บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2553

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ
2552 ของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริษัท
หลักทรัพย ภัทร จํากัด.(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ขาพเจาไดสอบทานงบกําไรขาดทุนของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของกับการสอบทานซึ่งใหความ
เชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ จากการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 สิงหาคม 2553

2

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

6
7
8
9
10
11
12
13

30 มิถุนายน 2553

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552

1,242,058,569
2,331,896,613
404,283,033
1,448,775,888
2,254,381
171,246,064
54,636,955
106,017,474
5,761,168,977

795,208,619
9,679,324
2,409,030,622
491,075,145
1,738,507,110
178,868,113
64,032,914
136,245,274
5,822,647,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หุนกูอนุพันธ
หนี้สินอนุพันธทางการเงินอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ
ั 220,000,000 หุน มูลคา หุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 213,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

14
22

20
15

8.3

16

30 มิถุนายน 2553

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552

187,708,253
1,534,895,137
160,204,196
54,551
48,117,965
156,582,138
166,451,535
17,171,012
2,271,184,787

601,438,404
1,356,074,063
67,133,286
89,971,568
291,709,188
17,924,832
2,424,251,341

1,100,000,000

1,100,000,000

1,067,500,000
1,250,605,206
531,750,075

1,067,500,000
1,250,605,206
445,580,016

110,000,000
530,128,909
3,489,984,190
5,761,168,977

110,000,000
524,710,558
3,398,395,780
5,822,647,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
หมายเหตุ
รายได
คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการกูยืมเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาธรรมเนยมและบรการจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ

17
8.4
8.6
8.2

20

(หนวย: บาท)
2552

2553

166,831,980
13,295,044
114,912,676
(4,610,676)
88,189,440
42,361,814
46,923,695
2,340,280
470,244,253

182,977,184
8,072,752
21,545,887
(20,340,526)
88,080,585
57,316,883
762,283
338,415,048

1,522,612
23 613 856
23,613,856

1,391,730
17 680 125
17,680,125

168,819,028
26,509,713
842,812
14,979,129
15,100,298
251,387,448
218,856,805
(51,730,751)
167,126,054

144,141,843
24,137,963
462,469
11,630,747
15,457,637
214,902,514
123,512,534
(28,556,994)
94,955,540

0.78

0.44

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
หมายเหตุ
รายได
คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการกูยืมเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คา ใช
ใ จ ายในการดํ
ใ
าํ เนินิ งาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ

17
8.4
8.6
8.2

20

(หนวย: บาท)
2552

2553

342,418,957
24,241,025
136,456,401
(7,090,079)
128,667,738
60,358,165
128,370,762
2,757,673
816,180,642

270,229,238
15,136,420
72,693,584
(78,493,663)
145,866,125
75,214,761
26,869,302
1,314,250
528,830,017

2,902,513
47,682,155

3,037,694
29,494,450

266,876,996
51,040,110
1,136,699
30,858,291
29,717,997
430,214,761
385,965,881
(92,322,530)
293,643,351

218,070,604
46,748,524
878,798
24,800,070
39,171,099
362,201,239
166,628,778
(36,014,552)
130,614,226

1.38

0.61

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
สวนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจาย
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ขาดทุนจากการตีราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยทางการเงินอื่น
สินทรัพยอื่น

385,965,881

166,628,778

30,221,081
(211,717)
2,130,860
498,682
(122,395,294)
(128,370,762)
(26,195)
(60,358,165)
2,902,513
, ,

26,760,182
(258,473)
37,866,741
(14,688,986)
(26,869,302)
(15,720)
4,804
(75,214,761)
3,037,694
, ,

110,356,884

117,250,957

9,679,324
379,671,338
86,792,112
289,731,222
(2,769,767)
30,211,467

26,869,302
(313,079,239)
3,333,562
(2,020,591,907)
125,760
(33,474,570)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(หนวย: บาท)
2552

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
2553
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงินอื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ยและเงินปนผล
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากเงินปนผล
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนกูอนุพันธ
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

(413,730,151)
182,801,949
71,255
(125,254,856)
(798,919)
546,761,858
16,081,734
(2,890,109)
(73,450,634)
486,502,849

1,610,933,604
470,903,732
(210,680)
(120,064,491)
13,531,595
(244,472,375)
27,688,104
(3,037,657)
(29,982,313)
(249,804,241)

(237,861,507)
294,899,811
44,499,249
(8,814,024)
(4,343,137)
88,380,392

(23,802,743)
308,126,767
75,733,248
(1,954,153)
18,216
(3,972,456)
354,148,879

160,191,709
(288,225,000)
(128,033,291)
446,849,950
795,208,619
1,242,058,569

(213,500,000)
(213,500,000)
(109,155,362)
1,128,416,082
1,019,260,720

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(หนวย: บาท)
2552

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
2552

2553
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
คาซื้ออุปกรณสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน
คาซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน
การเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
คาซื้อเงินลงทุนระยะยาวสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน

45,912
86,170,059
88,150

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภินันท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

104,436
1,733,233
282,372,048
-

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

1.1 ขอมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯมีกลุมผูบริหารของบริษัทฯและบริษัท อารพีไอซี พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเปนบริษัทที่
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร และถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท รวมพล ภัทร อินเตอรเนชั่นแนล
คอรปเปนผูถือหุนหลัก
ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูที่ชั้น 6, 8 - 11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6 ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
คาหลักทรัพย
ที่ปรึกษาการลงทุน
จัดจําหนายหลักทรัพย
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา
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กรรมการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 กระทรวงการคลังไดออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก
ใหแกบริษัทฯซึ่งเปนใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย โดย
ธุรกิจหลักทรัพยที่บริษัทฯไดรับอนุญาตเพิ่มเติมคือ
1.
2.
3.

การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล
การจัดการเงินรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาวไดก็ตอเมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยไดตรวจสอบระบบงานและบุคลากรตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2551 แลว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้น 205 คน (31 ธันวาคม 2552: 200 คน)
1.2 แผนการปรับโครงสรางกิจการ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสราง
กิจการเพื่อแยกธุรกิจการเปนตัวแทน (Agency Business) และธุรกิจลงทุน (Principal Business)
ออกจากกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ ปองกันและจํากัดขอบเขตของความเสี่ยงที่
แตกตางกันระหวางธุรกิจการเปนตัวแทนและธุรกิจการลงทุน เสริมใหการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวาง 2 ธุรกิจมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใหการบริหารเงินทุนและการบริหาร
จัดการของแตละธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคลองตัวในการขยายธุรกิจ
และสรางความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจใหม ตลอดจนเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนที่มีความ
ชํานาญเฉพาะในแตละธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ภายใตแผนการปรับโครงสรางดังกลาว บริษัทฯดําเนินการใหมีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเปนบริษัท
มหาชนขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจทางดานลงทุนและถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งจะทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งใน
อัตราการแลกหลักทรัพยเทากับ 1 ตอ 1 ซึ่งในที่นี้จะเทากับ 1 หุนสามัญของบริษัทฯตอ 1 หุนสามัญ
ของบริษัทโฮลดิ้ง
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ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเปนผลสําเร็จ บริษัทโฮลดิ้งจะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(ตองไมนอยกวารอยละ 75) และหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งจะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") แทนหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ทําคําเสนอซื้อ บริษัทฯจะโอนขายหลักทรัพยภายใตการลงทุนของสายงานลงทุนใหแกบริษัทโฮลดิ้ง
เพื่อใหบริษัทโฮลดิ้งเปนผูประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยตรง อนึ่งบริษัทโฮลดิ้งจะยกเลิกคําเสนอ
ซื้อหากเมื่อสิ้นสุดชวงระยะเวลารับซื้อแลวปรากฏวาสัดสวนของหลักทรัพยที่ไดมาจากการทําคําเสนอ
ซื้อต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนหลักทรัพยที่ออกแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสราง
กิจการขางตนและอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนขางตนแลว
บริษัทฯคาดวากระบวนการในการปรับโครงสรางกิจการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในธันวาคม 2553
ตอเนื่องถึงมกราคม 2554
2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ประกอบกั บประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํากั บ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช
การแสดงรายการในงบการเงิ น นี้ ไ ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ/น. 26/2549 เรื่องแบบงบการเงินสําหรับ
บริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน เวนแต
แมบทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
ตนทุนการกูย มื
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม

วันที่มีผลบังคับใช
มีผลบังคับใชทันที
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

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

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึน้ และสินทรัพยที่
อาจเกิดขึน้
สินทรัพยไมมตี ัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2554

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

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

1 มกราคม 2554

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็น วามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิด
รายการ
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ข)

ค)
ง)

คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการรับรูตามเกณฑอัตราสวนของ
งานที่ทําเสร็จ โดยบริษัทฯวัดความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จจากอัตราสวนของบริการที่ใหจนถึง
ปจจุบันเปรียบเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ตองใหบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯจะรับรูรายไดเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงินได
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการซื้ อ ขายตราสารอนุพั น ธ ถือ เป น รายได ห รือค า ใชจ าย ณ วัน ที่ ที่เ กิ ด
รายการ

จ)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

ฉ)

คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุก ๆ ประเภทที่มีวันถึง
กําหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อ
เรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
4.3 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดย
สถาบันการเงินที่มีอายุเกินกวา 3 เดือน และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
4.4 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและเงินที่ลูกคาวาง
เปนหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯเพื่อการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และ ณ วันที่ในงบดุลบริษัทฯไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพย
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทฯเทานั้น
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4.5 การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหนี้
หุนยืม” ในงบดุล และ ณ วันสิ้นปบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจาหนี้หุนยืม โดยคํานวณจากราคาเสนอขาย
ลาสุ ด ณ วั น สิ้น วัน ทํา การสุ ด ท า ยของงวดของตลาดหลัก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทยและบั น ทึก การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ
เปน “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย” ในงบดุล เงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึกใน
บัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน” หรือ “เจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน” และบันทึกคาธรรมเนียม
การยืมและการใหยืมหลักทรัพยตามเกณฑคงคาง
4.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย เ ผื่ อ ขายทั้ ง ที่ ถื อ ไว เ ป น เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวและระยะยาวแสดงตามมู ล ค า
ยุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
ผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไร
ขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดในหนึ่งป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคา
ทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่ง
จํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปและแสดง
ตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุน ณ วันสิ้นงวด
มูลคายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือ
ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะ
ถือไวจนครบกําหนด และเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
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4.7 ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานัก หักบั ญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย
หลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหัก
บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาในการทําธุรกรรมอนุพันธ
(ในป 2552 ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูทําหนาที่ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย
ดวยเงินสดและยอดดุลสุทธิลูกหนี้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ถามี)
ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลัก ทรัพ ยรวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลัก ทรัพ ยดวยเงินสด ลูกหนี้ยืม
หลักทรัพย ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อันไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้หุนยืม และ
ลูกหนี้จากการขายหุนกูอนุพันธ
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงใน
การเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี
หลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้น
หนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดดังนี้: ก)

มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(1) มู ล หนี้ ข องลู ก หนี้ ที่ ไ ด ติ ด ตามทวงถามจนถึ ง ที่ สุ ด แล ว แต ไ ม ไ ด รั บ การชํ า ระหนี้ แ ละ
บริษัทฯไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหนี้ให

ข)

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะ
ดังนี้: (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูก หนี้ ผ อ นชํ า ระรายที่ มี ง วดการชํ า ระเงิ น ไม เ กิ น สามเดื อ น ซึ่ ง ค า งชํ า ระเงิ น ต น หรื อ
ดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
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(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
ค)

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขา
ลักษณะตาม ข)

โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอั ต ราไม ต่ํ า กว า ร อ ยละหนึ่ง ร อ ยของมู ล หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ย ทั้ ง จํ า นวน ซึ่ ง เงื่ อ นไขดั ง กลา วขา งต น
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5, 20 - 30
3-5
5

ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของ
สินทรัพยนั้น บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ
วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
5
ป
3
ป

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี
โปรแกรมคอมพิวเตอร
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4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ใน
การประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่ง
เหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย
หัก ด วยตน ทุ นในการจํา หนาย โดยการจํา หน ายนั้น ผูซื้อกับผู ขายมีความรอบรูและเต็ มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
4.12 เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย
หลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหัก
บัญชีสําหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
(ในป 2552 ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูทําหนาที่ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
4.13 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชนยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาซื้อ
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย
และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่บริษัทฯถือไวเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย เปนตน
4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
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นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.15 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยู
กับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบ
แทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
นั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย
ใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.18 หุนกูอนุพันธ
หุนกูอนุพันธเปนหุนกูที่บริษัทฯออกและเสนอขายใหแกลูกคาหรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ ซึ่งเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญโดยเฉพาะเจาะจงโดยออกจําหนายภายใตเงื่อนไข
ที่ไ ด รับอนุ มัติจ ากสํานั กงานคณะกรรมการกํากับ หลั ก ทรั พ ย และตลาดหลัก ทรั พ ย หุน กูอนุพัน ธ
ดังกลาวมีการอางอิงกับราคาหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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หุนกูแสดงดวยราคาทุนที่ขายปรับดวยสวนต่ํากวามูลคาของหุนกูที่ตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุน
อนุพันธทางการเงินแฝงแสดงภายใตบัญชีสินทรัพย/หนี้สินอนุพันธทางการเงินโดยแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน ซึ่งมูลคายุติธรรมคํานวณโดยใช
เทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงขอมูลความสัมพันธของสภาพคลอง เงินปนผล อัตรา
ดอกเบี้ย ราคาของสินคาอางอิง และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสินคาอางอิง
4.19 ตราสารอนุพันธทางการเงิน
สัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทฯบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯ ซึ่งมีไวเพื่อคาเปนรายการนอก
งบดุล เงินวางประกันในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สํานักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายลวงหนา และบริษัทฯจะรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
สัญญาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายลวงหนาคํานวณจากราคาที่ใช
ชําระราคา ณ สิ้นวันทําการของบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญาออปชัน
บริษัทฯบันทึกคาสิทธิที่จาย (สถานะซื้อ) และคาสิทธิที่ไดรับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทําการซื้อหรือขาย
สัญญาออปชันที่อางอิงกับดัชนี SET 50 ในบัญชีสินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่น และบัญชีหนี้สิน
อนุพันธทางการเงินอื่น ตามลําดับ และบริษัทฯจะรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของคาสิทธิดังกลาวในงบกําไรขาดทุน มูลคายุติธรรมคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้น
วันทําการของบริษัท ตราสารอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4.20 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินชดเชยสําหรับพนักงานเกษียณอายุ และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.21 ภาษีเงินได
ก)

ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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ข)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดย
ใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และ
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้ บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อ
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราที่
คาดวาจะตองใชในปที่บริษัทฯจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจะตองจายชําระหนี้สินโดย
ใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล
และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไร
ทางภาษีเ พียงพอตอการนําสินทรัพ ยภ าษีเงินไดรอการตัด บัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงิน ที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํ า นวนที่ ป ระมาณการไว การใช ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว
แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูในสภาวะปจจุบัน
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คาเผื่อการดอยคาของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินเมื่อฝายบริหารพบวาสถาบัน
การเงินดังกลาวประสบปญหาการดําเนินงานตอเนื่องและผิดนัดชําระหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกลาว โดย
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้รวมถึงแผนการปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินนั้น
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝายบริหาร
ใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปน
ระยะเวลานานรวมถึงเปนเงินลงทุนในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ซึ่งอาจตองใชระยะเวลานานที่มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้น อยางไรก็
ตาม การใชประมาณการและขอสมมติที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อการดอยคา ดังนั้น การ
ปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวอาจมีขึ้นไดในอนาคต
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดาน
เครดิตที่อาจเกิดขึ้น ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ฝายบริหาร
จําเปนตองใช ดุลยพินิ จในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดย
คํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต มูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน อายุของหนี้ที่คงคางและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการ
ใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรูสินทรัพย ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา
บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้
ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปน
จํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
สัญญาเชา
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช า ว า เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ
ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง
ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือน
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - สุทธิ

30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
21,000
21,000
978,443,915
474,656,381
950,000,000
1,200,000,000
(686,406,346)
(879,468,762)
795,208,619
1,242,058,569
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7.

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
9,679,324

ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุเกินกวา 3 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุเกินกวา 3 เดือน เปนสวนหนึ่งของตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) เมื่อ
เดือนมีนาคม 2552 ซึ่งไดรับดอกเบี้ยอัตรารอยละ 3 ตอป บริษัทฯไดรับชําระเงินตามตั๋วสัญญาใชเงิน
ดังกลาวแลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2553
8.

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

8.1 ราคาทุนและมูลคายุติธรรม
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยจดทะเบียน
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ
หลักทรัพยเผื่อขาย
หนวยลงทุน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
ตราสารหนี้
รวมตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

458,503,449
(6,199,885)
452,303,564

452,303,564
452,303,564

518,750,448
19,425,893
538,176,341

538,176,341
538,176,341

70,000,000
486,559
70,486,559

70,486,559
70,486,559

170,000,000
228,450
170,228,450

170,228,450
170,228,450

199,940,486
199,940,486
722,730,609

399,911,033
399,911,033
1,108,315,824
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(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียน
หนวยลงทุน
รวม
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยอื่น
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ

889,858,955
641,108
890,500,063
708,513,541
1,599,013,604

1,598,430,930
582,674
1,599,013,604
1,599,013,604

10,152,405
(5)
10,152,400
1,609,166,004
2,331,896,613

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

824,501,964
641,108
825,143,072
593,878,238
(128,370,762)
1,290,650,548

1,290,058,942
591,606
1,290,650,548
1,290,650,548

10,064,255
(5)
10,064,250
1,300,714,798
2,409,030,622

8.2 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯไดโอนกลับขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในงบกําไรขาดทุนจํานวน 46.9 ลานบาท และ 128.4
ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาเห็นวาปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาวมี
การฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยไดรับประโยชนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัว ประกอบกับปจจัยพื้นฐานที่
เขมแข็งของบริษัทสงผลใหราคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวซึ่งเคยบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
ในอดีตไดปรับตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552: โอนกลับ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินจํานวน 26.9 ลานบาท)
8.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
445,580,016
(54,622,668)

ยอดยกมาตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
- จากการตีราคา
- จากการจําหนาย
ยอดคงเหลือปลายงวด

192,237,147
(106,067,088)
531,750,075

443,469,130
56,733,554
445,580,016
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8.4 ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

(2,130,860)
(83,956,760)
81,476,944
(4,610,676)

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552

(37,866,741) (2,130,860) (37,866,741)
(7,464,273) (127,354,513) (55,315,908)
24,990,488 122,395,294 14,688,986
(20,340,526) (7,090,079) (78,493,663)

8.5 ในระหวางงวด บริษัทฯไดรับเงินจากการขายหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายตามรายละเอียด
ดังนี้: สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552

7,305,084,489 6,920,971,985 15,191,281,979
100,000,000

10,390,686,845
-

294,899,811
164,433,765 276,335,317
7,469,518,254 7,197,307,302 15,586,181,790

308,126,767
10,698,813,612

8.6 ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ในระหวางงวด บริษัทฯไดรับดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนแตละประเภทดังนี้: สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553
ดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินวางประกันกับสํานักหักบัญชี
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป

3,096,468
1,066,899
1,264,821

3,363,115
1,330,413
857,647

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552
5,751,967
2,119,213
3,977,982

7,272,890
2,507,001
2,618,962
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เงินปนผล
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

9.

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552

2,606,463
34,327,163
42,361,814

4,009,754
44,499,249
60,358,165

4,738,260
47,027,448
57,316,883

4,757,100
58,058,808
75,214,761

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย

ลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีตราสารทุน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
ในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี

30 มิถุนายน 2553
368,538,200
180,965,894
(145,221,061)
35,744,833
404,283,033

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552
470,751,868
329,279,130
(308,955,853)
20,323,277
491,075,145

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดว ยเงินสด
879,789,668
1,129,919,435
ลูกหนี้ทรัพยสนิ วางประกัน
483,673,614
523,128,203
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย
34,975,000
68,052,000
ลูกหนี้จากการขายหุนกูอนุพนั ธ
47,548,172
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
1,445,986,454
1,721,099,638
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(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

2,789,434
1,448,775,888

17,407,472
1,738,507,110

10.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้: (หนวย: ลานบาท)

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
มูลหนี้ปกติ
รวม

1,446
1,446

30 มิถุนายน 2553
คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้สุทธิ
จะสูญที่ตั้ง
หลังหักคาเผื่อ
โดยบริษัทฯ
หนี้สงสัยจะสูญ
1,446
1,446

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
1,721
1,721

31 ธันวาคม 2552
คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้สุทธิ
จะสูญที่ตั้ง
หลังหักคาเผื่อ
โดยบริษัทฯ หนี้สงสัยจะสูญ
1,721
1,721

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
อาคารและ เครื่องตกแตง ติดตั้ง
สวนปรับปรุง
และเครื่องใช
อาคาร
สํานักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
30 มิถุนายน 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
30 มิถุนายน 2553

ยานพาหนะ

รวม

52,012,454
52,012,454

242,794,089
7,099,885
249,893,974

168,505,130
1,760,051
170,265,181

17,193,506
17,193,506

480,505,179
8,859,936
489,365,115

-

144,203,494
6,800,319
151,003,813

142,991,936
8,545,878
151,537,814

14,441,636
1,135,788
15,577,424

301,637,066
16,481,985
318,119,051
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(หนวย: บาท)

ที่ดิน

อาคารและ เครื่องตกแตง ติดตั้ง
สวนปรับปรุง
และเครื่องใช
อาคาร
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552

52,012,454

98,590,595

25,513,194

2,751,870

178,868,113

30 มิถุนายน 2553

52,012,454

98,890,161

18,727,367

1,616,082

171,246,064

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2552

18,908,839

2553

16,481,985

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 156 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 148
ลานบาท)
12. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ
1 - 5 ป
1 - 3 ป

ยอดยกมา
ตนงวด
1,426,622
62,606,292
64,032,914

เพิ่มขึ้น
250,000
4,093,137
4,343,137

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553

ตัดจําหนาย
(549,219)
(13,189,877)
(13,739,096)

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด
1,127,403
53,509,552
54,636,955
7,851,343
13,739,096

ณ วั น ที่ 30 มิถุน ายน 2553 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิว เตอรจํ า นวนหนึ่งซึ่งตั ด จํา หนา ยหมดแล ว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 60 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2552: 56 ลานบาท)
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13. สินทรัพยอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
40,570,441
73,399,101
27,235,702
24,701,749
14,101,196
13,719,216
8,828,019
7,690,403
4,253,843
1,696,964
183,817
406,635
10,844,456
14,631,206
136,245,274
106,017,474

รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
เงินสมทบกองทุนชําระราคา
ทรัพยสินเพื่อความมั่นคง
คาใชจายจายลวงหนา
เงินทดรองจายลวงหนา
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ
อื่นๆ
รวม
14. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพยดว ยเงินสด
เจาหนี้ทรัพยสนิ ที่รับเปนประกัน
เจาหนีห้ ุนยืม
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

963,655,350
45,900,000
522,794,967

820,795,589
79,900,800
449,851,974

2,544,820
1,534,895,137

5,525,700
1,356,074,063
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15. หนี้สินอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
4,363,985
3,883,326
8,969,040
6,832,500
45,912
1,289,966
3,792,075
5,919,040
17,924,832
17,171,012

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
เจาหนี้อนื่
อื่นๆ
รวม
16. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ด ว ยขาดทุ น สะสมยกมา (ถ า มี ) จนกว า ทุ น สํ า รองนี้ จ ะมี จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
17. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553
รายไดจากที่ปรึกษาทางการเงิน
รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
รายไดจากการยืม/ใหยืมหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม

101,039,086
13,535,991
337,599
114,912,676

10,550,000
10,903,484
92,403
21,545,887

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552
105,275,067
23,205,019
1,056,327
6,919,988
136,456,401

55,750,000
16,762,429
181,155
72,693,584
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18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรับอนุญาต
แหงหนึ่ง และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปน
จํานวนเงิน 10.02 ลานบาท (สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552: 9.07 ลานบาท)
19. เงินปนผล
(หนวย: บาท)
เงินปนผล
อนุมัติโดย
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรสุทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของป 2551
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
รวมเงินปนผลที่จายในระหวางงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรสุทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของป 2552
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
รวมเงินปนผลที่จายในระหวางงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
213,500,000
1.00

213,500,000

1.00

288,225,000

1.35

288,225,000

1.35

20. ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
และ 2552 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552
ภาษีเงินไดสําหรับงวดที่คํานวณจากกําไรสุทธิ
ทางภาษี
บวก (หัก): ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากความ
แตกตางชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได
ของปกอน
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุน

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552

36,371,755

34,216,798

55,328,818

29,123,511

15,321,918

(533,984)

37,887,217

12,016,861

37,078
51,730,751

(5,125,820)
28,556,994

(893,505)
92,322,530

(5,125,820)
36,014,552
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ผลรวมของภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนสามารถสรุป
ไดดังนี้
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนเกิน (ต่ํากวา)
ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

177,250,025

148,526,672

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษี
ที่ใชสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 สามารถแสดงได
ดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2552
2553
กําไรทางบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณในอัตรา 25%
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดที่ไมนํามารวม
คิดภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุน

218,856,805

123,512,534

385,965,881

166,628,778

54,714,201

30,878,134

96,491,470

41,657,194

(2,983,450)
51,730,751

(2,321,140)
28,556,994

(4,168,940)
92,322,530

(5,642,642)
36,014,552

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน

9,241,122
10,124,116
2,199,375

9,089,650
10,415,302
34,292,065
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(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
หุนยืม
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรที่ยังไมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
หุนยืม
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

143,736
21,708,349

9,738,465
112,592
63,648,074

(177,250,025)

(148,526,672)

(411,302)
(629,160)
(178,290,487)
(156,582,138)

(5,092,970)
(153,619,642)
(89,971,568)

ป 2549 ถึงป 2553 บริษัทฯคํานวณภาษีตามแบบแสดงรายการโดยใชอัตราภาษีรอยละ 25 เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ.
2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยโดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี
เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่
บริษัทมีหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
21. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด
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22. หุนกูอนุพันธ
30 มิถุนายน 2553
160,204,196

หุนกูอนุพนั ธ

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552
-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุนกูอนุพันธ (Structured Notes) ซึ่งหุนกูอนุพันธเปนตราสารที่ประกอบดวย 2 สวน คือหุนกูและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Options) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการขายหลักทรัพยในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท และมีระยะเวลาไมเกิน
3 ปนับตั้งแตวันออกจําหนายหุนกูอนุพันธ โดยมีปจจัยอางอิงคือ หลักทรัพยอางอิงหรือดัชนีอางอิง
โดยอาจเปน SET50 Index SET100 Index SET Index หรือหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนหลักทรัพยรายตัว กลุมของหลักทรัพย หรือดัชนีหลักทรัพยอื่น หรือปจจัยอางอิง
อื่นตามที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
การชําระคืนเงินตน/จายคาตอบแทนเมื่อครบอายุหุนกูอนุพันธ บริษัทฯจะชําระคืนดวยเงินสด การสง
มอบปจจัยอางอิงหรือหลักทรัพยซึ่งมิใชหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ และ/หรือ สงมอบทรัพยสินอื่น
หรือสงมอบทั้งเงินสดและหลักทรัพย
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดออกจําหนายหุนกูอนุพันธจํานวนประมาณ 160 ลานบาท มีอายุ
ไมเกิน 270 วัน โดยปจจัยอางอิงของหุนกูอนุพันธไดแก หลักทรัพยอางอิงในกลุม SET50 Index ทั้งนี้
เพื่อปองกันความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาหลักทรัพยอางอิง บริษัทฯไดพิจารณาทําการปองกัน
ความเสี่ยงดวยการซื้อขายสินทรัพยอางอิงบางสวนไวแลว
23. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: -

27
(นายอภินนั ท เกลียวปฏินนท)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทฯ
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
รายการธุรกิจกับบุคคลและ
กิจการที่เกีย่ วของกัน
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย

นโยบายการกําหนดราคา

397,030
8,000

381,685
43,750

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป

146,296

9,568

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
(หนวย: บาท)

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2553
2552
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทฯ
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
รายการธุรกิจกับบุคคลและ
กิจการที่เกีย่ วของกัน
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา

นโยบายการกําหนดราคา

884,937
8,900

450,914
89,700

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป

222,084
2,250

9,568
-

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ
31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
กรรมการของบริษัทฯ
เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา

4,417,838
7,647,508
2,000

2,055,827
9,300

-

71,716

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพัน
1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระตองจายคาสิทธิในการใชซอฟทแวรของบริษัทใน
ตางประเทศเพื่อใชในการดําเนินงานประมาณปละ 87,000 เหรียญสหรัฐฯ สัญญาดังกลาวเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยมีระยะเวลาเริ่มตน 3 ป และตออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ป
เวนแตจะไดมีการยกเลิกสัญญา
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯมี ภ าระที่ ต อ งจ า ยค า บริ ก ารจากการใช ซ อฟท แ วร อื่ น ของบริ ษั ท ใน
ตางประเทศดังกลาวเพื่อใชในการดําเนินงานจํานวนเงินประมาณ 4.83 ลานบาทตอไตรมาส
เปนระยะเวลา 6 ไตรมาส โดยเริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552

2)

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลา
3 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้
จายชําระภายในป
ลานบาท
2553
0.5
2554 - 2555
0.9
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3)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระที่ตองนําสงคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนเดือนละ 50,000 บาท และในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขาย
หลักทรัพย

4)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยจายคาธรรมเนียมดังกลาวใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ 1 ตอปของรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยขางตน
คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป และกําหนดสูงสุดไมเกิน 5,000,000
บาทตอป

5)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระตองจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.008 รอยละ 0.012 หรือ รอยละ
0.016 ของมูลคาการชําระราคาและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิของบริษัทฯในแตละเดือน โดย
ขึ้นอยูกับคาความเสี่ยงของบริษัทฯ

6)

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2553 บริ ษั ท ฯมี ภ าระต อ งนํ า ส ง ค า บริ ก ารให แ ก บ ริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเปนผูดําเนินการใหบริการปฏิบัติการสัญญาซื้อขาย
ล ว งหน า แทนบริ ษั ท ฯ โดยคิ ด ค า ธรรมเนี ย มรายเดื อ นในอั ต ราเดื อ นละ 30,000 บาท และ
คาธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
2554

7)

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2553 บริษัท ฯมีภ าระที่ ต องจา ยค า ธรรมเนีย มสมาชิ ก กองทุน คุม ครอง
ผูลงทุนในหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 0.0005 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย

8)

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2553 บริ ษั ท ฯมี ภ าระที่ ต อ งนํ า ส ง ค า ธรรมเนี ย มซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ลวงหนาใหกับบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยคิดคาธรรมเนียมรายป
500,000 บาท และมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตอสัญญาใน
อัตราที่กําหนดโดยบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

9)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญารับบริการการชําระหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายลว งหนากับบริษัท สํานักหั กบัญชี (ประเทศไทย) จํากั ด โดยคิดคาธรรมเนีย มรายป
300,000 บาท และมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการชําระหนี้และการลางฐานะตอสัญญาใน
อัตราที่กําหนดโดยบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
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10) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระที่ตองจายคาธรรมเนียมการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม
และ/หรือผูใหยืมในอัตราที่กําหนดโดยบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
11) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธของบริษัทฯดังนี้
ฟวเจอรสของดัชนี SET 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาฟวเจอรสของดัชนี SET 50 ที่ซื้อขาย
ในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํานวนทั้งสิ้น 1,030 สัญญา ดังนี้
สถานะซื้อ
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
ฟวเจอรสเดือนกันยายน 2553
295
160,598
ฟวเจอรสเดือนธันวาคม 2553
366
198,291
รวม
358,889
661

สถานะขาย
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
369
199,953
369
199,953

* สัญญาฟวเจอรสของดัชนี SET 50 ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธมีการชําระราคาแบบสวนตางเงินสดระหวางราคาตนทุนของ
ฟวเจอรสกับระดับดัชนี SET 50 ในวันชําระราคา สงผลใหภาระผูกพันที่แทจริงจะเทากับสวนตางดังกลาว

ฟวเจอรสของ Single Stock
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาฟวเจอรสของ Single Stock ที่ซื้อขาย
ในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํานวนทั้งสิ้น 1,887 สัญญา ดังนี้

ฟวเจอรสเดือนกันยายน 2553
รวม

สถานะขาย
สถานะซื้อ
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท) จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
1,887
37,535
1,887
37,535
-

* สัญญาฟวเจอรสของ Single Stock ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธมีการชําระราคาแบบสวนตางเงินสดระหวางราคาตนทุนของ
ฟวเจอรส กับ ราคาของ Single Stock ในวันชําระราคา สงผลใหภาระผูกพันที่แทจริงจะเทากับสวนตางดังกลาว
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ออปชันของดัชนี SET 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาออปชันของดัชนี SET 50 ที่ซื้อขาย
ในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํานวนทั้งสิ้น 24 สัญญา ดังนี้
สถานะขาย
สถานะซื้อ
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท) จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
สิทธิในการซื้อออปชันเดือน
กันยายน 2553
สิทธิในการขายออปชันเดือน
กันยายน 2553
รวม

12

49

-

-

10
22

58
107

2
2

14
14

* ราคาตนทุนของออปชัน คือ คาสิทธิที่จาย (สถานะซื้อ) และคาสิทธิที่ไดรับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทําการซื้อขายสัญญาออปชัน

24.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น - หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน
จํานวน 1.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 1.3 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
25. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลักคือ สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ล ว งหน า ส ว นงานวานิ ช ธนกิ จ และส ว นงานธุ ร กิ จ การลงทุ น และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในส ว นงานทาง
ภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้
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(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

รายได
โอนกลับขาดทุนจากการ
ดอยคา
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่
ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด

สวนงานนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา สวนงานวานิชธนกิจ
2553
2552
2553
2552
10,900
193,841 201,605 101,039

สวนงานธุรกิจ
การลงทุน
2553
2552
120,824
119,647

รวม
2553
415,704

2552
332,152

-

-

-

-

46,924

-

46,924

-

113,157

118,876

88,858

(16,097)

150,727

100,017

352,742

202,796

7,616
(141,502)
(51,730)
167,126

6,263
(85,547)
(28,557)
94,955

(หนวย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

รายได
โอนกลับขาดทุนจากการ
ดอยคา
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่
ไมไดปนสวน:
โอนกลับขาดทุนจากการ
ดอยคา
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับงวด

สวนงานนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา สวนงานวานิชธนกิจ
2553
2552
2553
2552
391,852 301,919 111,238
56,100

สวนงานธุรกิจ
การลงทุน
2553
2552
170,416
130,825

2553
673,506

2552
488,844

รวม

-

-

-

-

128,371

-

128,371

-

230,744

153,680

87,785

17,345

265,089

103,268

583,618

274,293

26,869
14,303
13,116
(211,956) (147,650)
(92,322) (36,014)
293,643 130,614
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กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2552
2553
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ - สุทธิ
- สวนงาน
- สวนกลาง
รวม
สินทรัพยสวนกลาง

26,300

28,527

สวนงานวานิชธนกิจ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2553
2552

10,901

11,548

รวมสินทรัพย

สวนงานธุรกิจการลงทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2553
2552

8,024

6,925

รวม
30 มิถุนายน
2553

31 ธันวาคม
2552

45,225
126,021
171,246
5,589,923

47,000
131,868
178,868
5,643,779

5,761,169

5,822,647

26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้และเจาหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา สินทรัพยและหนี้สินอนุพันธทางการเงินอื่นและหุนกูอนุพันธ
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และลูกหนี้อื่น ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินซื้อขายหลักทรัพยที่
เหมาะสม และเพื่อบริหารความเสี่ยงในตราสารหนี้ บริษัทฯไดกําหนดรายนามของผูออกตราสารหนี้
พรอมกําหนดเพดานการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว
นอกจากนี้ การให สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ฯไม มี ก ารกระจุ ก ตั ว เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯมี ฐ านของลู ก ค า ที่
หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อมี
รายการดังนี้
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(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552
สินทรัพยทางการเงิน
รายการเทียบเทาเงินสด - ตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้อื่น

500,000,000
199,940,486
404,283,033
1,448,775,888
53,761,384

500,000,000
9,679,324
399,911,033
491,075,145
1,738,507,110
86,737,557

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนที่
มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคี ยงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯได
กําหนดเพดานการลงทุนสูงสุดตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่สําคัญจําแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือกอนการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนดตามสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
30 มิถุนายน 2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
หุนกูอนุพันธ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

นอยกวา 1 ป

1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

258
-

500
-

200
-

-

-

484
2,132
404

1,242
2,332
404

0.01 - 0.75
-

1.08 - 1.13
1.13 - 1.15
-

-

-

-

-

-

1,449
2

1,449
2

-

-

-

-

-

-

-

188

188

-

-

-

-

-

-

-

1,535
160

1,535
160

-

-
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กรรมการ

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

นอยกวา 1 ป

1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

152
-

500
-

10
400
-

-

-

143
2,009
491

795
10
2,409
491

0.01 - 0.75
-

1.10 - 1.15
3.00
1.16
-

-

-

-

-

-

1,739

1,739

-

-

-

-

-

-

-

601

601

-

-

-

-

-

-

-

1,356

1,356

-

-

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ
31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้: (หนวย: ลานบาท)
30 มิถุนายน 2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หุนกูอนุพันธ

1,242
-

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไมมีกําหนด

รวม

723
404
1,449
2

-

-

1,609
-

1,242
2,332
404
1,449
2

188
1,535
160

-

-

-

188
1,535
160
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กรรมการ

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
1 - 5 ป

เกิน 5 ป

-

10
1,108
491
1,739

-

-

601
1,356

-

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

795
-

ภายใน 1 ป

ไมมีกําหนด

รวม

-

1,301
-

795
10
2,409
491
1,739

-

-

601
1,356

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากรายไดและคาใชจายที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปน
สกุลเงินตราตางประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญฮองกง
เหรียญยูโร
เหรียญญี่ปุน

สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
1,392,918
52,011
3,440,187

1,366,728
52,008
3,440,012

27,976
118,442
-

21,799
118,442
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2553
2552
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
32.3947
33.3197
4.1594
4.2937
39.5316
47.7291
0.3659
0.3618
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กรรมการ

ตราสารอนุพนั ธทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินนอก
งบดุลดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา
1 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ป มากกวา 1 ป
สัญญาฟวเจอรสของดัชนี SET50
สถานะซื้อ
สถานะขาย
สัญญาฟวเจอรสของ Single Stock
สถานะขาย

รวม

358,125
200,330

-

-

358,125
200,330

38,152

-

-

38,152

26.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น และมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทาง
การเงินที่มีการซื้อขายในตลาด มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหา
ราคาตลาดที่เหมาะสมได มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัด
มูลคาที่เหมาะสม เชน การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด เปนตน
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บริษัทฯไดมกี ารประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี:้ ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกํ า หนดราคายุ ติธ รรมขึ้ น อยูกั บ ลั ก ษณะของตราสารทางการเงิ น ราคายุติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย ทางการเงิ น สว นใหญ ถือตามจํา นวนเงิน ที่แ สดงในงบดุลรวมถึง เงินสด เงิน ฝาก
สถาบันการเงินซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวน
ใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่
เป น มาตรฐานซึ่ ง ซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล อ งจะใช ร าคาตลาดเป น ราคายุ ติ ธ รรม เช น
เงินลงทุนในหลักทรัพย และตราสารอนุพันธ เปนตน มูลคายุติธรรมของลูกหนี้สํานักหักบัญชี
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมี
กําหนดชําระระยะสั้น

ข)

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและหุนกูอนุพันธ
ถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น

27. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสม การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
28. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2553 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานในรอบหกเดือนของป 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.35 บาท
คิดเปนจํานวนเงิน 288.23 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 กันยายน 2553
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29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน
ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2552
วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม รายงานไว ประเภทใหม รายงานไว
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
144,141,843 155,367,590 218,070,604 242,045,674
คาตอบแทนกรรมการ
405,000
825,000
คาตอบแทนผูบ ริหารและกรรมการ 11,630,747
- 24,800,070
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
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