญ ญาเช า การเงิ น มูล ค าสุ ท ธิ
ตามบัญชี 0.6 ลานบาท
11. สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ
3 ป
1 - 3 ป

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2549
2550

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

ยอดยกมา
ตนป
4,752,283
16,349,373
21,101,656

เพิ่มขึ้น
26,101,890
26,101,890

ตัดจําหนาย
(1,107,542)
(10,197,030)
(11,304,572)

(หนวย: บาท)
ยอดคงเหลือ
ปลายป
3,644,741
32,254,233
35,898,974
8,310,422
11,304,572
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 บริ ษั ท ฯมี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร จํ า นวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตั ด จํ า หน า ยหมดแล ว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 36 ลานบาท (2549: 44
ลานบาท)
12. สินทรัพยอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
2550
19,599,021
11,372,173
3,126,072
8,070,678
6,000,000
5,532,391
14,219,754
67,920,089

เงินสมทบกองทุนชําระราคา
ทรัพยสินเพื่อความมั่นคง
เงินทดรองจายลวงหนา
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

2549
17,090,857
10,173,327
16,168,617
9,696,097
6,800,000
4,132,296
18,242,380
82,303,574

13. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด
เจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน
เจาหนี้หุนยืม
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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2550

2549

926,387,452
21,571,320
150,351,500

451,293,423
-

5,557,400
1,103,867,672

3,073,200
454,366,623

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยไดรวมเจาหนี้ทรัพยสินที่รับมาเปนหลักประกันจํานวน
21.57 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดที่ผูยืมหลักทรัพยวางเปนหลักประกันการยืมหลักทรัพยจากบริษัทฯ ทั้งนี้ มูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่เดียวกันของหลักทรัพยจดทะเบียนที่ใหยืมมีจํานวนประมาณ 17.19 ลานบาท
14. หนี้สินอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
2550
3,857,067
10,377,897
15,688,230
2,486,022
32,409,216

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
เจาหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

2549
2,930,798
7,059,379
1,114,603
4,524,081
15,628,861

15. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
16. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
(หนวย: บาท)
รายไดจากการจัดจําหนายหลักทรัพย
รายไดจากที่ปรึกษาทางการเงิน
รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
รายไดจากการยืม/ใหยืมหลักทรัพย
รวม

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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2550
77,664,000
66,891,823
75,516,617
251,399
220,323,839

2549
329,035,055
127,283,051
39,805,573
496,123,679

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

17. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง และจะจาย
ใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2550 บริษัทฯ
ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 20.07 ลานบาท (2549: 18.9 ลานบาท)
18. เงินปนผล
(หนวย: บาท)
เงินปนผล
อนุมัติโดย
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรสุทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของป 2548
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
เงินปนผลระหวางกาลประกาศจายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กําไรสุทธิในรอบหกเดือนของป 2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549
รวมเงินปนผลที่จายในป 2549
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรสุทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของป 2549
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
เงินปนผลระหวางกาลประกาศจายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กําไรสุทธิในรอบหกเดือนของป 2550 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550
รวมเงินปนผลที่จายในป 2550

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจายตอหุน

394,975,000

1.85

213,500,000
608,475,000

1.00
2.85

427,000,000

2.00

213,500,000
640,500,000

1.00
3.00

19. คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให แ ก ก รรมการของบริ ษั ท ฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนเกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่ง
ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

20. ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯสําหรับป 2550 และ 2549 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
ภาษีเงินไดสําหรับปที่คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุน

2550
153,257,599
(1,501,928)
890,436
152,646,107

2549
228,107,068
(919,203)
46,594
227,234,459

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลรวมของภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2550
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนเกินทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

59,184,918

2549
34,007,838

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผล
คูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
กําไรทางบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณในอัตรา 25%
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของคาใชจาย (รายได) ที่นํามารวม (ไมรวม)
คิดภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุน

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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2550
637,634,672

2549
947,610,120

159,408,668

236,902,530

(6,762,561)
152,646,107

(9,668,071)
227,234,459

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2550
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

2549

5,715,494
11,580,043
1,116,696
485,140
18,897,373

3,737,585
12,162,414
1,116,696
378,750
17,395,445

(59,184,918)
(975,132)
(60,160,050)
(41,262,677)

(34,007,838)
(84,696)
(34,092,534)
(16,697,089)

ป 2549 ถึงป 2553 บริษัทฯคํานวณภาษีตามแบบแสดงรายการโดยใชอัตราภาษีรอยละ 25 เนื่องจากพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5
กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชี
ตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทมีห ลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
21. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

22. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: (หนวย: บาท)
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทฯ
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย

รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
รายการธุรกิจกับบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย

2550

2549

2,344,095

1,659,371

127,250

54,000

468,862

298,029

นโยบายการกําหนดราคา
อัตรารอยละ 0.10 ของมูลคาการ
ซื้อขายหนวยลงทุน และ0.25
ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป

อัตรารอยละ 0.10 ของมูลคาการ
ซื้อขายหนวยลงทุน และ0.25
ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
กรรมการของบริษัทฯ
เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา

2550

2549

4,263,464

1,961,606

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2550 บริษัทฯไดจายเงินเดือนและผลตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 129
ลานบาท (2549: 149 ลานบาท)

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพัน
1)

บริษัทฯและบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งมีการใหความรว มมือทางธุร กิจระหวางกันภายใต
สัญญาการใหการบริการทางธุรกิจ และสัญญาความรวมมือทางดานงานวิจัย สัญญาทั้งสองฉบับมี
อายุ 3 ป นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2546 และจะตออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ป เวนแตจะไดมีการ
ยกเลิกสัญญา
อนึ่ง ภายใตสัญญาการใหบริการทางธุรกิจ บริษัทฯตองชําระคาธรรมเนียมใหกับบริษัทดังกลาวใน
การที่บริษัทดังกลาวใหคําแนะนําดานขอมูลขาวสารทั้งดานตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งให
คําปรึกษา ความชวยเหลือ และบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของสัญญา โดยในป 2549 บริษัทฯมี
คาใชจายที่เกี่ยวของจํานวน 3.5 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป และตกลงวาจะจายในป 2550 จํานวน 3.5
ลานเหรียญสหรัฐฯเชนกัน ซึ่งคาใชจายดังกลาวนี้จะตกลงลวงหนาเปนรายป โดยพิจารณาจาก
ลักษณะและปริมาณของคําปรึกษาและความชวยเหลือและบริการอื่นที่คาดวาจะเกิดขึ้นในปนั้นๆ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทในตางประเทศดังกลาวไดทําการแกไขสัญญาและ
ตกลงร ว มกั น ที่ จ ะให บ ริ ษั ท ฯจ า ยค า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ งวดวั น ที่ 1 มกราคม 2550 ถึ ง วั น ที่ 9
กันยายน 2550 จํานวน 2.63 ลานเหรียญสหรัฐฯเทานั้น และตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2550 บริษัทฯ
ไมตองจายคาธรรมเนียมใหแกบริษัทในตางประเทศดังกลาวอีก
อยางไรก็ตาม บริษัทฯตองจายคาสิทธิในการใชซอฟทแวรของบริษัทในตางประเทศดังกลาวเพื่อใช
ในการดําเนินงานประมาณปละ 87,000 เหรียญสหรัฐฯ สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 และตออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ป เวนแตจะไดมีการยกเลิกสัญญา
เชนเดียวกัน

2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระที่ตองนําสงคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนเดือ นละ 50,000 บาท และในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขาย
หลักทรัพย

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย
โดยจายคาธรรมเนียมดังกลาวใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในอัตรารอยละ 1 ตอปของรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยขางตน คาธรรมเนียมดังกลาว
กําหนดขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป และกําหนดสูงสุดไมเกิน 5,000,000 บาทตอป

4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระตองจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.008 รอยละ 0.012 หรือ รอยละ 0.016 ของ
มูลคาการชําระราคาและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิของบริษัทฯในแตละเดือน โดยขึ้นอยูกับคา
ความเสี่ยงของบริษัทฯ

5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระที่ตองจายคาธรรมเนียมสมาชิกกองทุนคุมครองผูลงทุน
ในหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละ 0.0005 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย

6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระตองนําสงคาบริการใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเปนผูดําเนินการใหบริการปฏิบัติการสัญญาซื้อขายลวงหนาแทน
บริษัทฯ โดยคิดคาธรรมเนียมรายเดือนในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และคาธรรมเนียมอื่นตาม
อัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระที่ตองนําสงคาธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ใหกับบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดังนี้
สัญญาซื้อขายลวงหนา
SET 50 Index Futures
SET 50 Index Options

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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อัตราคาธรรมเนียมตอสัญญาซื้อขายลวงหนา (บาท)
35
7

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญารับบริการการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อ
ขายลวงหนากับบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ดังนี้
อัตราคาธรรมเนียมการชําระหนี้
ตอสัญญาซื้อขายลวงหนา (บาท)
15
3

สัญญาซื้อขายลวงหนา
SET 50 Index Futures
SET 50 Index Options

นอกจากนี้ บริษัทฯมีภาระที่ตองชําระคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามสัญญาซื้อขายลวงหนา SET 50
Index Options ใหแกบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ในอัตรา 3 บาทตอสัญญา
23.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น - หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวน 1.3 ลานบาท (2549: 1.4 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
24. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลักคือ สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย สวนงานวานิชธนกิจ
สวนงานธุรกิจการลงทุน และสวนงานพัฒนาตราสารทางการเงิน และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตร
หลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
2549 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

รายได
กําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่
ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป

สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย
2550
2549
1,143,300 1,162,268

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

676,412

719,397

สวนงานวานิชธนกิจ
2550
2549
154,464
568,071
58,319
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417,773

การดําเนินงานอื่นๆ
2550
2549
167,054
83,646
90,242

23,930

รวม
2550
1,464,818

2549
1,813,985

824,973

1,161,100

104,517
(291,855)
(152,646)
484,989

138,879
(352,369)
(227,234)
720,376

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย
2550
2549
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ - สุทธิ
- สวนงาน
- สวนกลาง
รวม
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

36,296

35,483

สวนงานวานิชธนกิจ
2550
2549

16,461

18,225

การดําเนินงานอื่นๆ
2550
2549

11,483

12,839

รวม
2550

2549

64,240
144,072
208,312
5,449,141
5,657,453

66,547
153,465
220,012
4,748,952
4,968,964

25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี และลูกหนี้และเจาหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยแ ละสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และลูกหนี้อื่น ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินซื้อขายหลักทรัพยที่
เหมาะสม และเพื่อบริหารความเสี่ยงในตราสารหนี้ บริษัทฯไดกําหนดรายนามของผูออกตราสารหนี้
พรอมกําหนดเพดานการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว
นอกจากนี้ การให สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ฯไม มี ก ารกระจุก ตัว เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯมี ฐ านของลูก ค าที่
หลากหลายและมีอยูจํ านวนมากราย จํานวนเงินสูง สุดที่บริษัทฯอาจตอ งสูญเสี ยจากการใหสิ นเชื่อ มี
รายการดังนี้

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
2550
สินทรัพยทางการเงิน
รายการเทียบเทาเงินสด - ตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน
เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้อื่น

2549

1,100,000,000
295,358,884
20,261,160
2,092,492,449
29,649,974

1,700,000,000
686,792,381
7,413,600
1,129,904,414
47,384,848

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และ
เงินลงทุนที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯได
กําหนดเพดานการลงทุนสูงสุดตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่
สําคัญจําแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือกอนการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนดตามสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2550
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

28

800

นอยกวา 1 ป

1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

-

-

300
295
-

-

-

552
1,258
20

1,680
1,553
20

0.13 - 2.15
3.30 - 4.90
-

3.05 - 4.70
3.00 - 4.90
-

-

-

-

-

-

2,092

2,092

-

-

-

-

-

-

-

798

798

-

-

-

-

-

-

-

1,104

1,104

-

-
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: ลานบาท)
2549
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

124

300

นอยกวา 1 ป

1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

0.25 - 4.50
-

4.60 - 5.35
4.80 - 4.99

1,400

-

-

223

2,047

เงินลงทุนสุทธิ

-

-

687

-

-

774

1,461

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

1,130

1,130

-

-

-

-

-

-

-

613

613

-

-

-

-

-

-

-

454

454

-

-

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
2549 มีดังนี้: (หนวย: ลานบาท)
2550
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมีกําหนด

รวม

1,380
-

300
585
20
2,092

-

-

968
-

1,680
1,553
20
2,092

-

798
1,104

-

-

-

798
1,104
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(หนวย: ลานบาท)
2549
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

647
-

-

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมีกําหนด

รวม

1,400
748
7
1,130

-

-

713
-

2,047
1,461
7
1,130

-

-

-

613
454

613
454

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากรายไดและคาใชจายที่เปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
2550
2549

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญฮองกง

5,585
-

-

หนี้สินทางการเงิน
2550
2549
21,870
118,442

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2550
2549
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
896,997
33.7185
36.0455
4.3216
-

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯไมมียอดคงเหลือของตราสารอนุพันธทางการเงิน
นอกงบดุล

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
กรรมการ
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25.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น และมี
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่
ไมมีความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหา
ราคาตลาดที่เหมาะสมได มูล คายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัด
มูลคาที่เหมาะสม เชน การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด เปนตน
บริษัทฯไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้: ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ส ว นใหญ ถื อ ตามจํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบดุ ล รวมถึ ง เงิ น สด เงิ น ฝาก
สถาบันการเงินซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวน
ใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปน
มาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน
ในหลักทรัพย เปนตน มูลคายุติธรรมของลูกหนี้สํานักหักบัญชีและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนาถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น

ข)

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชีและเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือตามราคา
สุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น

(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ)
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26. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของ
ผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
27. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเสนอการจายเงินปนผลในอัตรา
หุนละ 1.25 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 266.875 ลานบาท โดยจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติในวันที่
23 เมษายน 2551 มีกําหนดจายวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551
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