บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯตั้งอยูเลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีสาขายอย
จํานวน 19 สาขา (31 ธันวาคม 2553: 19 สาขา)
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
การจัดจําหนายหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 กระทรวงการคลังไดออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก
ใหแกบริษัทฯ ซึ่งเปนใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยไดหลายประเภทธุรกิจหลักทรัพย โดย
ธุรกิจหลักทรัพยที่บริษัทฯไดรับอนุญาตเพิ่มเติมคือ
1.
2.
3.

การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล
การจัดการเงินรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาวไดก็ตอเมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยไดตรวจสอบความพรอมของระบบงานและบุคลากรตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวา
ดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2551 แลว
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เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 ใหแกบริษัทฯซึ่งเปนใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาไดหลายประเภท โดยธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่บริษัทฯไดรับอนุญาตเพิ่ม
เติมคือ
1.
2.

การเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาวไดก็ตอเมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยไดตรวจสอบความพรอมของระบบงานและบุคคลากรตามที่กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว
1.2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.

การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา

1.3 บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯมีภูมิลําเนาในประเทศไทยประกอบ
ธุรกิจหลัก คือ การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไดใหความเห็นชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่
24 มิถุนายน 2556
1.4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกู
และ/หรือหุนกูอนุพันธ และ/หรือหุนกูในรูปแบบใดๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไมเกิน 1,000 ลานบาท
หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่นๆได ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯสามารถทําธุรกิจใหมที่มีโอกาสสรางราย
ได
นอกจากนี้ เมื่อวัน ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ ป ระชุมวิสามัญ ผูถือหุ น ครั้งที่ 1/2553 อนุ มัติการขยาย
เพดานการออกและเสนอขายหุนกู และ/หรือ หุนกูอนุพันธ และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวง
เงินรวมสูงสุดไมเกิน 3,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่จะ
มีขึ้นในอนาคต โดยเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
เสนอขายในตางประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือเสนอขายเปนคราว ๆ ไปก็ได
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯยังมิไดดําเนินการออกหรือเสนอขายหุนกูและ/หรือหุนกูอนุพันธ
และ/หรือหุนกูรูปแบบใด ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติขางตน
2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
2.2 งบการเงิน นี้ จัด ทําขึ้นตามมาตรฐานการบั ญ ชีที่กําหนดในพระราชบัญ ญั ติวิชาชีพ บั ญ ชี พ.ศ. 2547
ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพย
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ยและตลาดหลัก ทรัพ ยที่ สธ/ข/น. 53/2553 เรื่อง แบบงบการเงิน สํ าหรับ
บริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด จั ด ทํ าขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย เอเซี ย พลั ส จํ ากั ด
(มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดัง
ตอไปนี้
(หนวย: รอยละ)

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จํากัด
ใหบริการจัดการกองทุน
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย
พลัส จํากัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน

รอยละของรายได
ที่รวมอยูในรายไดรวม
จัดตั้งขึ้นใน
รอยละของ
รอยละของสินทรัพยที่รวมอยู สําหรับงวดหกเดือน
ประเทศ การถือหุน ณ วันที่
ในสินทรัพยรวม ณ วันที่
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
ไทย

100

100

2.3

2.8

9.1

9.4

ไทย

100

100

0.5

0.4

3.0

3.5

3

ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทําในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วัน
ที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอย
นั้น

ค)

งบการเงินของบริษั ทยอยไดจัดทํ าขึ้น โดยใชน โยบายการบัญ ชีที่ สําคัญ เช น เดียวกัน กับ ของ
บริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

2.4 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอ
ผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
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ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการ
ไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สิน
เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประ
กันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและรับรูหนี้สินใน
ชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทํา
ใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลด
ลงเป น จํ านวน 2.2 ล านบาท (0.001 บาทต อ หุ น ) และ 4.4 ล านบาท (0.002 บาทต อ หุ น ) ตามลํ าดั บ
(เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 1.5 ลานบาท (กําไรตอหุนลดลง 0.001 บาทตอหุน) และ
3.0 ลานบาท (กําไรตอหุนลดลง 0.001 บาทตอหุน) ตามลําดับ) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุ 6
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก)

คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดราย
การ

ข)

คาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาบริการรับรูตามเกณฑอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดยบริษัทฯวัดความสําเร็จของงาน
ที่ทําเสร็จจากอัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบันเปรียบเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ตองให
บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงินได
คาธรรมเนียมการจัดการและคาธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนคิดเปนอัตรารอยละของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนที่บริษัทยอยจัดการและรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

ค)

ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เวนแตมีความ
ไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตาม
เกณฑคงคาง
กรณีดังตอไปนี้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอก
เบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา
(5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ง)

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

จ)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดราย
การ

ฉ)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล

ช)

คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

4.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุก ๆ ประเภทที่มีวันถึง
กํ าหนดไม เกิ น 3 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ ไ ด ม าและไม มี ข อ จํ ากั ด ในการเบิ ก ใช รวมถึ งตั๋ ว เงิน ประเภท
เผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูก
พัน
4.4 เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบัน
การเงินที่มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน หรือที่มีวันที่ถึงกําหนดภายใน 3 เดือนแตมีความตั้งใจจะถือตอ
ไปในรูปแบบเดิมและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
4.5 การรับรูและการตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด การซื้อขายหลัก
ทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหนี้สินของ
บริษัทฯเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯไดตัดรายการ
ดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทฯเทานั้น
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4.6 การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหนี้
ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นงวดบริษัทฯปรับปรุงบัญชี
เจาหนี้หุนยืม โดยคํานวณจากราคาเสนอขายลาสุด ณ วันสิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯบันทึก
บัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสิน
วางประกัน” หรือ “เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน” และบันทึกคาธรรมเนียมการยืมและการใหยืมหลัก
ทรัพยตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
4.7 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคาหลักทรัพยดัง
กลาวบันทึกเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของและจะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อ
ไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ย
รับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

จ)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของงวด สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกําหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทยอยในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับ
มู ล ค า ของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า วใหม โ ดยใช มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อนเปลี่ ย นประเภทเงิ น ลงทุ น
ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไรหรือขาด
ทุนในกําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวน
ของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
4.8 ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลัก
ทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหัก
บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวง
หนาในการทําธุรกรรมอนุพันธ
4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินให
กูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยโดยใชทรัพยสินที่ซื้อนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย ลูกหนี้ทรัพย
สินวางประกัน อันไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้หุนยืม ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย
ขายโดยสัญญาซื้อคืน และลูกหนี้อื่น เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภาย
ในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ เปนตน
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงใน
การเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลัก
ประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้
และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑดังนี้
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ก)

มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(1) มู ลหนี้ ข องลู ก หนี้ ที่ ได ติ ด ตามทวงถามจนถึงที่ สุ ด แล ว แต ไม ไ ด รับ การชํ าระหนี้ และ
บริษัทฯไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหนี้ให

ข)

มู ล หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ย หมายถึ ง มู ล หนี้ เฉพาะส ว นที่ สู งเกิ น กว าหลั ก ประกั น ของลู ก หนี้ ที่ เข า
ลักษณะ ดังนี้
(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอก
เบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด

ค)

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขา
ลักษณะตาม ข)

บริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จํานวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใชงานโดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
อาคาร
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

30
20
3 และ 5
5

ป
ป
ป
ป
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ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ
ผลกําไรหรือขาดทุน จากการจําหน ายสิน ทรัพ ย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับ จากการ
จําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.11 สินทรัพยไมมีตวั ตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดัง
กลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัด
จําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย
คา
ตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
สมาชิกสนามกอลฟ
ซอฟทแวร
คาธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล
คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพันธ

10
5

ป
ป

5
5
5
5

ป
ป
ป
ป
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4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ หรือสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดัง
กลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ใน
การประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่
สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง
เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่ง
สะท อ นถึ งจํ านวนเงิ น ที่ กิ จ การสามารถจะได ม าจากการจําหน ายสิ น ทรั พ ยหั ก ด ว ยต น ทุ น ในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอ
รองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุน
4.13 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทฯมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยมีการกําหนดวัน เวลา และราคาที่แน
นอนในอนาคต หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ดวย
จํานวนเงินที่ไดรับจากการขายหลักทรัพยดังกลาว โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาซื้อคืนถือเปนหลัก
ประกัน
ผลต า งระหว างราคาขายและราคาซื้ อ จะถู ก รั บ รู ต ามเกณฑ ค งค างตามระยะเวลาของรายการซึ่ ง
แสดงรวมอยูในคาใชจายในการกูยืมเงิน
4.14 เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลัก
ทรัพยตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชี
สําหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
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4.15 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซื้อ
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย
และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่บริษัทฯถือไวเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย เปนตน
4.16 สัญญาเชาระยะยาว
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา
4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถู ก บริษั ท ฯควบคุ ม ไม วาจะเป น โดยทางตรงหรื อทางอ อม หรือ อยูภ ายใต การควบคุ ม เดี ยวกั น กั บ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯรับรูประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว
และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.19 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิน
ทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนิน
งาน
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4.20 ตราสารอนุพันธทางการเงิน
สัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทฯบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯซึ่งมีไวเพื่อคาหรือเผื่อขายเปน
ภาระผูกพัน เงินวางประกันในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สํานักหัก
บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งมีไวเพื่อคา บริษัทฯจะรับรูกําไร
(ขาดทุน ) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญ ญาดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน การซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทเผื่อขาย บริษัทฯจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของจนกระทั่งมีการจําหนายสัญญาซื้อขายลวง
หน าดั งกลาวออกไปจึงบั น ทึ กการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้ น ในกําไรหรือขาดทุ น มู ลค ายุติธรรมของ
สัญ ญาซื้อขายลวงหนาคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา ณ สิ้น วันทําการของบริษัท ตลาดอนุพัน ธ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญาออปชัน
บริษัทฯบันทึกคาสิทธิที่จาย (สถานะซื้อ) และคาสิทธิที่ไดรับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทําการซื้อหรือขาย
สัญญาออปชันที่อางอิงกับดัชนี SET 50 ในบัญชีสินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่น และบัญชีหนี้สิน
อนุพันธทางการเงินอื่น ตามลําดับ และบริษัทฯจะรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติ
ธรรมของคาสิทธิดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา
ณ
สิ้นวันทําการของบริษัท ตราสารอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
บริษัทฯบันทึกภาระจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนรายการนอกงบแสดงฐานะการ
เงิน ณ วันสิ้นงวด สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนดแสดงตามมูลคายุติ
ธรรม และ บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงของราคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
บริษัทฯบันทึกภาระจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนรายการหนี้สินและรับรูการเปลี่ยนแปลงของ
ราคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธคํานวณจากราคา
เสนอขายหลังสุด ณ วันสิ้นวันทําการของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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4.21 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษั ท ฯ บริ ษั ท ย อ ยและพนั ก งานได รว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด ว ยเงิ น ที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสํ าหรั บ เงิน ชดเชยที่ ต อ งจ ายให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาว
ตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน
4.22 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ในป 2553 ภาษีเงินไดของบริษัทฯคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 25 ของกําไรทางภาษีสวนที่ไมเกิน 300
ลานบาท และอัตรารอยละ 30 สําหรับกําไรทางภาษีสวนที่เกิน 300 ลานบาท ทั้งนี้ อัตราดังกลาวเปน
ไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 475)
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
ในป 2554 ภาษีเงินไดของบริษัทฯคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไรกอนภาษีหลังจากบวกกลับ
ดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี
ภาษีเงินไดของบริษัทยอยคํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไรกอนภาษีหลังจากบวกกลับดวย
สํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนี้สง ผล
กระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ
มีดังนี้
การรับรูและตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิ จารณาการรับรูห รือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว
แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
และเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดัง
กลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานรวมถึงเปนเงินลงทุนในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ
อยางมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งอาจตองใชระยะเวลานานที่มูลคายุติธรรมของเงินลง
ทุนดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอ
สมมติที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อการดอยคา ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงิน
ลงทุนดังกลาวอาจมีขึ้นไดในอนาคต

16

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดาน
เครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูก
หนี้แตละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน อยางไรก็
ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น
การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการ
ใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสิน
ทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจาย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
สํารองผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
สํารองผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราการขึ้นเงิน
เดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อายุจนถึงเกษียณ อัตราการเสียชีวิต อายุ
งาน และอัตราคิดลด เปนตน
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองได
มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
คดีฟองรอง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน
อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว
6.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาว
ในหมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยก
ตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
ผลสะสมตอกําไรสะสมรวมตนงวด 2554 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตร
ฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติคิดเปนจํานวน 53.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 47.0 ลานบาท)
จํ านวนเงิน ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2554 และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ าหรั บ งวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
มิถุนายน 2554 มีดังนี้
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2554
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง

58,213,933
58,213,933

50,035,423
50,035,423
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(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554
30 มิถุนายน 2554
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง

7.

2,206,419
0.001

1,500,000
0.001

4,437,364
0.002

3,024,054
0.001

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไมมี ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจ
กรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

8.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
เงินสด เงินฝากระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น
ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมา
หัก: เงินฝากและตั๋วเงินในนามบริษัทฯเพื่อลูก
คา
รวม

9.

3,576,476,479

2,880,539,966

3,491,426,742

2,825,445,248

(2,668,365,918)
908,110,561

(2,662,997,607)
217,542,359

(2,668,365,918)
823,060,824

(2,662,997,607)
162,447,641

เงินฝากในสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
ตั๋วเงินที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือนแตมี
ความตั้งใจที่จะถือตอไปในรูปแบบเดิม
ตั๋วเงินที่มีอายุเกินกวา 3 เดือนแตไมเกิน 1 ป
รวม

70,001,020
1,007
70,002,027

120,001,014
1,004
120,002,018

-

-
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10. ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
(หนวย: บาท)

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
1,334,582,219
486,103,263
39,560,291
(21,720,031)
(26,705,353)
1,352,422,479
459,397,910

11. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ

804,503,607
1,759,656,067
36,979,178
2,601,138,852
(36,234,777)
2,564,904,075

1,434,771,842
1,944,296,744
14,256,000
12,780,000
36,916,791
3,443,021,377
(36,322,791)
3,406,698,586

1,029,652
2,565,933,727

2,088,787
3,408,787,373
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11.1 ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 บริ ษั ท ฯมี ลู ก หนี้ ซื้ อ หลั ก ทรัพ ย ที่ ร ะงับ การรั บ รู ร ายได เป น จํ านวนเงิน
ประมาณ 37.0 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 36.9 ลานบาท)
11.2 ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 และ 31 ธั น วาคม 2553 บริษั ท ฯได จําแนกลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรัพ ย ต าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การจัดทําบัญ ชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้ง
โดยบริษัทฯ

มูลคาลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้ง
โดยบริษัทฯ

มูลคาลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย

2,564
1
36

(36)

2,564
1
-

3,406
1
36

(36)

3,406
1
-

รวม

2,601

(36)

2,565

3,443

(36)

3,407

11.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)

ยอดตนงวด/ป
หัก: โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด/ป

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
36,322,791
53,858,175
(63,428)
(369,894)
(24,586) (17,165,490)
36,234,777
36,322,791
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12. สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธ
(หนวย: บาท)

ประเภทของตราสารอนุพันธ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ*
สัญญาซื้อขายเงินตราตาง
ประเทศลวงหนา**
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554
31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย
หนี้สิน
สินทรัพย
หนี้สิน
1,376,550
80,985,936
4,402,320 237,162,176
274,334
1,650,884

4,472,096
85,458,032

2,166,036
6,568,356

617,679
237,779,855

* ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
สินทรัพย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีจํานวนเงินตามสัญญาเทากับ 3.8 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2553: 3 ลานบาท) ซึ่งคํานวณจากราคาใชสิทธิคูณดวยจํานวนหุนที่อาจมีการใชสิทธิ
อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการชําระราคาแบบสวนตางเงินสดระหวางราคาปดของ
หลักทรัพยอางอิง ณ วันซื้อขายสุดทายกับราคาใชสิทธิ
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีจํานวนเงินตามสัญญาเทากับ 305.7 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2553: 1,082 ลานบาท) ซึ่งคํานวณจากราคาใชสิทธิคูณดวยจํานวนหุนที่อาจมีการ
ใชสิทธิ อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการชําระราคาแบบสวนตางเงินสดระหวางราคา
ปดของหลักทรัพยอางอิง ณ วันซื้อขายสุดทายกับราคาใชสิทธิ
** จํานวนเงินตามสัญญาของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงในหมายเหตุ 34
ทั้งนี้ ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ บริษัทฯมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหลัก
ทรัพยอางอิง ซึ่งบริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยจัดทําโปรแกรมเพื่อชวยเฝาระวังความผันผวนของราคา
หลักทรัพยและเพื่อชวยกําหนดกลยุทธในการซื้อขาย นอกจากนี้ บริษัทฯมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพ
คล องเมื่ อ ต องการทํ าการซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ยอ างอิ ง ซึ่ งบริษั ท ฯบริห ารความเสี่ ย งดั งกล าวโดยการ
พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยอางอิงที่สภาพคลองมากเพียงพอ
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13. เงินลงทุน
13.1 ราคาทุนและมูลคายุติธรรม
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2554
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
ตัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยหุนทุน
หลักทรัพยจดทะเบียนในประเทศ
หลักทรัพยจดทะเบียนตางประเทศ
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้รัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน
หลักทรัพยจดทะเบียน
หนวยลงทุน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ

31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูล
คายุติธรรม
ตัดจําหนาย

634,572,726
209,973,073
(6,411,430)
838,134,369

626,607,336
211,527,033
838,134,369

1,390,224,152
112,892,431
15,253,326
1,518,369,909

1,402,828,910
115,540,999
1,518,369,909

297,856,464
31,309,025
(5,949,923)
323,215,566
1,161,349,935

292,609,284
30,606,282
323,215,566
1,161,349,935

20,344,267
20,344,267
1,538,714,176

20,344,267
20,344,267
1,538,714,176

371,577,500
160,709,690
190,724,743
(21,687,908)
701,324,025

541,240,000
160,084,025
701,324,025

264,899,375
170,512,154
221,802,357
(28,622,302)
628,591,584

466,747,275
161,844,309
628,591,584

100,873,375
17,000,000
64,488,250
(1,636,814)
180,724,811
882,048,836

99,841,000
16,607,940
64,275,871
180,724,811
882,048,836

123,335,416
87,000,000
64,488,250
(4,372,230)
270,451,436
899,043,020

121,862,100
86,692,340
61,896,996
270,451,436
899,043,020
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

30 มิถุนายน 2554
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
ตัดจําหนาย

31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูล
คายุติธรรม
ตัดจําหนาย

70,525,098
93,700,000
205,939
164,431,037

117,266,739
138,700,000
1,279,320
257,246,059

70,353,700
94,125,802
164,479,502

10,028,750
(509,490)
9,519,260
2,217,349,068

117,521,140
140,883,525
258,404,665

14,102,150
(509,490)
13,592,660
2,708,595,915
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554
31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
มูล
มูลคายุติธรรม
คายุติธรรม
ตัดจําหนาย
ตัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยหุนทุน
หลักทรัพยจดทะเบียนในประเทศ
หลักทรัพยจดทะเบียนตางประเทศ
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้รัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ

634,572,726
209,973,073
(6,411,430)
838,134,369

626,607,336
211,527,033
838,134,369

1,390,224,152
112,892,431
15,253,326
1,518,369,909

1,402,828,910
115,540,999
1,518,369,909

297,856,464
31,309,025
(5,949,923)
323,215,566
1,161,349,935

292,609,284
30,606,282
323,215,566
1,161,349,935

20,344,267
20,344,267
1,538,714,176

20,344,267
20,344,267
1,538,714,176
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554
31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
ราคาทุน
มูล
มูลคายุติธรรม
คายุติธรรม
ตัดจําหนาย
ตัดจําหนาย
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน
หลักทรัพยจดทะเบียน
หนวยลงทุน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ
ตราสารหนี้
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

371,577,500
160,709,690
190,724,743
(21,687,908)
701,324,025

541,240,000
160,084,025
701,324,025

264,899,375
170,512,154
221,802,357
(28,622,302)
628,591,584

466,747,275
161,844,309
628,591,584

100,873,375
17,000,000
64,488,250
(1,636,814)
180,724,811
882,048,836

99,841,000
16,607,940
64,275,871
180,724,811
882,048,836

123,335,416
87,000,000
64,488,250
(4,372,230)
270,451,436
899,043,020

121,862,100
86,692,340
61,896,996
270,451,436
899,043,020

70,525,098
83,700,000
205,939
154,431,037

70,353,700
84,125,802
154,479,502

117,266,739
128,700,000
1,279,320
247,246,059

117,521,140
130,883,525
248,404,665

10,028,750
(509,490)
9,519,260
2,207,349,068

14,102,150
(509,490)
13,592,660
2,698,595,915
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13.2 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีภาระผูกพัน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยที่ไปวางเปนประกัน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยยืมมาและยังไมไดสงมอบ
รวม

322,218,200

20,344,267

6,249,960
3,882,250
332,350,410

117,521,140*
137,865,407

* ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯไดไถถอนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีมูลคายุติธรรมรวมจํานวน 111.5
ลานบาทจากการค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
13.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ (ราคาตาม
บัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ระยะเวลาครบกําหนด
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
ไมมีกําหนด

ภายใน 1 ป
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

- 292,609,284
- 29,608,916
-

997,366

รวม

- 292,609,284
- 30,606,282

99,841,000
11,724,040

4,883,900

64,275,871

99,841,000
80,883,811

70,731,037
- 93,700,000
70,731,037 527,483,240

5,881,266

- 70,731,037
- 93,700,000
64,275,871 668,371,414
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ระยะเวลาครบกําหนด
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
ไมมีกําหนด

ภายใน 1 ป
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

- 292,609,284
- 29,608,916
-

997,366

รวม

- 292,609,284
- 30,606,282

99,841,000
11,724,040

4,883,900

64,275,871

99,841,000
80,883,811

70,731,037
- 83,700,000
70,731,037 517,483,240

5,881,266

- 70,731,037
- 83,700,000
64,275,871 658,371,414
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาครบกําหนด
1 – 5 ป
เกิน 5 ป
ไมมีกําหนด

ภายใน 1 ป
หลักทรัพยเพื่อคา
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

-

-

รวม

20,344,267

-

20,344,267

- 121,862,100
- 42,579,340

44,113,000

- 121,862,100
61,896,996 148,589,336

118,035,190
- 139,210,869
118,035,190 323,996,576

44,113,000

- 118,035,190
- 139,210,869
61,896,996 548,041,762
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาครบกําหนด
1 – 5 ป
เกิน 5 ป
ไมมีกําหนด

ภายใน 1 ป
หลักทรัพยเพื่อคา
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

-

-

รวม

20,344,267

-

20,344,267

- 121,862,100
- 42,579,340

44,113,000

- 121,862,100
61,896,996 148,589,336

118,035,190
- 129,210,869
118,035,190 313,996,576

44,113,000

- 118,035,190
- 129,210,869
61,896,996 538,041,762

13.4 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด ซึ่งมีราคาทุนจํานวน 45 ลานบาท (2553: 60 ลานบาท) บริษัทฯรับรูกําไรที่เกิดขึ้นจากการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 0.4 ลานบาท (2553: 0.1 ลานบาท) ในกําไรหรือขาดทุนของงวดปจจุบัน
13.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเงินลงทุนที่สําคัญที่ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อ
การดอยคาดังนี้
(หนวย: บาท)
ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
Strategic Global
Opportunities Fund
กองทุนเปดแอสเซทพลั
สบริค
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการปรับมูลคา
คาเผื่อการดอยคา
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553

ราคาตามบัญชี
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553

71,374,204

100,000,000

-

-

(17,289,892)

(24,224,286)

54,084,312

75,775,714

26,734,502
98,108,706

26,734,502
126,734,502

(314,786)
(314,786)

-

(4,398,016)
(21,687,908)

(4,398,016)
(28,622,302)

22,021,700
76,106,012

22,336,486
98,112,200

13.6 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิประเภท Perpetual ของธนาคารในตาง
ประเทศสองแหงจํานวนรวม 2.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนหลัก
ทรัพยเผื่อขายซึ่งแสดงตามมูลคายุติธรรมจํานวน 2.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เงินลงทุนดังกลาวมีกําหนด
การใชสิทธิการชําระคืนเงินตนครั้งลาสุดในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 และวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดอก
เบี้ยที่จะไดรับกําหนดในอัตราคงที่ บริษัทฯปองกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน นี้
โดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารแหงหนึ่ง
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13.7 ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนทั่วไปในกิจการที่บริษัทฯถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของกิจการนั้นมีดังนี้
(หนวย: บาท)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

หุนสามัญ
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จํากัด

ธุรกิจรวมลงทุน

30 มิถุนายน 2554
มูลคา
เงินลงทุน
สัดสวน
ราคาทุน
สุทธิ
เงินลงทุน
(รอยละ)

31 ธันวาคม 2553
มูลคา
เงินลงทุน
สัดสวน
ราคาทุน
สุทธิ
เงินลงทุน
(รอยละ)

500,000

500,000

500,000

10.00

500,000

10.00

13.8 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
(หนวย: บาท)

ยอดยกมาตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
จากการตีราคา
จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
จากการตัดจําหนาย
จากการขาย
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
234,135,969
162,074,175
234,135,969
162,076,352
(40,247,841)
(262,371)
(4,331,889)
189,293,868

10,087,299
2,177
(650,421)
(2,348,196)
169,165,034

(40,247,841)
(262,371)
(4,331,889)
189,293,868

10,087,299
(650,421)
(2,348,196)
169,165,034
(หนวย: บาท)

ยอดยกมาตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
จากการตีราคา
จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
จากการตัดจําหนาย
จากการขาย
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
220,259,446
106,512,357
19,147,843
(562,513)
(49,550,908)
189,293,868

79,176,179
1,196,748
(1,271,891)
(16,448,359)
169,165,034
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14. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
หลักทรัพย
ที่ลงทุน

ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จํากัด
หุนสามัญ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด หุนสามัญ
รวม

จํานวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน
ทุนชําระแลว
สิทธิการออกเสียง
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
(รอยละ) (รอยละ)
100
15

100
15

100
100

100
100

97.7
15.0
112.7

97.7
15.0
112.7

เงินปนผลรับสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2554

2553

33.0
33.0

3.0
20.0
23.0

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
30 มิถุนายน 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
จําหนาย
ตัดจําหนาย
30 มิถุนายน 2554

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตง
สํานักงาน

อุปกรณ
สํานักงาน

52,297,924
52,297,924
52,297,924

258,869,035
258,869,035
-

175,023,480
6,484,561
(146,748)
181,361,293
8,014,548
(405,814)
(31,978)

373,158,122
13,672,555
(5,278,188)
(1,437,719)
380,114,770
7,180,220
(11,653,894)
(323,275)

56,291,423
11,774,250
(5,398,323)
62,667,350
4,300,000
(3,800,000)
-

915,639,984
31,931,366
(10,823,259)
(1,437,719)
935,310,372
19,494,768
(15,859,708)
(355,253)

258,869,035

188,938,049

375,317,821

63,167,350

938,590,179

-

136,300,582
8,804,997
145,105,579
4,402,498
149,508,077

170,090,057
2,680,877
(146,713)
172,624,221
1,572,541
(394,642)
(31,969)
173,770,151

348,517,411
12,465,319
(5,270,639)
(1,436,482)
354,275,609
6,041,440
(11,648,657)
(323,201)
348,345,191

46,035,235
8,307,925
(5,398,321)
48,944,839
2,558,783
(3,799,998)
47,703,624

700,943,285
32,259,118
(10,815,673)
(1,436,482)
720,950,248
14,575,262
(15,843,297)
(355,170)
719,327,043

ยานพาหนะ

รวม
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
สํานักงาน

อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ที่ดิน

อาคาร

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

52,297,924

113,763,456

8,737,072

25,839,161

13,722,511

214,360,124

30 มิถุนายน 2554

52,297,924

109,360,958

15,167,898

26,972,630

15,463,726

219,263,136

คาเสื่อมราคาที่อยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน:
2553

16,818,264

2554

14,575,262

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
อุปกรณ
สํานักงาน
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ที่ดิน

อาคาร

52,297,924
52,297,924
52,297,924

258,869,035
258,869,035
258,869,035

155,893,377
5,877,135
(146,748)
161,623,764
3,009,154
(405,814)
(31,978)
164,195,126

362,259,858
12,892,267
(4,824,687)
(1,363,977)
368,963,461
6,698,339
(11,653,894)
(323,275)
363,684,631

39,350,565
11,774,250
(5,398,322)
45,726,493
4,300,000
(3,800,000)
46,226,493

868,670,759
30,543,652
(10,369,757)
(1,363,977)
887,480,677
14,007,493
(15,859,708)
(355,253)
885,273,209

-

136,300,582
8,804,997
145,105,579
4,402,498
149,508,077

151,415,355
2,458,630
(146,713)
153,727,272
1,456,029
(394,642)
(31,969)
154,756,690

338,833,201
11,693,491
(4,824,234)
(1,363,814)
344,338,644
5,787,268
(11,648,657)
(323,201)
338,154,054

34,700,590
5,659,043
(5,398,321)
34,961,312
1,930,775
(3,799,999)
33,092,088

661,249,728
28,616,161
(10,369,268)
(1,363,814)
678,132,807
13,576,570
(15,843,298)
(355,170)
675,510,909

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

52,297,924

113,763,456

7,896,492

24,624,817

10,765,181

209,347,870

30 มิถุนายน 2554

52,297,924

109,360,958

9,438,436

25,530,577

13,134,405

209,762,300

ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
30 มิถุนายน 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
จําหนาย
ตัดจําหนาย
30 มิถุนายน 2554

คาเสื่อมราคาที่อยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน:
2553
2554

14,870,366
13,576,570

31

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว
แต ยั ง ใช งานอยู มู ล ค าตามบั ญ ชี ก อ นหั ก ค าเสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย ดั งกล าวมี จํ านวนเงิ น
ประมาณ 510 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 506 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 485 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2553: 485 ลานบาท))
16. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)
คาสมาชิก
สนามกอลฟ
ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
30 มิถุนายน 2554
คาตัดจําหนาย
1 มกราคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
30 มิถุนายน 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
30 มิถุนายน 2554

งบการเงินรวม
คาสมาชิกตลาด
ซอฟทแวร
อนุพันธ

3,597,164
158,364
3,755,528
1,010,000
4,765,528

46,692,749
3,487,440
50,180,189
3,564,393
53,744,582

5,000,000
5,000,000
5,000,000

55,289,913
3,645,804
58,935,717
4,574,393
63,510,110

1,989,370
195,822
2,185,192
116,049
2,301,241

32,278,825
5,645,626
37,924,451
2,412,251
40,336,702

3,674,886
1,000,000
4,674,886
325,113
4,999,999

37,943,081
6,841,448
44,784,529
2,853,413
47,637,942

1,570,336

12,255,738

325,114

14,151,188

2,464,287

13,407,880

1

15,872,168

คาตัดจําหนายที่อยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน:
2553
2554

รวม

3,454,392
2,853,413
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(หนวย: บาท)
คาสมาชิก
สนามกอลฟ
ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
30 มิถุนายน 2554
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
30 มิถุนายน 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
30 มิถุนายน 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาสมาชิกตลาด
ซอฟทแวร
อนุพันธ

3,597,164
158,364
3,755,528
1,010,000
4,765,528

41,882,857
2,609,083
44,491,940
3,234,041
47,725,981

5,000,000
5,000,000
5,000,000

50,480,021
2,767,447
53,247,468
4,244,041
57,491,509

1,989,370
195,822
2,185,192
116,049
2,301,241

32,266,310
3,835,841
36,102,151
1,730,128
37,832,279

3,674,886
1,000,000
4,674,886
325,113
4,999,999

37,930,566
5,031,663
42,962,229
2,171,290
45,133,519

1,570,336

8,389,789

325,114

10,285,239

2,464,287

9,893,702

1

12,357,990

คาเสื่อมราคาที่อยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน:
2553
2554

รวม

2,538,686
2,171,290

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2554 บริษั ท ฯและบริษั ท ยอ ยมี สิ น ทรั พ ย ไม มี ตั ว ตนจํ านวนหนึ่ งซึ่ งตั ด ค าตั ด
จําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมีตัวตน
ดั ง กล าวมี จํ านวนเงิน ประมาณ 43 ล านบาท (31 ธั น วาคม 2553: 35 ล านบาท) (งบการเงิ น เฉพาะ
บริษัทฯ: 34 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 29 ลานบาท))
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17. สินทรัพยอื่น
(หนวย: บาท)

เงินมัดจํา
เงินสมทบกองทุนชําระราคา
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คางรับ
เงินประกันหลักทรัพยเพื่อ
ความมั่นคง
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
20,274,289
19,576,954
45,208,825
42,365,247
14,757,269
7,693,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
17,557,420
17,490,279
45,208,826
42,365,247
12,610,556
6,347,205

32,484,434

27,790,377

1,745,192

1,554,656

5,000,000
12,072,973
129,797,790

5,000,000
10,896,798
113,323,316

5,000,000
10,118,599
92,240,593

5,000,000
8,135,777
80,893,164

18. หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
(หนวย: บาท)

หลักทรัพยรัฐบาล
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
297,856,464
30,311,659
20,344,267
328,168,123
20,344,267
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19. เจาหนี้สํานักหักบัญชี

เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
หัก: เจาหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
เจาหนี้สํานักหักบัญชี

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
- 137,622,875
30,739,523
2,928,493
30,739,523 140,551,368

20. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด
เจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมเจาหนี้ธุรกรรมหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

2,004,049,143 1,765,822,830
48,160,275
12,780,000
3,359,571
1,619,470
2,055,568,989 1,780,222,300

21. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

ตั๋วแลกเงิน

อัตราดอกเบี้ยตอป
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
(รอยละ)
(รอยละ)
2.75 - 3.22
1.70 - 2.06

ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่
จะครบกําหนด
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
ไมเกิน 1 ป

ไมเกิน 1 ป

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
470,062,743

151,849,166

เงินกูยืมดังกลาวขางตนเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน
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22. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554
30 มิถุนายน 2554
1,527,904
3,055,808
678,515
1,381,556
2,206,419

4,437,364

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554
30 มิถุนายน 2554
982,454
1,964,908
517,546
1,059,146
1,500,000

3,024,054

การเปลี่ยนแปลงของสํ ารองผลประโยชนระยะยาวของพนั กงานสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้น สุดวัน ที่
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันตนงวด
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินรวม
56,659,769
3,055,808
1,381,556
61,097,133

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
49,894,569
1,964,908
1,059,146
52,918,623

สมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ้นอยูกับอายุ
ของพนักงาน)

งบการเงินรวม
(รอยละตอป)
4.7
3.0 - 3.5

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
(รอยละตอป)
4.7
3.5

0 - 50

0 - 50
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23. ประมาณการหนี้สิน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2554
2553
4,400,000
4,400,000

คดีฟองรอง
24. หนี้สินอื่น

(หนวย: บาท)

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
7,970,991
8,882,200
6,524,344
8,145,631
14,506,491
23,248,464
29,001,826
40,276,295

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
7,243,217
8,350,331
6,128,268
7,127,693
10,540,705
15,896,683
23,912,190
31,374,707

25. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัด
สรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําปหักดวยขาด
ทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
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26. เงินปนผล
(หนวย: บาท)
อนุมัติโดย
เงินปนผล
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
29 เมษายน 2553
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
19 เมษายน 2554

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจาย
ตอหุน

294,791,846

0.14

442,187,769

0.21

27. คานายหนา
(หนวย: บาท)

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
คานายหนาอื่น
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
283,504,401 232,312,243 635,186,603 445,333,721
16,076,947 13,121,497 29,817,488 24,815,947
3,427,701
6,880,525
7,591,729 11,364,861
303,009,049 252,314,265 672,595,820 481,514,529
(หนวย: บาท)

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
คานายหนาอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
283,504,401 232,312,243 635,186,603 445,333,721
16,076,947 13,121,497 29,817,488 24,815,947
7,453,035
9,848,556 13,162,064 15,496,860
307,034,383 255,282,296 678,166,155 485,646,528
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28. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
(หนวย: บาท)

การจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การใหยืมหลักทรัพย
การจัดการกองทุนสวนบุคคล
การจัดการกองทุนรวม
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วัน
ที่ 30 มิถุนายน
ที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
24,599,236
4,521,500
32,839,236
6,466,500
2,380,509
7,938,227
18,175,000
18,080,342
34,785,000
28,030,342
676,298
1,671,386
1,208,778
2,288,910
17,331,347
9,686,270
33,474,197
19,385,276
29,063,232
26,194,386
54,689,484
46,844,272
4,684,852
4,394,182
8,981,476
8,369,869
96,910,474
64,548,066 173,916,398 111,385,169
(หนวย: บาท)

การจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การใหยืมหลักทรัพย
การจัดการกองทุนสวนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วัน
ที่ 30 มิถุนายน
ที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
24,599,236
4,521,500
32,839,236
6,466,500
2,380,509
7,938,227
300,000
2,380,000
400,000
676,298
1,671,386
1,208,777
2,288,910
422,637
422,637
33,588
365,786
50,094
472,131
28,412,268
6,558,672
44,838,971
9,627,541

39

29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุน
สํ ารองเลี้ยงชี พ ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติก องทุ น สํ ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษั ท ฯ บริษั ท ยอยและ
พนักงานของแตละบริษัทจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 4 ถึง 8 ของเงินเดือน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตั้งแตเดือน
มีนาคม 2553 (เดิมบริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)) และจะถูกจายใหกับพนักงานในกรณี
ที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม
2554
2553
13.6
11.9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
11.5
10.0

30. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด

กําไรสําหรับงวด (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
111,647,226 123,266,457 127,237,146 112,241,265
2,105,656,044 2,105,656,044 2,105,656,044 2,105,656,044
0.05
0.06
0.06
0.05

กําไรสําหรับงวด (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
301,557,493 233,481,968 303,668,594 239,722,852
2,105,656,044 2,105,656,044 2,105,656,044 2,105,656,044
0.14
0.11
0.14
0.11
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31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธของกิจการที่เกี่ยวของกัน
ความสัมพันธ
ชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส บริษัทยอย
จํากัด
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด
บริษทั ยอย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
มีสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของกรรมการ
บริษัทฯดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คือ ผูถือหุนใหญ
จํากัด
กองทุนตางๆที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัด บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บัวหลวง จํากัด
กองทุนตางๆที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัด บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
การกองทุนรวม แอสเซท พลัส จํากัด
แอสเซท พลัส จํากัด
บริษัท เอเซียเสริมกิจ จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร ดอท คอม จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ซิตี้วิลลา จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทคอน อันดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด มีกรรมการรวมกัน
(มหาชน)
บริษัท บางกอกคลับ จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
(มหาชน)
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท อาเซียคลังสินคา จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
นิติบุคคลอาคารชุดสาธรซิตี้ทาวเวอร
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท พนิชสวัสดิ์ จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ประเสริฐกิจเอ็นเตอรไพรส จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการรวมกัน
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ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงระหวางบริษัทฯและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคานายหนา คาธรรมเนียม
และคาบริการอื่น ๆ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยจาย
คาที่ปรึกษาจาย
ซื้อสินทรัพย
รายการธุรกิจกับกรรมการของกลุม
บริษัทฯและสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกลชิด
รายไดคานายหนา
คาธรรมเนียมและบริการจาย

3,940,306

2,454,983

8,426,375

5,270,751

8,977,115
151,421
13,349,021

7,766,488
68,958
11,756,946

8,977,115
194,837
26,405,538

8,888,587
145,100
22,946,203

1,731,941
214,450
1,820
182,228

1,263,008
399,901
39,578
120,000
82,168

3,161,023
370,718
76,797
922,193

2,301,825
516,673
56,315
480,000
794,613

913,346
29,461

745,865
85,004

2,534,286
80,868

894,172
178,307

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
รายไดคาธรรมเนียม
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
คาธรรมเนียมจาย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคานายหนา คาธรรมเนียม
และคาบริการอื่น ๆ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยจาย
คาที่ปรึกษาจาย
ซื้อสินทรัพย

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป/
ตามราคาที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจายกับผูลงทุนทั่วไป
ตามอัตราตลาด
ตามราคาที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราตลาด
ตามที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ตกลงรวมกัน

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามที่ตกลงรวมกัน
(หนวย: บาท)

นโยบายการกําหนดราคา

4,025,334
32,999,977
450,000
73,500
7,000,000

2,968,030
450,000
37,500
-

5,570,335
32,999,977
900,000
183,000
9,080,000

4,131,999
22,999,979
900,000
147,630
-

ตามที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจายกับผูลงทุนทั่วไป
ตามที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ตกลงรวมกัน

3,940,306

2,454,983

8,426,375

5,270,751

8,977,115
135,947
10,699,667

7,766,488
64,548
9,170,780

8,977,115
175,355
21,117,618

8,888,587
138,543
17,855,243

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป/
ตามราคาที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจายกับผูลงทุนทั่วไป
ตามอัตราตลาด
ตามราคาที่ระบุไวในสัญญา

1,705,104
208,200
1,820
182,228

1,239,398
397,276
39,578
120,000
82,168

3,108,371
350,168
76,797
922,193

2,248,842
513,209
56,315
480,000
783,383

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราตลาด
ตามที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ตกลงรวมกัน
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
รายการธุรกิจกับกรรมการของกลุม
บริษัทฯและสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกลชิด
รายไดคานายหนา
คาธรรมเนียมและบริการจาย

2554

2553

913,346
29,461

745,865
85,004

2554

นโยบายการกําหนดราคา

2553

2,534,286
80,868

894,172
178,307

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามที่ตกลงรวมกัน

ยอดคงค างระหว างบริ ษั ท ฯ บริษั ท ย อ ยและบริษั ท ที่ เกี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 และ
31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
บริษัทยอย
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาธรรมเนียมและบริการคางรับ
สินทรัพยอื่น
หนี้สินอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯและ
เพื่อลูกคา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินประกัน
สินทรัพยอื่น
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
กรรมการของกลุมบริษัทฯและสมาชิกในครอบ
ครัวที่ใกลชิด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553

-

-

274,168
-

733,423
75,000
1,058,062

42,864,949
30,128,460
7,238
11,080,032
714,288
67,652,003
1,065,410
98,613

31,828,744
112,164,130
3,310
10,449,838
43,839
1,046,590
7,260

37,481,768
30,128,460
4,738
8,515,164
646,710
67,652,003
945,010
67,568

28,697,491
112,164,130
3,161
8,515,164
11,151
882,165
7,260

8,030,675
1,878,960

2,954,842
-

8,030,675
1,878,960

2,954,842
-
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บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมดจํานวน 30 ลานบาท และวงเงินกูยืมหมุนเวียนระยะสั้นจํานวน
100 บาท กั บ ธนาคารซึ่ งเป น บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข อ งกั น อย างไรก็ ต าม ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 และ
31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว
ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อน
ไหวดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2554
เงินกูยืม
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

ในระหวางงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2,015,000,000

2,015,000,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554
-

เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของขางตนคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.15 - 3.15 ตอป
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553
มีดังนี้
(หนวย: บาท)
ชื่อ
ตราสารทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกคลับ จํากัด
กองทุนรวมบางกอกการเดน
กองทุนรวมสาธรซิตี้ทาวเวอร
กองทุนรวมบางกอกอะพารทเมนท
กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร
กองทุนเปดแอสเซทพลัสสถาบันปนผล
กองทุนเปดแอสเซทพลัสบริค
กองทุนเปดแอสเซทพลัสพรีเมี่ยมปนผล
กองทุนเปดแอสเซทพลัสสมารทเอควิตี้
กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
176,950,000
1,240,000
761,250
64,000
1,000,000
4,100,000
288,944
26,734,502
20,002,400
6,161,154
-

194,523,726
1,240,000
761,250
77,000
1,000,000
4,100,000
288,944
26,734,502
20,002,400
6,548,059
10,000,000
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ
ตราสารหนี้
หุนกูของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

237,302,250
193,445,777
(4,398,016)
426,350,011

30,000,000
295,275,881
170,026,005
(4,398,016)
460,903,870

ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการซื้อและขายหนวยลงทุนของกองทุนซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯโดยราคาที่ซื้อขายถือตามมูลคาสิน
ทรัพยสุทธิของกองทุนซึ่งเปนราคาที่คิดกับผูลงทุนทั่วไป รายละเอียดมีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

กองทุนเปดแอสเซทพลัสตราสารหนี้
กองทุนเปดแอสเซทพลัสสมารทเอควิตี้
กองทุนเปดแอสเซทพลัสโกลด
กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล
กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอสแอนดพี 500
กองทุนเปดแอสเซทพลัสหุนระยะยาวทวีกําไร
กองทุนเปดแอสเซทพลัสสถาบันปนผล

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
21.4
0.9
1.4
0.9
2.4
40.1
26.0 40.1
25.0
43.0 37.4
10.0
20.0 10.1
10.0
11.0 15.0
5.2
9.5
55.0
55.0
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คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
14,968,600
14,592,582
30,290,800
29,185,164
526,086
1,052,171
15,494,686
14,592,582
31,342,971
29,185,164
(หนวย: บาท)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
12,048,100
12,064,122
24,449,800
24,128,244
392,628
785,256
12,440,728
12,064,122
25,235,056
24,128,244

ผลประโยชนหลังออกจากงานสวนของผูบริหารสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวด 2553
รวมอยูในการปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของป 2554 ตามที่กลาวในหมายเหตุ 6
32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพัน
1)

บริษั ท ฯและบริษั ท ยอ ยได เข าทํ าสั ญ ญาเช าดําเนิ น งานที่ เกี่ ยวข องกับ การเช าพื้ น ที่ ในอาคาร
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
จายชําระภายใน
2554
2555 - 2557

งบการเงินรวม
21.8
45.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
16.6
27.0

จํานวนภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทยอยดังกลาวขางตนเปนภาระผูกพันตามสัญญาเชา
และสัญญาบริการที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 57.4 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 36.6
ลานบาท)
2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระที่ตองจายเงินคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยใหกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือนเดือนละ 50,000 บาท และในอัตรารอยละ 0.005
ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย

3)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระที่ตองจายคาธรรมเนียมการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพย และคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยจากผูยืม
และ/หรือผูใหยืมในอัตราที่กําหนดโดยบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

4)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเปนนาย
หนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจําหนายหลัก
ทรัพยโดยจายคาธรรมเนียมดังกลาวใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในอัตราที่กําหนดจากการประกอบธุรกิจขางตน

5)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระตองจายเงินสมทบใหกับกองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยซึ่งอยูภายใตการดูแลของบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.008 ถึงรอยละ 0.016 ของมูลคาการ
ชําระและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิของบริษัทฯในแตละเดือน

6)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระที่ตองนําสงคาธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวง
หน าใหกับ บริษั ท ตลาดอนุ พั น ธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยคิดคาธรรมเนี ยมรายป
500,000 บาท และมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตอสัญญาใน
อัตราที่กําหนดโดยบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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7)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญารับบริการการชําระหนี้ตามสัญญา
ซื้ อ ขายล ว งหน ากั บ บริษั ท สํ านั ก หั ก บั ญ ชี (ประเทศไทย) จํากัด โดยคิ ด คาธรรมเนี ย มรายป
300,000 บาท และมีภาระตองจายคาธรรมเนียมการชําระหนี้และการลางสถานะตอสัญญาใน
อัตราที่กําหนดโดยบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

8)

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 บริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาอนุ ญ าตให ใ ช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรและสัญญาเชาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนจํานวนเงิน 2.7 ลานบาท

9)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาฟวเจอรสที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ
(ประเทศไทย) จํานวนทั้งสิ้น 86 สัญญา ดังนี้
สถานะซื้อ
สถานะขาย
จํานวนสัญญา ตนทุน (พันบาท) จํานวนสัญญา ตนทุน (พันบาท)
ฟวเจอรสของดัชนี SET 50
71
50,436
15
16,755
ฟิวเจอรของทองคํา
86
67,191
รวม

10) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 34
12) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไมไดเรียกชําระในบริษัท
แหงหนึ่งจํานวน 1.5 ลานบาท
32.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.2.1 หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวน
1.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 1.8 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
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32.2.2 คดีฟองรอง
บริษัทฯไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้
1)

บริษัทฯมีคดีคางอยูในศาลจังหวัดชลบุรีตั้งแตป 2537 โดยบริษัทฯถูกฟองในขอหารวมกันแพร
ขาวเกี่ยวกับ ขอเท็ จจริงตามพระราชบั ญ ญั ติห ลักทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ยฯ และในเดือน
พฤศจิกายน 2549 ศาลอุทธรณพิพากษายกฟองบริษัทฯแลว คดีนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว

2)

บริษัทฯไดถูกฟองในคดีแพงในป 2537 ในขอหาละเมิดเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวน 37.64
ลานบาท ขณะนี้คดีอยูระหวางการสืบพยานโจทกและศาลไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีไวชั่วคราว
ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว

3)

ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯไดถูกฟองในคดีแพงในฐานะจําเลยที่ 2 ในขอหาละเมิดเรียกรอง
คาเสียหายเปนจํานวน 30 ลานบาท ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ฝายบริหารของ
บริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว

4)

ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทฯไดถูกฟองรองในคดีแพงเพื่อเรียกทรัพยคืน โดยถูกเรียกรองคา
เสียหายจํานวน 4.4 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาล บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อผล
เสียหายแลวจํานวน 4.4 ลานบาท

5)

ในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทฯไดถูกฟองรองในคดีแพงในขอหาผิดสัญญา เรียกทรัพยคืน โดย
ถูกเรียกรองคาเสียหายจํานวน 1.98 ลานบาท ศาลมีคําสั่งพิพากษายกฟองบริษัทฯแลว ขณะนี้อยู
ในระหวางการอุทธรณ ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟอง
รองดังกลาว

33. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลัก คือ สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ
สัญ ญาซื้อขายลวงหนา ส วนงานวาณิ ชธนกิจ สวนงานจัดการกองทุน และส วนงานคาหลักทรัพ ย
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมศิ าสตรหลักในประเทศ
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รายไดและผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

รายไดจากภายนอก
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน

สวนงานนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย
และสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
2554
2553
294
242
294
242
96

83

สวนงาน
วาณิชธนกิจ
2554
2553
51
29
51
29
14

6

สวนงานจัดการ
กองทุน
2554
2553
54
41
54
41
14

14

สวนงานคา
หลักทรัพย
2554
2553
22
61
22
61
11

37

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด

งบการเงินรวม
2554
2553
421
373
421
373
135

140

48
37
(18)
(10)
(80)
112

31
25
(30)
(4)
(39)
123

(หนวย: ลานบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

รายไดจากภายนอก
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด

สวนงานนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย
และสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
2554
2553
652
462
652
462
247

153

สวนงาน
วาณิชธนกิจ
2554
2553
79
44
79
44
20

3

สวนงานจัดการ
กองทุน
2554
2553
101
75
101
75
28

22

สวนงานคา
หลักทรัพย
2554
2553
58
119
58
119
36

83

งบการเงินรวม
2554
2553
890
700
890
700
331

261

93
125
(66)
(16)
(165)
302

57
41
(54)
(7)
(65)
233
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ขอมูลทางการเงิน จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 และ
31 ธันวาคม 2553 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
- สวนงาน
21
23
- สวนกลาง
รวม
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงานวาณิชธนกิจ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
1

1

สวนงานจัดการกองทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
12

8

สวนงานคาหลักทรัพย
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
-

-

งบการเงินรวม
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
34
201
235
7,245
7,480

32
196
228
7,035
7,263

34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ สํ าคั ญ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยตามที่ นิ ย ามอยู ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมื อทางการเงิน ” ประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลัก
ทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา สินทรัพยตราสารหนี้ เงินลงทุน รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คางรับ หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เจาหนี้สํานักหักบัญชี เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา หนี้สินตราสารอนุพันธ และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น บริษัทฯและบริษัทยอยมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้
สํ านั ก หั ก บั ญ ชี ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย แ ละสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า สิ น ทรั พ ย ต ราสารอนุ พั น ธ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และรายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการประเมินเครดิตของลูกคาเมื่อเปดบัญชี เพื่อใชในการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสม มีการทบทวน
วงเงินดังกลาวเปนระยะอยางตอเนื่อง การควบคุมความเสี่ยงจากการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
จะพิจารณาวงเงินใหมีความเหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา
รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนวงเงินอยางตอเนื่องเพื่อปรับวงเงินใหเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ
พฤติกรรมการซื้อขายของลูกคาในปจจุบัน และยังมีการกําหนดรายชื่อหลักทรัพยที่บริษัทฯอนุญาตให
ซื้อขายในบัญชีมารจิ้นได โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานและสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพย
และยังกําหนดจํานวนหลักทรัพยที่อนุญาตใหซื้อหรือวางเปนหลักประกันเพื่อมิใหมีการกระจุกตัวใน
หลักทรัพย
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นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของลูกคาบุคคลของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจาก
บริษั ทฯและบริษั ทยอยมี ฐานของลูกคาที่ห ลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน สูงสุด ที่
บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อมีรายการดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31ธันวาคม
2554
2553
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ
และเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31ธันวาคม
2554
2553

3,573,995,946
1,352,422,479

2,878,038,489
459,397,910

3,488,966,742
1,352,422,479

2,822,984,848
459,397,910

2,565,933,727
1,650,884
668,371,414
32,484,434

3,408,787,373
6,568,356
548,041,762
27,790,377

2,565,933,727
1,650,884
658,371,414
1,745,192

3,408,787,373
6,568,356
538,041,762
1,554,656

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย เงินลงทุนในตราสารหนี้ หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนและ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจัดอยูใน
ประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอก
เบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

(รอยละตอป)
ไมมี
กําหนด

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

190
-

50
-

641
70
-

-

-

-

-

27
1,352

908
70
1,352

0.25 - 0.75
-

2.65 - 3.3
1.30 - 2.75
-

1,760
-

-

71

527

6

64

37
-

804
2
1,549

2,601
2
2,217

5.00 - 8.00
-

2.60 - 5.38

-

-

-

-

-

-

-

32

32

-

-

-

-

328
-

-

-

-

-

31

328
31

-

3.08 - 3.13
-

-

-

470

-

-

-

-

2,056
85
-

2,056
85
470

-

2.75 - 3.22
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

(รอยละตอป)
ไมมี
กําหนด

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

186
-

-

612
-

-

-

-

-

25
1,352

823
1,352

0.25 - 0.75
-

2.65 - 3.2
-

1,760
-

-

71
-

517
-

6
-

64
-

37
-

804
2
1,549
113

2,601
2
2,207
113

5.00 - 8.00
-

2.60 - 5.38
-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

328
-

-

-

-

-

31

328
31

-

3.08 - 3.13
-

-

-

470

-

-

-

-

2,056
85
-

2,056
85
470

-

2.75 - 3.22
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

(รอยละตอป)
ไมมี
กําหนด

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

44
-

22
-

124
120
-

-

-

-

-

28
459

218
120
459

0.25-0.75
-

1.60-1.75
0.75-2.05
-

1,944
-

-

138

304

44

62

37
-

1,464
6
2,161

3,445
6
2,709

5.00-12.00
-

1.75-5.38

-

-

-

-

-

-

-

28

28

-

-

-

-

20
-

-

-

-

-

141

20
141

-

2.84
-

-

-

152

-

-

-

-

1,780
238
-

1,780
238
152

-

1.70-2.06
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

(รอยละตอป)
ไมมี
กําหนด

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

28
-

-

107
-

-

-

-

-

27
459

162
459

0.25-0.75
-

1.75
-

1,944
-

-

138
-

294
-

44
-

62
-

37
-

1,464
6
2,161
113

3,445
6
2,699
113

5.00-12.00
-

1.75-5.38
-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

20
-

-

-

-

-

141

20
141

-

2.84
-

-

-

152

-

-

-

-

1,780
238
-

1,780
238
152

-

1.70-2.06
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯมีเงินทุนจากสวนของผูถือหุนเพียงพอสําหรับการบริหารเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ นอกจาก
นี้บริษัทฯมีวงเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับเพิ่มสภาพคลองในการดําเนินการธุรกิจ และ
บริษัทฯมีนโยบายใหขยายขนาดหรือปริมาณของธุรกรรมประเภทตางๆใหสอดคลองกับสภาพคลอง
ของบริษัทฯที่มีอยู บริษัทฯมีการดํารงกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คิด
เปนรอยละ 107.84 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ํารอยละ 7 ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

267
-

641
70
1,352

-

-

-

-

908
70
1,352

-

804
2
71
32

527
-

6
-

1,760
1,613
-

37
-

2,601
2
2,217
32

-

328
31

-

-

-

-

328
31

-

2,056
85
470

-

-

-

-

2,056
85
470

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

211
-

612
1,352

-

-

-

-

823
1,352

-

804
2
71
2

517
-

6
-

1,760
1,613
113
-

37
-

2,601
2
2,207
113
2

-

328
31

-

-

-

-

328
31

-

2,056
85
470

-

-

-

-

2,056
85
470

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

94
-

124
120
459

-

-

-

-

218
120
459

-

1,464
6
138
28

304
-

44
-

1,944
2,223
-

37
-

3,445
6
2,709
28

-

20
141

-

-

-

-

20
141

-

1,780
238
152

-

-

-

-

1,780
238
152

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

55
-

107
459

-

-

-

-

162
459

-

1,464
6
138
2

294
-

44
-

1,944
2,223
113
-

37
-

3,445
6
2,699
113
2

-

20
141

-

-

-

-

20
141

-

1,780
238
152

-

-

-

-

1,780
238
152

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ
หนี้สินทางการเงิน
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทาง
การเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญออสเตรเลีย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2553
2554
2553
2554
2553
2554
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตาง
ประเทศ)
13.31
7.48
1.00
30.75
30.15
0.09
0.09
32.95
30.72
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สกุลเงิน

ปอนดสหราชอาณาจักร
เหรียญฮองกง
เยนญี่ปุน
วอนเกาหลีใต
ยูโร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตาง
ประเทศ)
0.14
0.06
0.06
49.46
46.80
11.07
2.30
2.10
3.95
3.87
82.35
30.80
44.01
0.38
0.37
668.87
113.7
402.1
0.03
0.03
6
4
0.67
0.01
44.52
-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
คงเหลือดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
สกุลเงิน
จํานวน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ที่บริษัทฯซื้อ
ที่บริษัทฯขาย
ที่บริษัทฯซื้อ ที่บริษัทฯขาย
(ลาน)
(ลาน)
บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา
205.0
6.7
30.07 - 31.12
บาท
เหรียญฮองกง
11.9
3.0
3.88 - 3.98
บาท
เยนญี่ปุน
3.1
8.4
0.374 - 0.376
ปอนดสหราชอาณาจักร บาท
0.1
3.7
48.7
เหรียญสหรัฐอเมริกา วอนเกาหลีใต
0.1
136.4
1,136.0 - 1,140.8
เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญฮองกง
0.1
1.1
7.77
เหรียญฮองกง
บาท
5.0
19.7
3.86 - 3.97
เหรียญสหรัฐอเมริกา บาท
2.5
75.1
30.08 - 30.95
เยนญี่ปุน
บาท
24.3
9.1
0.365 - 0.375
1.5
0.018
80.81
เยนญี่ปุน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสหรัฐอเมริกา ยูโร
0.019
0.013
1.455
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 6.3 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เปนเงินตราตาง
ประเทศในส วนที่ เป น ของบริษั ท ฯ ส วนที่ เหลือเป น สั ญ ญาซื้ อขายเงิน ตราต างประเทศลว งหน าที่
บริษัทฯทํากับธนาคารเพื่อปองกันความเสี่ยงในสวนที่เปนเงินลงทุนของลูกคา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สกุลเงิน
จํานวน
ที่บริษัทฯซื้อ
ที่บริษัทฯขาย
ที่บริษัทฯซื้อ ที่บริษัทฯขาย
(ลาน)
(ลาน)
บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา
188.9
6.2
บาท
ปอนดสหราชอาณาจักร
3.6
0.1
บาท
เหรียญฮองกง
21.3
5.5
บาท
เยนญี่ปุน
9.0
25.0
เหรียญสหรัฐอเมริกา วอนเกาหลีใต
0.1
169.0
เหรียญสหรัฐอเมริกา บาท
0.1
2.9
ปอนดสหราชอาณาจักร บาท
0.1
2.9

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

29.83 - 31.195
46.85
3.855 - 3.88
0.358 - 0.3615
1,165 - 1,175
29.865
47.14

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 4.0 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 0.06 ลานปอนดสหราช
อาณาจักร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศใน
สวนที่เปนของบริษัทฯ สวนที่เหลือเปนสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่บริษัทฯทํากับ
ธนาคารเพื่อปองกันความเสี่ยงในสวนที่เปนเงินลงทุนของลูกคา
ตราสารอนุพันธทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธทางการเงินที่เปน
ภาระผูกพันของบริษัทฯมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดตามสัญญา
1 - 6 เดือน
6 เดือน - 1 ป
มากกวา 1 ป
สัญญาฟวเจอรสของดัชนี SET50
สถานะขาย
สัญญาฟวเจอรสของทองคํา
สถานะขาย

รวม

51,617

-

-

51,617

16,793

-

-

16,793
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ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด
ปจจัยดานการเมืองและเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมีผลตอความผันผวนของสภาวะตลาดทุน
โดยเฉพาะความเสี่ยงตอการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนจากการลง
ทุนในหลักทรัพย ดังนั้นการศึกษาขอมูลและมีการวิเคราะหอยางรอบคอบ ตลอดจนการกระจายการลงทุน
อยางเหมาะสม ยอมเปนการลดความเสี่ยงจากการลงทุนได
34.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะ
สั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติ
ธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมี ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากัน ไดอยางเป น อิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีวิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมของเครื่อง
มือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ สิน
ทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึง เงิน
ฝากในสถาบันการเงินซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลคาตราสารทางการ
เงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะ
เวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน
เงินลงทุนในหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ เปนตน มูลคายุติธรรมของลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ถือตามราคาสุทธิตามบัญชีเนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ธุรกิจหลัก
ทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือตามราคาสุทธิตามบัญชีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนมูล
คายุติธรรมของสินทรัพยตราสารอนุพันธแสดงมูลคาตามราคาตลาด

ข)

หนี้สินทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เจาหนี้สํานักหักบัญชี เจาหนี้ธุรกิจหลัก
ทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารหนี้และเงินกูยืมอื่นถือตามราคาสุทธิตามบัญชี
เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น สวนมูลคายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธแสดงมูลคาตาม
ราคาตลาด
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยไมแตกตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสม การดํารงไวซึ่ งความสามารถในการดําเนิ น งานอยางตอเนื่ อง และการดํารงเงิน กองทุ น
สภาพคล อ งสุ ท ธิ ใ ห เป น ไปตามข อ กํ าหนดของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย
36. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
36.1 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 และ เดือนสิงหาคม 2554 จนถึงวัน ที่ในรายงาน บริษั ท ฯมีก ารออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังตอไปนี้
ประเภทของใบ
จํานวนที่จดทะเบียน สําคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพยอาง
ชื่อยอ
(หนวย)
อนุพันธ
อิง
วันซื้อขายสุดทาย ราคาใชสิทธิ
DTAC08CB
14,200,000
CALL
DTAC
30 พฤศจิกายน 2554 48 บาทตอ
1 หุน DTAC
CPAL08CA
10,000,000
CALL
CPALL
12 มกราคม 2555 38 บาทตอ
1 หุน CPALL
TOP08CB
10,500,000
CALL
TOP
13 มกราคม 2555 60 บาทตอ
1 หุน TOP
CPF08PA
11,500,000
PUT
CPF
26 ธันวาคม 2554 35 บาทตอ
1 หุน CPF
IVL08CB
11,300,000
CALL
IVL
15 ธันวาคม 2554 35 บาทตอ
1 หุน IVL
TUF08CB
17,100,000
CALL
TUF
20 ธันวาคม 2554 45 บาทตอ
1 หุน TUF

อัตราการใชสิทธิ
10 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตอ 1 หุน DTAC
5 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตอ 1 หุน CPALL
10 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตอ 1 หุน TOP
5 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตอ 1 หุน CPF
8 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตอ 1 หุน IVL
10 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตอ 1 หุน TUF

DTAC: หุนสามัญของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
CPALL: หุนสามัญของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
TOP: หุนสามัญของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
CPF: หุนสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
IVL: หุนสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
TUF: หุนสามัญของบริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)

36.2 เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2554 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานในรอบหกเดือนของป 2554ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.08 บาท
คิดเปนจํานวนเงิน 168.5 ลานบาท โดยกําหนดจายปนผลในเดือนกันยายน 2554
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37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของเจาของ การจัด
ประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: บาท)

สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินกูยืมอื่น
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย ราย
ตามที่จัด
ตามที่เคย ราย
ประเภทใหม
งานไว
ประเภทใหม
งานไว
6,568,356
2,166,036
6,568,356
2,166,036
2,708,595,915 2,712,998,235 2,698,595,915 2,702,998,235
151,849,166
151,849,166
151,849,166
151,849,166
2,883,200
4,400,000

7,283,200

2,883,200
4,400,000

7,283,200

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
คาภาษีอากร
คาใชจายอื่น

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย ราย
ตามที่จัด
ตามที่เคย ราย
ประเภทใหม
งานไว
ประเภทใหม
งานไว
252,314,265
255,282,296
232,312,243
232,312,243
64,548,066
41,683,563
6,250,751
182,658,174

13,121,497
71,428,591
41,558,463
6,375,851
164,661,795

6,558,672
41,683,563
6,250,751
155,859,612

13,121,497
16,407,228
41,558,463
6,375,851
143,795,490

36,213,447
1,167,500
20,069,841

36,250,947
19,163,879
1,583,814
18,448,527

717,500
16,717,800

12,781,622
1,536,411
15,181,389
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(หนวย: บาท)

คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
คาภาษีอากร
คาใชจายอื่น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย ราย
ตามที่จัด
ตามที่เคย ราย
ประเภทใหม
งานไว
ประเภทใหม
งานไว
481,514,529
485,646,528
445,333,721
445,333,721
111,385,169
112,823,239
(7,252,962)
334,422,359

24,815,947
122,750,030
112,698,209
(7,127,932)
298,429,601

9,627,541
112,823,239
(7,252,962)
286,124,913

24,815,947
25,124,401
112,698,209
(7,127,932)
261,996,669

72,063,558
2,070,000
39,691,808

72,138,558
38,062,758
3,143,141
36,473,667

1,350,000
32,840,540

25,478,244
3,021,638
29,818,902

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554
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