บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทหลักทรัพย ภัทร
จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด.
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2552

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

6
7
8
9
10
11
12
21
13

2551
1,128,416,082
1,576,218,407
51,915,114
942,407,787
125,760
209,975,276
34,973,747
110,214,736
88,433,250
4,142,680,159

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุวิทย มาไพศาลสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

(หนวย: บาท)
2550
1,579,563,697
100,000,000
1,553,004,170
20,261,160
2,092,492,449
208,312,218
35,898,974
67,920,089
5,657,452,757

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินอนุพันธทางการเงินอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 220,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 213,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

14

21
15

8.3

16

2551

428,800,215
607,784,477
210,680
31,178,987
227,931,963
32,868,157
1,328,774,479

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

1,100,000,000

1,100,000,000

1,067,500,000
1,250,605,206
(54,622,668)

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

110,000,000
440,423,142
2,813,905,680
4,142,680,159

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุวิทย มาไพศาลสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(หนวย: บาท)
2550

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หมายเหตุ
รายได
คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการกูยืมเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คคาใชจายเกยวกบพนกงาน
าใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ

17
8.4
8.6

20
7, 8.2

21

(หนวย: บาท)
2550

2551

864,742,683
28,174,102
270,385,498
37,564,665
18,745,446
169,623,947
11,899,023
1,401,135,364

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

8,960,376
133,405,629

7,119,442
156,187,288

526,207,407
91,316,235
2,721,586
3,668,000
303,953,682
78,958,830
1,149,191,745
251,943,619
(44,636,685)
207,306,934

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

0.97

2.27

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุวิทย มาไพศาลสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
สวนลดรับตั๋วแลกเงินตัดจาย
กําไรจากการตีราคาหลักทรัพย
ขาดทุนจากการตีราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการดอยคาเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยทางการเงินอื่น
สินทรัพยอื่น

251,943,619

637,634,672

50,508,864
(19,065,367)
41,440
16,999,148
51,148,219
252,805,463
20,234
(13,464,432)
(169,623,947)
8,960,376

44,048,048
(6,969,969)
(3,308,960)
(75,109,359)
(253,971)
(20,383)
(147,173,830)
7,119,442

430,273,617

455,965,690

50,000,000
(6,435,495)
(31,653,954)
1,150,084,662
(143,640)
(7,115,107)

(100,000,000)
174,158,617
(12,847,560)
(962,588,035)
13,346,105

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุวิทย มาไพศาลสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(หนวย: บาท)
2550

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
2550

2551
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงินอื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ยและเงินปนผล
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 6)
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
คาซื้ออุปกรณสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน
คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนสวนที่บันทึกเปนหนี้สิน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

(368,754,966)
(467,994,801)
187,120
(63,028,231)
(4,062,805)
681,356,400
155,175,480
(8,960,339)
(159,785,014)
667,786,527

184,589,892
649,501,049
(96,627,113)
1,230,370
306,729,015
148,806,269
(7,129,822)
(163,582,808)
284,822,654

(1,018,812,510)
396,659,551
30,339,000
(34,403,226)
85,580
(12,427,537)
(638,559,142)

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

(480,375,000)
(480,375,000)
(451,147,615)
1,579,563,697
1,128,416,082

(640,500,000)
(640,500,000)
(467,668,677)
2,047,232,374
1,579,563,697

3,652,980
868,766
(232,177,424)

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

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายสุวิทย มาไพศาลสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการ

-

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท รวมพล ภัทร อินเตอรเนชั่นแนล คอรป ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศซามัวและกลุมผูบริหารของบริษัทฯเปนผูถือหุนหลัก ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูที่
ชั้น 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

ตั้ง แต วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2550 บริ ษั ท ฯได ล งนามในสั ญ ญาการเป น นายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใ น
ลักษณะ คูคา(Exclusive Partner) กับ Merrill Lynch International Incorporated ทั้งนี้ บริษัทฯจะคิด
คาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนกับบริษัทดังกลาวในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 60 ของอัตราคาธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้น 243 คน (2550: 211 คน)
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1.2 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัว
ของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และ
ความเชื่อมั่น ของผู บริ โภคที่ ล ดลง วิกฤตการณดั ง กลา วไดสงผลกระทบอย า งเป น สาระสํ าคัญต อ
แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก ภาวะวิกฤตดังกลาวและสถานการณความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศระหวางป
2551 ที่ผานมา สงผลกระทบทางดานลบตอปจจัยพื้นฐานของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของ
บริษัทฯในบางกลุม นอกจากนี้ การลดลงของดัชนีตลาดหลั กทรัพยของประเทศไทยจาก 858.10
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2550 เปน 449.96 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 47.56 ทํา
ใหโอกาสที่ราคาหลักทรัพยจะปรับตัวสูงขึ้นสูราคาตนทุนในระยะเวลาอันสั้นเปนไปไดยาก บริษัทฯ
จึงไดพิจารณาบันทึกรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคายุติธรรมต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีจํานวนประมาณ 249 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนปปจจุบัน
2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ประกอบกั บประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรั พ ย ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติกอนวันที่มีผล
บังคับใช โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินไดฉบับปรับปรุงป 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
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ/น. 26/2549 เรื่องแบบงบการเงินสําหรับ
บริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
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

งบกระแสเงินสด
สัญญาเชา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง
2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่
29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง
2550) และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให
ใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)

การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิด
รายการ

ข)

คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการ โดย
พิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน

ค)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ง)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการซื้อ ขายตราสารอนุ พั น ธถือ เป น รายได ห รือค า ใช จ าย ณ วั น ที่ ที่เ กิ ด
รายการ

จ)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

ฉ)

คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
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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
4.5 การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหนี้
หุนยืม” ในงบดุล และ ณ วันสิ้นปบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจาหนี้หุนยืม โดยคํานวณจากราคาเสนอขาย
ล 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 บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอ
เปน “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย” ในงบดุล เงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึก
ในบั ญ ชี “ลู ก หนี้ ท รั พ ย สิ น วางประกั น ” หรื อ “เจ า หนี้ ท รั พ ย สิ น ที่ รั บ เป น ประกั น ” และบั น ทึ ก
คาธรรมเนียมการยืมและการใหยืมหลักทรัพยตามเกณฑคงคาง
4.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
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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
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุน ณ วันสิ้นป
มูลคายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือ
ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะ
ถือไวจนครบกําหนด และเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
4.7 ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาในการทําธุรกรรมอนุพันธ
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย
ดวยเงินสดและยอดดุลสุทธิลูกหนี้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(ถามี)
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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) ลู ก 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
(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด

ค)

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขา
ลักษณะตาม ข)

โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอั ต ราไม ต่ํ า กว า รอ ยละหนึ่ ง ร อ ยของมู ล หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ย ทั้ง จํ า นวน ซึ่ ง เงื่ อ นไขดัง กล า วข า งต น
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5, 20 - 30
3-5
5

ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
ของสินทรัพยนั้น 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 ทุนในการจํา หน าย โดยการจํา หน ายนั้ น ผูซื้อกับผูขายมี ความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
4.12 เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีสําหรับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
4.13 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชนยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาซื้อ
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย
และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่บริษัทฯถือไวเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย เปนตน
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4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.15 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเป น สัญญาเช า การเงิน สั ญญาเชาการเงินจะบั น ทึก เปน รายจา ยฝา ยทุน ดว ยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะ
ต่ํากวา
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.18 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)
4.19 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.20 ภาษีเงินได
ก)

ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

ข)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี คํ า นวณขึ้ น จากผลแตกต า งชั่ว คราวระหว า งราคาตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ในงบดุล
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บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และ
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ทั้งนี้บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล
และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไร
ทางภาษีเ พียงพอตอการนําสินทรัพ ยภ าษี เงินได รอการตัด บัญชีทั้ งหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํ านวนเงิน ที่แสดงในงบการเงิน และตอข อมูลที่ 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
คาเผื่อการดอยคาของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินเมื่อฝายบริหารพบวาสถาบัน
การเงินดังกลาวประสบปญหาการดําเนินงานตอเนื่องและผิดนัดชําระหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกลาว โดย
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้รวมถึงแผนการปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินนั้น
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุ นทั่วไป เมื่อฝาย
บริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนระยะเวลานานรวมถึงเปนเงินลงทุนในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งอาจตองใชระยะเวลานานที่มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวจะปรับ
เพิ่มขึ้น การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือเปน
ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดาน
เครดิตที่อาจเกิดขึ้น ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ฝายบริหาร
จําเปนต องใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุ นที่ คาดว าจะเกิดขึ้ นจากลูกหนี้แตละราย โดย
คํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต มูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน อายุของหนี้ที่คงคางและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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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

2551
21,000
741,483,821
950,000,000
(563,088,739)
1,128,416,082

2550
21,000
981,683,058
1,000,000,000
(402,140,361)
1,579,563,697
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7.

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)
2551
50,000,000
(50,000,000)
-

ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุเกินกวา 3 เดือน
หัก: คาเผื่อการดอยคาของตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

2550
100,000,000
100,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุเกินกวา 3 เดือน ไดรับดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 3.3 ตอป และรอยละ 4.70 ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีเงินฝากระยะยาวในบริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด
จํานวน 50 ลานบาท เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีปญหาการดําเนินงานตอเนื่องและผิดนัดชําระหนี้เมื่อตั๋ว
สัญญาใชเงินครบกําหนด ประกอบกับบริษัทดังกลาวกําลังดําเนินการเพื่อเขาสูกระบวนการปรับ
โครงสรางหนี้และฟนฟูกิจการ บริษัทฯจึงตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินฝากระยะยาว
ดังกลาวทั้งจํานวน
8.

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

8.1 ราคาทุนและมูลคายุติธรรม
(หนวย: บาท)
2551
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยจดทะเบียน
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ
หลักทรัพยเผื่อขาย
หนวยลงทุน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
ตราสารหนี้
รวมตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ

2550
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

270,978,727
(9,023,527)
261,955,200

261,955,200
261,955,200

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

137,097,497
137,097,497

-

-

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

152,269,291
152,269,291

331,275,969
331,275,969
593,231,169

295,358,884
295,358,884
584,725,672
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(หนวย: บาท)
2551
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
ตัดจําหนาย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียน
หนวยลงทุน
รวม
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยอื่น
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ

1,304,148,797
376,449
1,304,525,246
(72,830,225)
(248,707,783)
982,987,238

982,639,106
348,132
982,987,238
982,987,238

4,097,685
(4,097,685)
982,987,238
1,576,218,407

2550
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

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

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

8.2 ในระหวางป 2551 บริษัทฯบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในงบ
กํ า ไรขาดทุ น จํ า นวน 249 ล า นบาท เนื่ อ งจากมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า วลดลงอย า งมี
สาระสํ า คั ญ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯได บั น ทึ ก ขาดทุ น จากการด อ ยค า ของเงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไปในบริ ษั ท
หลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด จํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทดังกลาวประสบปญหาการ
ดําเนินงานตอเนื่องและกําลังเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้และฟนฟูกิจการ
8.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
ยอดยกมาตนป
เปลี่ยนแปลงระหวางป
- จากการตีราคา
- จากการจําหนาย
- จากการดอยคา
ยอดคงเหลือปลายป

2551
177,554,755

2550
102,023,515

(50,848,313)
5,201,727
(186,530,837)
(54,622,668)

91,837,822
(16,306,582)
177,554,755
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8.4 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
(ขาดทุน) กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

2551
19,065,367
35,498,446
(16,999,148)
37,564,665

(หนวย: บาท)
2550
3,308,960
2,796,235
75,109,359
81,214,554

8.5 ในระหวางปบริษัทฯไดรับเงินจากการขายหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายตามรายละเอียด
ดังนี้: (หนวย: บาท)
2551
2550
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเพื่อคา
14,817,929,094
1,971,711,546
หลักทรัพยเผื่อขาย
154,102,871
51,145,936
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
396,659,551
250,109,587
รวม
15,368,691,516 2,272,967,069
8.6 ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ในระหวางป บริษัทฯไดรับดอกเบี้ยและเงินปนผลแตละประเภทดังนี้: -

ดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินวางประกันกับสํานักหักบัญชี
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป
หลักทรัพยเพื่อคาตราสารหนี้
เงินปนผล
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม

2551

(หนวย: บาท)
2550

28,747,206
4,320,586
35,223,380
138,082

59,032,889
3,821,096
32,550,132
35,805

3,073,836
96,713,257
1,407,600
169,623,947

43,027
50,556,981
1,133,900
147,173,830
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8.7 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพยดังตอไปนี้
ก)

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยหุนทุนในความตองการของตลาด
(หนวย: บาท)
2551
2550
14,768,578,323 1,957,214,665
14,817,929,094 1,971,711,546

มูลคาการซื้อ
มูลคาการขาย
ข)

สัญญาฟวเจอรสที่อางอิงกับดัชนี SET 50 ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)
(หนวย: จํานวนสัญญา)
ซื้อ
ขาย

ค)

2550
2,002
2,002

2551
35,002
35,054

สัญญาออปชันที่อางอิงกับดัชนี SET 50 ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)
(หนวย: จํานวนสัญญา)
2551
6,742
6,742

ซื้อ
ขาย
9.

2550
-

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
2551
ลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี

175,999,094
(124,083,980)
51,915,114
51,915,114

2550
184,451,160
(164,190,000)
20,261,160
20,261,160
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10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
2551
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

2550

631,932,511
300,832,695
9,200,000

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

442,581
942,407,787

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

10.1 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550 บริ ษั ท ฯได จํ า แนกลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้: (หนวย: ลานบาท)

มูลหนี้ปกติ
รวม

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
632
632

2551
คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้สุทธิ
จะสูญที่ตั้ง
หลังหักคาเผื่อ
โดยบริษัทฯ
หนี้สงสัยจะสูญ
632
632

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
1,620
1,620

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

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยไดรวมลูกหนี้ทรัพยสินวางเปนประกันจํานวน
300.83 ลานบาท (2550: 453.22 ลานบาท) ซึ่งเปนเงินสดที่บริษัทฯวางเปนหลักประกันการยืม
หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ธุ ร กรรมการยื ม และให ยื ม หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง นี้ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ เ ดี ย วกั น ของ
หลักทรัพยจดทะเบียนที่ยืมมามีจํานวนประมาณ 265.28 ลานบาท (2550: 414.82 ลานบาท) ซึ่งยืมมา
เพื่อบัญชีบริษัทฯจํานวน 256.08 ลานบาท (2550: 397.63 ลานบาท) และไดนําไปใหยืมตอจํานวน 9.2
ลานบาท (2550: 17.19 ลานบาท)
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
อาคารและ เครื่องตกแตง ติดตั้ง
สวนปรับปรุง
และเครื่องใช
อาคาร
สํานักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2551

ยานพาหนะ

รวม

52,012,454
52,012,454

229,750,476
11,403,201
241,153,677

163,810,088
26,653,005
(14,828,985)
175,634,108

17,242,053
17,242,053

462,815,071
38,056,206
(14,828,985)
486,042,292

-

118,733,600
12,369,038
131,102,638

127,456,615
20,488,698
(14,723,171)
133,222,142

8,312,638
3,429,598
11,742,236

254,502,853
36,287,334
(14,723,171)
276,067,016

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550

52,012,454

111,016,876

36,353,473

8,929,415

208,312,218

31 ธันวาคม 2551

52,012,454

110,051,039

42,411,966

5,499,817

209,975,276

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
31 ธันวาคม 2551

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2550
2551

32,743,476
36,287,334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 134 ลานบาท (2550: 134 ลานบาท)
12. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดบัญชี
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ
2 ป
1 - 3 ป

ยอดยกมา
ตนป
3,644,741
32,254,233
35,898,974

เพิ่มขึ้น
13,296,303
13,296,303

ตัดจําหนาย
(1,110,576)
(13,110,954)
(14,221,530)

ยอดคงเหลือ
ปลายป
2,534,165
32,439,582
34,973,747

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2550

11,304,572

2551

14,221,530
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ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษั ทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวนหนึ่งซึ่งตัด จําหนายหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 45 ลานบาท
(2550: 36 ลานบาท)
13. สินทรัพยอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
2551
22,549,301
13,009,500
2,289,056
23,667,364
2,000,000
7,065,995
19,000,253
89,581,469
(1,148,219)
88,433,250

เงินสมทบกองทุนชําระราคา
ทรัพยสินเพื่อความมั่นคง
เงินทดรองจายลวงหนา
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ
รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวม

(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
67,920,089

14. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
2551
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด
เจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน
เจาหนี้หุนยืม
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

340,415,732
10,120,000
256,722,245
526,500
607,784,477

(หนวย: บาท)
2550
926,387,452
21,571,320
150,351,500
5,557,400
1,103,867,672
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยไดรวมเจาหนี้ทรัพยสินที่รับมาเปนหลักประกัน
จํานวน 10.12 ลานบาท (2550: 21.57 ลานบาท) ซึ่งเปนเงินสดที่ผูยืมหลักทรัพยวางเปนหลักประกัน
การยืมหลักทรัพยจากบริษัทฯ ทั้งนี้ มูลคายุติธรรม ณ วันที่เดียวกันของหลักทรัพยจดทะเบียนที่ใหยืม
มีจํานวนประมาณ 9.20 ลานบาท (2550: 17.19 ลานบาท)
15. หนี้สินอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
2551
2,945,079
9,863,843
7,533,972
12,525,263
32,868,157

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
เจาหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

2550
3,857,067
10,377,897
15,688,230
2,486,022
32,409,216

16. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยขาดทุ นสะสมยกมา (ถ ามี ) จนกวาทุน สํารองนี้จ ะมีจํานวนไมน อยกวารอยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
17. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
(หนวย: บาท)
รายไดจากการจัดจําหนายหลักทรัพย
รายไดจากที่ปรึกษาทางการเงิน
รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
รายไดจากการยืม/ใหยืมหลักทรัพย
รวม

2551
74,685,800
143,873,388
51,495,855
330,455
270,385,498

2550
77,664,000
66,891,823
75,516,617
251,399
220,323,839
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18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรับอนุญาต
แหงหนึ่ง และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 21.40 ลานบาท (2550:
20.07 ลานบาท)
19. เงินปนผล
(หนวย: บาท)
เงินปนผล
อนุมัติโดย
เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรสุทธิ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
427,000,000
2.00
ของป 2549
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
เงินปนผลระหวางกาลประกาศจายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 213,500,000
1.00
กําไรสุทธิในรอบหกเดือนของป 2550 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550
รวมเงินปนผลที่จายในป 2550
640,500,000
3.00
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรสุทธิ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของป 2550
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
เงินปนผลระหวางกาลประกาศจายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กําไรสุทธิในรอบหกเดือนของป 2551 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551
รวมเงินปนผลที่จายในป 2551

266,875,000

1.25

213,500,000

1.00

480,375,000

2.25

20. คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให แ ก ก รรมการของบริ ษั ท ฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บริษั ทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนเกี่ ยวของที่จ ายใหกับ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ
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21. ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
ภาษีเงินไดสําหรับปที่คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุน

2551
117,915,316
(80,734,966)
7,456,335
44,636,685

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลรวมของภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการและภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2551
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนเกิน (ต่ํากวา)
ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

(18,207,556)

2550
59,184,918

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับ
ผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
กําไรทางบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณในอัตรา 25%
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของคาใชจาย (รายได) ที่นํามารวม
(ไมรวม) คิดภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุน

2551
251,943,619
62,985,905

2550
637,634,672
159,408,668

(18,349,220)
44,636,685

(6,762,561)
152,646,107
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2551
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรที่ยังไมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
หุนยืม
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

2550

8,461,308
10,997,672
79,867,412
18,207,556
305,948
117,839,896

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

-

(59,184,918)

(6,998,277)
(626,883)
(7,625,160)
110,214,736

(975,132)
(60,160,050)
(41,262,677)

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
22. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
25
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23. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: (หนวย: บาท)
2551
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทฯ
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย

รายไดคานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา
รายการธุรกิจกับบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย

2550

นโยบายการกําหนดราคา

849,612

3,167,174

165,700

127,250

อัตรารอยละ 0.10 ของมูลคา
การซื้อขายหนวยลงทุน
และอัตรารอยละ 0.25 ของ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป

110,086

469,434

อัตรารอยละ 0.10 ของมูลคา
การซื้อขายหนวยลงทุน
และอัตรารอยละ 0.25 ของ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
2551
กรรมการของบริษัทฯ
เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

2,630,288
6,000
190,489

2550
4,263,464
-
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2551 บริษัทฯไดจายเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน
เงิน 95 ลานบาท (2550: 130 ลานบาท)
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพัน
1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระตองจายคาสิทธิในการใชซอฟทแวรของบริษัทใน
ตางประเทศดังกลาวเพื่อใชในการดําเนินงานประมาณปละ 87,000 เหรีย ญสหรัฐฯ สัญญา
ดังกลาวเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 โดยมีระยะเวลาเริ่มตน 3 ป และตออายุโดยอัตโนมัติ
ครั้งละ 1 ป เวนแตจะไดมีการยกเลิกสัญญา

2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระที่ตองนําสงคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนเดือนละ 50,000 บาท และในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขาย
หลักทรัพย

3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยจายคาธรรมเนียมดังกลาวใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ 1 ตอปของรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยขางตน
คาธรรมเนียมดังกลาวกําหนดขั้นต่ํา 500,000 บาทตอป และกําหนดสูงสุดไมเกิน 5,000,000
บาทตอป

4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระตองจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.008 รอยละ 0.012 หรือ รอยละ
0.016 ของมูลคาการชําระราคาและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิของบริษัทฯในแตละเดือน โดย
ขึ้นอยูกับคาความเสี่ยงของบริษัทฯ
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5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระที่ตองจายคาธรรมเนียมสมาชิกกองทุนคุมครองผู
ลงทุนในหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 0.0005 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย

6)

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551บริ 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
2552

7)

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 บริ ษั ทฯมี ภ าระที่ต อ งนํ า สง ค า ธรรมเนี ย มซื้อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ลวงหนาใหกับบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยคิดคาธรรมเนียมรายป
500,000 บาท และในอัตรา 2.45 บาท ถึง 35 บาทตอสัญญาซื้อขายลวงหนา

8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญารับบริการการชําระหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายลว งหนากับบริ ษัท สํานั กหั กบั ญชี (ประเทศไทย) จํากั ด โดยคิดคาธรรมเนีย มรายป
300,000 บาท และในอัตรา 1.05 บาท ถึง 15 บาทตอสัญญาซื้อขายลวงหนา

9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธของบริษัทฯดังนี้
ฟวเจอรสของดัชนี SET 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาฟวเจอรสของดัชนี SET 50 ที่ซื้อขาย
ในตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํานวนทั้งสิ้น 348 สัญญา ดังนี้

ฟวเจอรสเดือนมีนาคม 2552
รวม

สถานะซื้อ
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
148
44,950
148
44,950

สถานะขาย
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
200
62,985
200
62,985

* สัญญาฟวเจอรสของดัชนี SET 50 ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธมีการชําระราคาแบบสวนตางเงินสดระหวางราคาตนทุนของ
ฟวเจอรสกับระดับดัชนี SET 50 ในวันครบกําหนดอายุ สงผลใหภาระผูกพันที่แทจริงจะเทากับสวนตางดังกลาว
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ออปชันของดัชนี SET 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาออปชันของดัชนี SET 50 ที่ซื้อขายใน
ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํานวนทั้งสิ้น 60 สัญญา ดังนี้
สถานะซื้อ
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)
สิทธิในการซื้อออปชันเดือน
มีนาคม 2552
สิทธิในการขายออปชันเดือน
มีนาคม 2552
รวม

สถานะขาย
จํานวนสัญญา ตนทุน* (พันบาท)

-

-

30

187

30
30

144
144

30

187

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

24.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น - หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน
จํานวน 6.3 ลานบาท (2550: 1.3 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
25. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลักคือ สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย สวนงานวานิชธนกิจ
สวนงานธุรกิจการลงทุน และสวนงานพัฒนาตราสารทางการเงิน และดําเนินธุรกิจในสวนงานทาง
ภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย
รายได

สวนงานธุรกิจการลงทุน

การดําเนินงานอื่นๆ

รวม

2550
1,143,300

2551
249,212

2550
154,464

2551
155,978

2550
130,786

2551
30,232

2550
36,268

2551
1,322,980

2550
1,464,818

-

-

-

-

(248,708)

-

(55,246)

-

(303,954)

-

544,109

676,412

89,833

58,319

(135,036)

87,933

443

2,309

499,349

824,973

78,155
(325,560)
(44,637)

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

207,307

484,989

ขาดทุนจากการดอยคา
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงานตามสวนงาน

สวนงานวานิชธนกิจ

2551
887,558

รายไดและคาใชจายที่
ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
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(หนวย: พันบาท)
สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ - สุทธิ
- สวนงาน

สวนงานวานิชธนกิจ

2551

2550

2551

2550

33,177

36,296

13,143

16,461

สวนงานธุรกิจการลงทุน
2551

7,608

2550

6,176

การดําเนินงานอื่นๆ
2551

3,006

2550

5,307

รวม
2551

2550

- สวนกลาง
รวม
สินทรัพยสวนกลาง

56,934
153,041

64,240
144,072

209,975
3,932,705

208,312
5,449,141

รวมสินทรัพย

4,142,680

5,657,453

26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้และเจาหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และสินทรัพยและหนี้สินอนุพันธทางการเงินอื่น บริษัทฯมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และลูกหนี้อื่น ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินซื้อขายหลักทรัพยที่
เหมาะสม และเพื่อบริหารความเสี่ยงในตราสารหนี้ บริษัทฯไดกําหนดรายนามของผูออกตราสารหนี้
พรอมกําหนดเพดานการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว
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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
(หนวย: บาท)
2551
สินทรัพยทางการเงิน
รายการเทียบเทาเงินสด - ตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้อื่น

600,000,000
331,275,969
51,915,114
942,407,787
44,392,130

2550

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

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนที่
มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคี ยงกับอัตราตลาดในปจจุบันและบริษัทฯได
กําหนดเพดานการลงทุนสูงสุดตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่
สําคัญจําแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือกอนการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนดตามสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2551
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
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

353
-

600
-

331
-

-

-

175
1,245
52

1,128
1,576
52

0.75
-

2.60
1.90 - 5.63
-

-

-

-

-

-

942

942

-

-

-

-

-

-

-

429

429

-

-

-

-

-

-

-

608

608

-

(หนวย: ลานบาท)

2550
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

28
-

800
-

-

นอยกวา 1 ป

1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

200
100
295
-

-

-

552
1,258
20

1,580
100
1,553
20

-

-

-

-

2,092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

0.13 - 2.15
3.30 - 4.90
-

3.05 - 3.37
4.70
3.00 - 4.90
-

2,092

-

-

798

798

-

-

1,104

1,104

-

-
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
2550 มีดังนี้: (หนวย: ลานบาท)
2551
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

-

593
52
942

-

-

983
-

1,128
1,576
52
942

-

429
608

-

-

-

429
608

1,128

ภายใน 1 ป

ไมมีกําหนด

รวม

(หนวย: ลานบาท)
2550
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

-

200
100
585
20
2,092

-

-

968
-

1,580
100
1,553
20
2,092

-

798
1,104

-

-

-

798
1,104

1,380
-

ภายใน 1 ป

ไมมีกําหนด

รวม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากรายไดและคาใชจายที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญฮองกง
เหรียญยูโร
เหรียญญี่ปุน

สินทรัพยทางการเงิน
2551
2550
13,604,750
3,066,366
184,216,081

หนี้สินทางการเงิน
2551
2550

5,585
-

22,703
118,442
-

21,870
118,442
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2551
2550
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
34.8977
33.7185
4.5015
4.3216
49.2015
0.3859
-

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินนอก
งบดุลดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา
1 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ป มากกวา 1 ป
สัญญาฟวเจอรสของดัชนี
SET50
สถานะซื้อ
สถานะขาย
สัญญาสิทธิในการซื้อออปชัน
ของดัชนี SET50
สถานะขาย
สัญญาสิทธิในการขายออปชัน
ของดัชนี SET50
สถานะซื้อ

รวม

45,673
61,720

-

-

45,673
61,720

211

-

-

211

126

-

-

126
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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
บริษัทฯไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้: ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกํ า หนดราคายุ ติ ธ รรมขึ้ น อยูกั บ ลั ก ษณะของตราสารทางการเงิ น ราคายุติ ธ รรมของ
สิน ทรัพ ยทางการเงิน สว นใหญ ถือตามจํา นวนเงิน ที่แ สดงในงบดุลรวมถึ ง เงินสด เงิน ฝาก
สถาบันการเงินซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวน
ใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่
เปน มาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงิน
ลงทุน ในหลักทรัพย และตราสารอนุพันธ เปนตน มูลคายุติธรรมของลูกหนี้สํานักหักบัญชี
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือตามราคาสุทธิตามบัญชี เนื่องจากมี
กําหนดชําระระยะสั้น

ข)

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชีและเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือตามราคาสุทธิ
ตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น
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27. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสม การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
28. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลเพิ่มเติม
จากเงินกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีอยูจํานวนประมาณ 440
ลานบาท ในอัตราหุนละ 1 บาทหรือจํานวนรวม 213.5 ลานบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติ
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวจํานวน 1 บาทตอหุนหรือจํานวนรวม 213.5 ลานบาท ซึ่งไดจายไป
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 แลว ซึ่งจะทําใหบริษัทฯจายเงินปนผลรวมทั้งสิ้นสําหรับป 2551 เทากับ 2
บาทตอหุน สําหรับเงินปนผลครั้งนี้จํานวน 1 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 213.5 ลานบาท
คณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2552 และมี
กําหนดจายวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552
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