รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) ซึ$ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงิ นสด สําหรับปี สิ3 นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที$สําคัญและ
หมายเหตุเรื$ องอื$นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี3 โดยถูกต้องตามที$ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี$ ยวกับการควบคุ มภายในที$ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื$อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที$ปราศจากการแสดงข้อมูลที$ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ$ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื$อให้ได้ความเชื$อมัน$ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที$ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

-2การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื$อให้ได้มาซึ$ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี$ยวกับจํานวนเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที$เลือกใช้ข3 ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ$ งรวมถึง
การประเมินความเสี$ ยงจากการแสดงข้อมูลที$ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิ นไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี$ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายใน
ที$เกี$ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถู กต้องตามที$ควรของกิ จการ เพื$อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที$เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื$อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที$
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที$จดั ทําขึ3นโดยผูบ้ ริ หารรวมทั3งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื$อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที$ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี3 แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ3 นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที$ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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-3ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี- น้ น
โดยมิใช่เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื$อนไข ตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เมื$อวันที$
25 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจหลักทรัพย์และสิ นทรัพย์ที$เกี$ยวข้องกับการประกอบกิจการนายหน้าซื3 อขาย
หลักทรัพย์และธุ รกิ จการเป็ นตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าแต่ไม่รวมใบอนุ ญาตการประกอบ
ธุ รกิจดังกล่าว และโอนพนักงานที$เกี$ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจดังกล่าวและบัญชี ลูกค้าให้บริ ษทั ใหญ่
(“การโอนธุ รกิจ”) และบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้หยุดดําเนิ นธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื3 อขาย
หลักทรั พย์ และธุ รกิ จการเป็ นตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าเป็ นการชั$วคราวจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั3งแต่วนั ที$ 25 ตุลาคม 2554 และได้รับอนุ ญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ให้หยุดประกอบ
ธุ รกิจดังกล่าวตั3งแต่วนั ที$ 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2555 ซึ$ งต่อมาในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้รับ
อนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิจดังกล่าวออกไปจนถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2556 ทั3งนี3 บริ ษทั ยังคง
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการค้าหลักทรัพย์ และกิจการที$ปรึ กษาการลงทุนต่อไป
นอกจากนั3น ตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในระหว่างปี สิ3 นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษ ัทได้เปลี$ ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี$ ยวกับภาษี เงิ นได้ ทั3ง นี3 บ ริ ษ ทั ได้ป รับ ย้อ นหลัง ตัว เลข
เปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามนโยบายการบัญชีใหม่เกี$ยวกับภาษีเงินได้มาโดยตลอด

กรุ งเทพมหานคร
วันที$ 20 กุมภาพันธ์ 2556

นิติ จึงนิ จนิ รันดร์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 3809
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และวันที 1 มกราคม 2554
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ณ วันที
31 ธันวาคม
2555

5
6

643,941,582
60,315,491
12,320,000
255,863,192
52,114
61,897
11,008,973
25,902,152
1,009,465,401

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี$สาํ นักหักบัญชี
ลูกหนี$ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื$อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื<น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ<งของงบการเงินนี$

7
9
10
11
12
13

ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2554
2554
"ปรับปรุงใหม่ " "ปรับปรุงใหม่ "
738,524,890
63,239,783
14,323,101
121,054,042
230,125
5,485,890
13,331,558
36,462,811
992,652,200

528,739,740
63,181,818
55,827,219
361,722,786
365,910,946
7,511,264
13,111,321
13,536,041
31,851,109
1,441,392,244

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และวันที 1 มกราคม 2554
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ณ วันที
31 ธันวาคม
2555

ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2554
2554
"ปรับปรุงใหม่ " "ปรับปรุงใหม่ "

หนีส2 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี$สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี$สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี$ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื$อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
ภาระจากการขายลูกหนี$ตว?ั เงิน
ประมาณการหนี$สินจากคดีความฟ้ องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที<จ่ายค้างจ่าย
หนี$สินอื<น
รวมหนีส2 ิ น

15
23.1
16

ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 172,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
ทุนที<ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 168,816,704 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส2 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ<งของงบการเงินนี$

17

-

8,315,407
7,655,616

21,371,368
5,589,354
2,330,818
4,125,945
7,958,145
93,207
41,468,837

11,520,684
8,823,980
1,564,800
8,241,837
4,540,270
109,398
34,800,969

175,760,621
224,733,513
8,732,487
13,310,241
35,625,536
4,608,726
1,728,066
480,470,213

860,000,000

860,000,000

860,000,000

844,083,520

844,083,520

844,083,520

53,226,981

53,226,981

53,226,981

16,878,485
53,807,578
967,996,564
1,009,465,401

16,371,218
44,169,512
957,851,231
992,652,200

16,371,218
47,240,312
960,922,031
1,441,392,244

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
การดําเนินงานต่ อเนือง
รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไรจากเงินลงทุน
ดอกเบี$ยรับ
รายได้อื<น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี<ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี<ยวกับอาคาร สถานที< และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื<น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โอนกลับหนี$สูญและหนี$สงสัยจะสู ญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื<อง
การดําเนินงานทียกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนินงานที<ยกเลิกก่อนภาษีเงินได้
โอนกลับภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดําเนินงานที<ยกเลิก-สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็ จอื<น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

20

21

22

22
27

2555

2554
"ปรับปรุงใหม่ "

1,041,807
19,001,234
25,842,163
1,928,040
47,813,244

1,284,251
18,336,322
32,895,510
1,501,480
54,017,563

31,035
6,546,701

1,918,872
1,070,722

14,959,345
4,534,391
440,000
9,659,458
29,593,194
(825,604)
35,345,326
12,467,918
2,322,585
10,145,333

16,775,019
4,217,219
110,000
18,274,442
39,376,680
(883,920)
41,482,354
12,535,209
894,258
11,640,951

10,145,333

(15,401,526)
(689,775)
(14,711,751)
(3,070,800)

10,145,333

(3,070,800)

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั2นพืน2 ฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื<องและการดําเนินงานที<ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั$นพื$นฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื<อง
กําไรต่อหุน้ ขั$นพื$นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่ วงนํา2 หนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ<งของงบการเงินนี$

2555

2554
"ปรับปรุงใหม่ "

บาท

0.06

(0.02)

บาท

0.06

0.07

หุ้น

168,816,704

168,816,704

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 - ตามทีเคยรายงานไว้
ผลกระทบจากการเปลี<ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 - ภายหลังการปรับปรุง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555 - ตามทีเคยรายงานไว้
ผลกระทบจากการเปลี<ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555 - ภายหลังการปรับปรุง
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ<งของงบการเงินนี$

4

4

17

ทุนทีออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

หน่ วย : บาท
รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

844,083,520
844,083,520
844,083,520

53,226,981
53,226,981
53,226,981

16,371,218
16,371,218
16,371,218

33,704,271
13,536,041
47,240,312
(3,070,800)
44,169,512

947,385,990
13,536,041
960,922,031
(3,070,800)
957,851,231

844,083,520
844,083,520
844,083,520

53,226,981
53,226,981
53,226,981

16,371,218
16,371,218
507,267
16,878,485

30,837,954
13,331,558
44,169,512
10,145,333
(507,267)
53,807,578

944,519,673
13,331,558
957,851,231
10,145,333
967,996,564

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื< อมราคาและรายจ่ายตัดจําหน่าย
หนี$สูญและหนี$สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี$สินจากคดีความฟ้ องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี$ย
เงินสดจ่ายดอกเบี$ย
เงินสดรับดอกเบี$ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี<ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี$สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ<มขึ$น) ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี$สาํ นักหักบัญชี
ลูกหนี$ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื$อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื<อค้า
สิ นทรัพย์อื<น

2555

2554

12,467,918

(2,866,317)

3,466,736
(825,604)
(14,781)
83,569
2,090,401
1,145,052
766,018
31,035
(25,842,163)
(31,035)
26,153,202
175,253

8,272,371
8,643,762
(517,096)
232,410
1,706,822
91,493
(11,745,441)
5,223,376
(32,895,510)
(4,956,888)
33,172,259
242,508

19,665,601

4,603,749

2,924,292
2,828,705
(135,178,310)
10,443,528

(57,965)
55,827,219
91,790,033
244,347,063
1,304,646

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี$สินดําเนินงานเพิ<มขึ$น (ลดลง)
เจ้าหนี$สาํ นักหักบัญชี
เจ้าหนี$ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื$อขายล่วงหน้า
ประมาณการหนี$สินจากคดีความฟ้ องร้อง
ภาระจากการขายลูกหนี$ตว?ั เงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี$สินอื<น
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื$อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื$อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการโอนลูกหนี$เงินให้กยู้ มื เพื<อซื$อหลักทรัพย์
เงินสดสุ ทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ<มขึ$น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที< 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ<งของงบการเงินนี$

5

2555

2554

9,850,684
(4,379,679)
(4,115,892)
3,401,684
(94,559,387)

(7,655,616)
(164,239,937)
(225,000,000)
(27,383,699)
(1,687,124)
(28,151,631)

(53,921)
30,000
(23,921)

(1,020,777)
530,589
(223,514)
246,965,890
246,252,188

(94,583,308)
738,524,890
643,941,582

(8,315,407)
(8,315,407)
209,785,150
528,739,740
738,524,890

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทัว% ไปของบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เมื%อวันที%
6 กรกฎาคม 2514 ต่อมาเมื%อวันที% 15 ธันวาคม 2536 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที% 8 สิ งหาคม 2544
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“ยูโอบี เคย์เฮียน”) ซึ% งเป็ นบริ ษทั ที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่โดย
ถือหุ น้ ร้อยละ 93.47 ของทุนที%ออกและชําระเล้ว และมีบริ ษทั ยูโอบี เคย์เฮียน โฮลดิง ลิมิเต็ด ซึ% งเป็ นบริ ษทั ที%
จดทะเบียนจัดตังในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ดของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั มี สํานักงานอยู่ที% 1550 ชัน 4-5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุ รีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบกิ จการในประเทศไทย โดยมี ธุรกิ จหลักคื อ การเป็ นนายหน้าซื อขายหลักทรั พย์ และ
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี
1. กิจการนายหน้าซือขายหลักทรัพย์
2. กิจการค้าหลักทรัพย์
3. กิจการที%ปรึ กษาการลงทุน
4. การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
5. การเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
เมื%อวันที% 18 กรกฎาคม 2554 ที%ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครังที% 1/2554 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั
โอนธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ใ ห้ แ ก่ ยู โ อบี เคย์เ ฮี ย น และมี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ ยูโ อบี เคย์เ ฮี ย นเข้า ทํา คํา เสนอซื อ
หลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษทั โดยสมัครใจโดยกําหนดราคาเสนอซื อหุ ้นของบริ ษทั เป็ น 5.58 บาทต่อหุ ้น
และราคาเสนอซือหุ น้ ทังหมดของบริ ษทั ภายใต้การทําคําเสนอซือมูลค่าไม่เกิน 942 ล้านบาท
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ระยะเวลารับซื อ (Tender Offer Period) ในการเข้าทําคําเสนอซื อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษทั โดยสมัครใจ
เริ% มตังแต่วนั ที% 22 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที% 26 สิ งหาคม 2554
เมื%อวันที% 22 กรกฎาคม 2554 ซึ% งเป็ นวันแรกของช่วงระยะเวลารับซื อ (Tender Offer Period) ยูโอบี เคย์เฮียน
ได้มาซึ% งหุ ้นสามัญที% ถื อโดยผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.47 ของจํานวนหุ ้นที% ออกและชําระแล้ว
ทังหมดของบริ ษทั ซึ% งรวมส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ร้อยละ 78.59 และผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยอี ก 1 รายซึ% งถื อเป็ น
วันที%ยโู อบี เคย์เฮียนมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั และทําให้ยโู อบี เคย์เฮียนเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ต่อมา
เมื%อวันที% 26 สิ งหาคม 2554 ซึ% งเป็ นวันสุ ดท้ายของช่วงระยะเวลารับซือ ยูโอบี เคย์เฮียนได้มาซึ% งหุ น้ สามัญที%ถือ
โดยผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยของบริ ษทั เพิ%มขึ นร้ อยละ 13.00 รวมหุ ้นสามัญที% ถือโดยผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ที% ยูโอบี เคย์เฮี ยน
ได้มาเป็ นร้อยละ 93.47 ของจํานวนหุ น้ ที%ออกและชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั
เมื%อวันที% 25 ตุลาคม 2554 บริ ษทั โอนธุ รกิ จและสิ นทรัพย์ที%เกี%ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จนายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์และธุ รกิจการเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าแต่ไม่รวมใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจดังกล่าว
และโอนพนักงานที%เกี%ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจดังกล่าวและบัญชี ลูกค้าให้แก่ ยูโอบี เคย์เฮียน โดยบริ ษทั
โอนลู กหนี เงิ นให้ กู้ยื มเพื% อซื อหลักทรั พย์ของลู กค้าซื อขายหลักทรั พย์ในบัญชี ระบบเครดิ ตบาลานซ์ และ
สิ นทรัพย์ที%เกี%ยวข้องกับธุ รกิจดังกล่าวด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที% 25 ตุลาคม 2554 รวมเป็ นจํานวนเงิ น
257.27 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับชําระเงิ นสําหรับลูกหนี เงิ นให้กูย้ ืมเพื%อซื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน
246.97 ล้านบาทแล้ว เมื%อวันที% 25 ตุลาคม 2554 ซึ% งส่ วนที%เหลือบริ ษทั ได้บนั ทึกเป็ นลูกหนีอื%น - บริ ษทั ที%
เกี%ยวข้องกัน จํานวน 10.30 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้รับชําระเงิน
จํานวนดังกล่าวแล้วทังจํานวน (ดูหมายเหตุขอ้ 13 และข้อ 24)
บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้หยุดดําเนิ นธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ และธุ รกิจ
การเป็ นตัวแทนซื อขายสั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้า เป็ นการชั%วคราวจากสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตังแต่วนั ที% 25 ตุลาคม 2554 และได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและบริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ให้หยุดประกอบธุ รกิจดังกล่าวตังแต่
วันที% 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที% 31 ธันวาคม 2555 ต่อมาในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิจดังกล่าวออกไปจนถึงวันที% 31 ธันวาคม 2556 ทังนี ภายหลังการขายและโอนธุ รกิจ
บริ ษทั จะยังคงประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที%ปรึ กษาการลงทุนต่อไป

-3-

2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงรายการในงบการเงินและ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที%รับรองทัว% ไป โดยกําหนดรู ปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที% 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื% อง “การนําเสนองบการเงิน” และได้แสดงรายการตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ที% สธ/ข/น.
53/2553 ลงวันที% 15 ธันวาคม 2553 เรื% อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์” ซึ% งกําหนดให้
ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที%เริ% มในหรื อหลังวันที% 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
2.2

งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงิ นตามกฎหมายที%เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที%
มีความหมายขัดแย้งกัน หรื อมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงิน
ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่ที%ประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที%เกี%ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ% งยังไม่มีผลบังคับ
ใช้ในงวดปั จจุบนั ดังต่อไปนี
2.3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที%มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที% 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที% 12
ฉบับที% 20

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี%ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที% 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที% 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที% 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที%ไม่มีความเกี%ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที% 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที%ไม่ได้คิดค่าเสื% อมราคาที%ตีราคาใหม่
ฉบับที% 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี%ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื% อง การโอนและรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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2.3.2 การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที%มีผล
บังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที% 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที% 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที% 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที% 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที% 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที%เกี%ยวข้องกับบริ ษทั มา
เริ% มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั เมื%อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และการนํามาตรฐาน
การบัญชี เหล่านี มาถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษ ทั
ในงวดแรกที% เ ริ% ม ถื อ ปฏิ บ ตั ิ อย่า งไรก็ตามบริ ษ ทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที% 12 เรื% อง
“ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที%มีผลบังคับใช้ และได้ปรับย้อนหลังตัวเลขเปรี ยบเทียบสําหรับ
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวแล้ว (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
3.

นโยบายการบัญชี ทสี% ํ าคัญ
งบการเงิ นนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น ยกเว้น
ตามที%ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที%สาํ คัญของบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี
3.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที%เกิดรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที%เกิด
รายการ
เงินปั นผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินปั นผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็ นรายได้เมื%อมีการประกาศจ่าย
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ดอกเบียจากเงินให้กยู้ มื เพื%อซื อหลักทรัพย์
ดอกเบียถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่ นอนในการเรี ยกเก็บเงิ นต้นและ
ดอกเบีย บริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบียดังกล่าว
เงื%อนไขดังต่อไปนี ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบียตามหลักเกณฑ์
ที%กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1) ลูกหนีทัว% ไปที%มีหลักประกันตํ%ากว่ามูลหนี
2) ลูกหนีผ่อนชําระรายที%มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ% งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบีย
ตังแต่สามเดือนขึนไป
3) ลูกหนี ผ่อนชําระรายที%มีงวดการชําระเงิ นเกิ นกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที%ชดั เจน
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที%บริ ษทั จะได้รับชําระหนีทังหมด
4) ลูกหนีอื%นที%คา้ งชําระดอกเบียตังแต่สามเดือนขึนไป
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.2

การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั บันทึกเงินที%ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื%อการซื อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ประเภทบัญชีเงินสดและการซือขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ของบริ ษทั เพื%อการควบคุมภายในของบริ ษทั และ ณ วันที%ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ได้ตดั
รายการดังกล่าวออกทังด้านสิ นทรัพย์และหนีสิ น

3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์
ตัวX เงินประเภทเผื%อเรี ยก เงินฝากประจําและตัวX เงินแบบมีระยะเวลาที%มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันที%ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน ซึ% งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

3.4

เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงินได้แก่ เงินฝากประจํา ตัวX สัญญาใช้เงินที%มีวนั ครบกําหนดที%มีอายุเกินกว่า
3 เดือนนับจากวันที%ได้มา และเงินฝากที%มีภาระผูกพัน
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3.5

ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าและค่าเผือ% หนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.5.1 ลูกหนีซื อหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด
ลูกหนี ซื อหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าด้วยเงิ นสดเป็ นบัญชี ที%ลูกหนี จะต้องชําระ
ราคาซื อหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าให้บริ ษทั ภายใน 1-3 วันทําการนับจากวันที%
สั%งซื อหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
3.5.2 ลูกหนีเงินให้กยู้ มื เพื%อซื อหลักทรัพย์
ลูกหนีเงินให้กูย้ ืมเพื%อซื อหลักทรัพย์เป็ นบัญชี ที%ลูกหนี สามารถกูย้ ืมเงินเพื%อซื อหลักทรัพย์ได้
โดยต้องวางหลักประกันการชําระหนี ในอัตราที%ไม่ต%าํ กว่าอัตราที%ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด
3.5.3 ลูกหนีอื%น
ลูกหนี อื%นรวมลูกหนี ซื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดที%ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที%
กําหนดและลูกหนีที%อยูร่ ะหว่างประนอมหนีหรื อผ่อนชําระ
ค่าเผือ% หนีสงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์กาํ หนดขึนจากการสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร
โดยการประเมินฐานะลูกหนี แต่ละรายและลูกหนี โดยรวม ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที% กธ. 33/2543 และ
กธ. 5/2544 ลงวันที% 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2543 และวันที% 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ตามลําดับ
ซึ% งการประเมินนีรวมถึงการพิจารณาความเสี% ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที%ใช้คาประกั
ํ
น บริ ษทั
ตังค่าเผื%อหนี สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนีเมื%อหนี นันมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาส
ที%ลูกหนีจะชําระเงินต้นและดอกเบียคืนไม่ครบจํานวน

3.6

เงินลงทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื% อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุติธรรม การเปลี% ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื%อขายทังที% ถือไว้เป็ นเงิ นลงทุ นชั%วคราวและระยะยาว แสดงตามมู ลค่ า
ยุติธรรม บริ ษทั บันทึกการเปลี%ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นรายการในองค์ประกอบอื%น
ของส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื%น จนกว่าจะจําหน่ายหลักทรัพย์นนไปจึ
ั
งจะบันทึก
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนีที%จะครบกําหนดชําระในหนึ% งปี รวมทังที%จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ตัดจําหน่ายส่ วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ%ากว่ามูลค่าตราสารหนีตามอัตรา
วิธีดอกเบียที%แท้จริ ง ซึ% งจํานวนที%ตดั จําหน่าย/รับรู ้นีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ
เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที% ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุ นทัว% ไป ซึ% งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ% การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อล่าสุ ด ณ สิ นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที%ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั จะตังค่าเผื%อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื%อขาย ตราสารหนี ที%ถือจนครบกําหนด
และเงินลงทุนทัว% ไป เมื%อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื%อมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่า
บริ ษทั จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื%อขาย ตราสารหนีที%จะถือไว้จน
ครบกําหนดและเงินลงทุนทัว% ไปในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั ใช้วธิ ี ถวั เฉลี%ยถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
3.7

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื% อมราคาสะสมและค่าเผือ% การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั คิดค่าเสื% อมราคาโดยวิธีเส้นตรงและวิธีผลรวมจํานวนปี ที%ใช้งานตามอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ซ% ึ งประมาณไว้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานเช่า
เครื% องตกแต่ง ติดตังและเครื% องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3 ปี และ 5 ปี
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดบัญชี
ที%เกิดรายการนัน ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีขึนที%สาํ คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าการปรั บปรุ งนันจะทําให้บริ ษ ทั ได้ประโยชน์
กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุ ง สิ นทรัพย์ที%ได้มาจากการปรับปรุ งจะ
ตัดค่าเสื% อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที%เกี%ยวข้อง
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บริ ษทั จะสอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื%อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี%ยนแปลงของสถานการณ์
ที%เป็ นข้อบ่งชี ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืน เมื%อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
สู งกว่ามูลค่าที%คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ทันทีเมื%อเกิดขึน
3.8

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ% การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ที%คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ที%ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที%คาดว่า
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี
สิ ทธิ ในการใช้ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
ตามอายุสัญญา
ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
5 ปี
ค่าสมาชิกตลาดอนุพนั ธ์
5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหากมีการด้อยค่าเกิดขึน

3.9

เจ้าหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี ธุ รกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื อขายล่วงหน้าที%มีต่อบุคคลภายนอก

3.10

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ% งความเสี% ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที%เกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า

3.11

ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนีสิ นในงบการเงิน เมื%อสามารถประมาณมูลค่าหนีสิ นนันได้อย่างน่าเชื% อถือ
และเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั เมื%อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที%จะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยทรัพยากร
ที%มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั เพื%อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
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3.12

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานคํานวณตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยอิ สระ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ด้วยวิ ธี คิ ดลดแต่ ละหน่ วยที% ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ% งเป็ นการประมาณการมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสด
ของผลประโยชน์ที%คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคํานวณบนพืนฐานของข้อสมมติฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและ
ปั จจัยอื%นๆ
บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที%กาํ หนดไว้ที%ไม่ได้จดั ให้มีกองทุนเป็ นค่าใช้จ่ายเกี%ยวกับ
พนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

3.13

กองทุนสํารองเลียงชีพ
เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื%อเกิดรายการ

3.14

รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชี ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศที%เกิ ดขึ นระหว่างปี เป็ นเงิ นบาทตามอัตรา
แลกเปลี% ยน ณ วันที% เกิ ดรายการ และแปลงค่ าสิ นทรั พย์และหนี สิ นที% เป็ นตัวเงิ นในสกุ ลเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ% งคงเหลื อ ณ วันที% ตามงบแสดงฐานะการเงิ นเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิ งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ที%เกิดจากการแปลงค่าเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

3.15

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของภาษีเงินได้ในปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษี เงิ นได้ในงวดปั จจุ บนั คื อ จํานวนภาษี เงิ นได้ที%ตอ้ งชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
สําหรับปี กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรที%แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเนื%องจากกําไรทางภาษี
ไม่ได้รวมรายการที%สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี อื%นๆ และไม่ได้รวมรายการ
ที%ไม่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษี
ณ วันที%ในงบการเงิน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว% คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี สิ นในงบการเงิ นกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี สิ นที%ใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี
(ฐานภาษี) บริ ษทั รับรู ้หนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว% คราวทุกรายการ
และรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว% คราวเท่าที%มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที%จะนําผลแตกต่างชัว% คราวนันมาใช้ประโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที%ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื%อกําไรทางภาษีที%จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทํา
เมื%อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที%จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทังหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษ ทั วัด มูล ค่า สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ด ้ว ยอัต ราภาษี สํา หรั บ ปี ที%
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที%บริ ษทั คาด
ว่าจะจ่ายชําระหนีสิ นภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที%มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที%คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาที%รายงาน
รายการสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงิ นได้ในปี ปั จจุบนั และยอดคงเหลือสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้เมื% อบริ ษทั มี สิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และ
หนีสิ นดังกล่าวมาหักกลบกันและบริ ษทั ตังใจจะชําระหนีสิ นดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับ
ชําระสิ นทรัพย์และหนี สิ นในเวลาเดียวกันและทังสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี%ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษทั รับรู ้รายการค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้หรื อรายได้ภาษีเงิ นได้ที%เกี%ยวข้องกับกําไรหรื อขาดทุนไว้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.16

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี%ยถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญที%ถือโดยบุคคลภายนอกที%ออกอยูใ่ นระหว่างปี

3.17

เครื% องมือทางการเงิน
เครื% องมือทางการเงินที%แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด เงิ นฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี ธุ รกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า เงินลงทุน
สิ นทรัพย์อื%น เจ้าหนี ธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า และหนี สิ นอื%น ซึ% งนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที%เกี%ยวข้อง
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3.18

4.

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตังข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ% งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนีสิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี% ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี สิ นที% อาจเกิ ดขึ น ณ วันที% ในงบการเงิ น รวมทังการแสดงรายได้และค่ าใช้จ่ายของงวดบัญ ชี
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน
ผลที%เกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน

การเปลีย% นแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที% 1 มกราคม 2555 บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที% 12 เรื% อง “ภาษีเงิ นได้”
ก่อนวันที%มีผลบังคับใช้ โดยการเปลี% ยนจากเดิมที%บนั ทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ เพื%อ
เสี ยภาษีประจําปี มาเป็ นวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริ ษทั เชื% อว่าการเปลี%ยนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าว
เหมาะสม เนื%องจากแสดงผลประกอบการของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในธุ รกิจและสามารถ
รับรู ้ ภาระภาษีเงิ นได้ที%ตอ้ งจ่ายหรื อได้รับคืนในอนาคตจากการดําเนิ นกิจการที%เกิ ดขึนแล้วไว้ในงบการเงิ น
ของบริ ษทั และเพื%อทําให้นโยบายการบัญชีของบริ ษทั สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ใหญ่
ทังนีบริ ษทั ได้ปรับย้อนหลังตัวเลขที%นาํ มาเปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ใหม่
เกี%ยวกับภาษีเงินได้มาโดยตลอด โดยผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวต่อตัวเลข
เปรี ยบเทียบในงบการเงิน มีดงั นี
เดิมรายงานไว้
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที% 1 มกราคม 2554
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

33,704,271

13,536,041
47,240,312

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

30,837,954

13,331,558
44,169,512

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน

(2,866,317)
(0.017)

204,483
(3,070,800)
(0.018)
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสัน และตัวX เงินระยะสัน
ที%มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที%ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื%อลูกค้า*
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท

646,260,557
(2,318,975)
643,941,582

740,840,815
(2,315,925)
738,524,890

(* เงินฝากในนามบริ ษทั เพื%อลูกค้า ไม่ได้แสดงเป็ นสิ นทรัพย์และหนี สิ นในงบการเงินตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

6.

เงินฝากในสถาบันการเงิน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากในสถาบันการเงิ นจํานวน 60.3 ล้านบาท และ 63.2 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นเงินฝากประจําซึ% งบริ ษทั ได้นาํ ไปคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร การออกหนังสื อคําประกัน
โดยธนาคาร และวางเป็ นหลักประกันเพื%อทุเลาการบังคับคดีความฟ้ องร้องออกไป (ดูหมายเหตุขอ้ 14 และข้อ 23.1)

7.

ลูกหนีธ# ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื#อขายล่ วงหน้ า - สุ ทธิ

ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนีอื%น
ลูกหนีผ่อนชําระ
ลูกหนีที%อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
อื%นๆ
รวมลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์
บวก ดอกเบียค้างรับ
หัก ค่าเผื%อหนีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 8)
รวมลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท

45,668,315
57,037,355
6,535,748
109,241,418
36,903
(96,958,321)
12,320,000

46,268,315
57,037,354
8,764,454
112,070,123
36,903
(97,783,925)
14,323,101
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ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีลูกหนีเงินให้กยู้ ืมเพื%อซื อหลักทรัพย์และลูกหนี อื%น (รวมดอกเบีย
ค้างรับ) ที%ระงับการรับรู ้รายได้เป็ นจํานวนประมาณ 109.2 ล้านบาท และ 103.3 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ได้จดั ชันลูกหนี ธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้าที%เข้าเกณฑ์การจัดชันตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวดังนี

มูลหนี จัดชันตํ%ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี จัดชันสงสัย
รวม

8.

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
จํานวนหนี#
ค่ าเผือ% หนี#
มูลหนีส# ุ ทธิ
สงสั ยจะสู ญ
หลังหัก
ที%ต#ังไว้
ค่ าเผือ% หนี#
สงสั ยจะสู ญ
บาท
บาท
บาท
12,320,000
12,320,000
96,958,321 96,958,321
109,278,321 96,958,321
12,320,000

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554
จํานวนหนี#
ค่ าเผือ% หนี#
มูลหนีส# ุ ทธิ
สงสั ยจะสู ญ
หลังหัก
ที%ต#ังไว้
ค่ าเผือ% หนี#
สงสั ยจะสู ญ
บาท
บาท
บาท
14,323,101
14,323,101
97,783,925
97,783,925
112,107,026
97,783,925
14,323,101

ค่ าเผือ% หนีส# งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นปี
บวก/(หัก) หนีสงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
หัก หนีสู ญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท
97,783,925
(825,604)
96,958,321

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท
89,507,430
8,486,352
(209,857)
97,783,925
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9.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน/
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาทุน/
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ราคาตามบัญชี
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์ เพือ% ค้ า
ตราสารหนี
ตราสารหนีภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์เพื%อค้า

255,318,870
255,318,870

255,318,870
255,318,870

120,509,720
120,509,720

120,509,720
120,509,720

หลักทรัพย์ เผื%อขาย
ตราสารหนี
ตราสารหนีภาคเอกชน
หัก ค่าเผือ% การด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เผือ% ขาย - สุ ทธิ

28,500,000
(28,500,000)
-

-

28,500,000
(28,500,000)
-

-

8,500,000
(8,500,000)
-

-

8,500,000
(8,500,000)
-

-

664,750
(120,428)
544,322
255,863,192

544,322
544,322
255,863,192

664,750
(120,428)
544,322
121,054,042

544,322
544,322
121,054,042

ตราสารหนี#ที%จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี
ตราสารหนีภาคเอกชน
หัก ค่าเผือ% การด้อยค่า
รวมตราสารหนีที%จะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั%วไป
ตราสารทุน
หุน้ สามัญ
หัก ค่าเผือ% การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว% ไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี เผื%อขายและตราสารหนีที%จะถือจนครบ
กําหนดของบริ ษทั ที%มีปัญหาในการชําระหนีซึ% งมีราคาทุนจํานวน 28.5 ล้านบาท และ 8.5 ล้านบาท ตามลําดับ
เงิ นลงทุนดังกล่าวไม่สามารถคํานวณหามูลค่ายุติธรรมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผื%อการด้อยค่าสําหรับ
เงินลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ว
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10. ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555
เพิม% ขึน#
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานเช่า
เครื% องตกแต่ง ติดตังและเครื% องใช้สาํ นักงาน
รวมราคาทุน

1,185,780
9,101,650
10,287,430

53,921
53,921

(13,299)
(6,294,018)
(6,307,317)

1,172,481
2,861,553
4,034,034

ค่ าเสื% อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานเช่า
เครื% องตกแต่ง ติดตังและเครื% องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื% อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(1,185,755)
(8,871,550)
(10,057,305)
230,125

(133,144)
(133,144)

13,297
6,195,232
6,208,529

(1,172,458)
(2,809,462)
(3,981,920)
52,114

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2553
บาท

สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554
เพิม% ขึน#
ลดลง
ลดลงจากการ
โอนธุรกิจ
(ดูหมายเหตุข้อ 1)
บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท

27,686,696
54,552,662
2,764,201
85,003,559

1,020,777
1,020,777

(2,820,406)
(9,508,365)
(1,530,380)
(13,859,151)

(23,680,510)
(36,963,424)
(1,233,821)
(61,877,755)

1,185,780
9,101,650
10,287,430

ค่ าเสื% อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานเช่า
(22,851,088)
เครื% องตกแต่ง ติดตังและเครื% องใช้สาํ นักงาน (52,329,187)
ยานพาหนะ
(2,312,020)
รวมค่าเสื% อมราคาสะสม
(77,492,295)
7,511,264
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(1,711,652)
(1,473,699)
(201,332)
(3,386,683)

2,645,097
9,437,772
1,530,379
13,613,248

20,731,888
35,493,564
982,973
57,208,425

(1,185,755)
(8,871,550)
(10,057,305)
230,125

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งสํานักงานเช่า
เครื% องตกแต่ง ติดตังและเครื% องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
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สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
133,144
3,386,683

ค่าเสื% อมราคา

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ% งซึ% งตัดค่าเสื% อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าราคาทุนก่อนหักค่าเสื% อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
ประมาณ 3.95 ล้านบาท และ 9.56 ล้านบาท ตามลําดับ
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
อายุการ
ตัดจําหน่ าย
คงเหลือ

สิ ทธิ ในการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าสมาชิกตลาดอนุพนั ธ์
รวม

1 ปี
1-4 ปี
-

อายุการ ยอดคงเหลือ
ตัดจําหน่ าย ณ วันที%
คงเหลือ 31 ธันวาคม
2553
บาท
สิ ทธิ ในการใช้ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตัง
ค่าสมาชิกตลาดอนุพนั ธ์
รวม

รายจ่ายตัดจําหน่าย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท
46,422
239,531
5,199,937
5,485,890

เพิม% ขึน#

ลดลง

บาท

บาท

สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555
ลดลง
รายจ่ าย
โอนเข้ า/
ตัดจําหน่ าย
(โอนออก)

บาท

บาท

บาท

(3)
(10,423)
(2,079,975)
(2,090,401)

(23,761)
(189,869)
(3,119,962)
(3,333,592)

-

สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554
ลดลงจากการ
รายจ่ าย
โอนเข้ า/
โอนธุรกิจ
ตัดจําหน่ าย
(โอนออก)
(ดูหมายเหตุข้อ 1)
บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท
22,658
39,239
61,897

ยอดคงเหลือ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท

1-3 ปี
1-5 ปี

452,881
3,582,314

79,205
10,000

(7)
(1,706,815)

(342,137)
(914,298)

(143,520)
(1,622,206)

890,536

46,422
239,531

1.6 ปี

756,227
8,319,899
13,111,321

134,309
223,514

(1,706,822)

(1,256,435)

(3,119,962)
(4,885,688)

(890,536)
-

5,199,937
5,485,890

สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
3,333,592
4,885,688
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12. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท

ค่าเผือ% การด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
ค่าเผือ% การด้อยค่าสิ นทรัพย์อื%น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

7,538,398
466,164
1,767,978
1,117,871
118,562
11,008,973

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท
“ปรับปรุ งใหม่ ”
7,538,398
312,960
1,039,824
2,557,018
1,764,796
118,562
13,331,558

เมื%อวันที% 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในการปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากเดิมในอัตราร้อยละ 30 เป็ นอัตราร้อยละ 23 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที%มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ปี 2555 ที%สินสุ ดในหรื อหลังวันที% 31 ธันวาคม 2555 และจากเดิมในอัตราร้ อยละ 23 เป็ นอัตรา
ร้ อยละ 20 สําหรับบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที%มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ% มในหรื อหลังวันที% 1 มกราคม
2556 เป็ นต้นไป และตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที% 530 ลงวันที% 21 ธันวาคม 2554 กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที%เริ% มในหรื อหลังวันที% 1 มกราคม 2555 และ
ร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที%เริ% มในหรื อหลังวันที% 1 มกราคม 2556 และ 2557 เท่านัน
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับคําชีแจงของสภาวิชาชีพบัญชี บริ ษทั คาดว่ากฎหมายภาษีที%เกี%ยวข้อง
จะมีการเปลี%ยนแปลงแก้ไขเพื%อปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที%
เริ% ม ต้นในหรื อหลัง วันที% 1 มกราคม 2558 เป็ นไม่ เ กิ นอัตราร้ อยละ 20 เพื% อให้ ส อดคล้อ งกับ มติ ของ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว ดังนันบริ ษทั จึงวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
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13. สิ นทรัพย์ อนื% - สุ ทธิ

เงินมัดจํา
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสี ยหาย
เงินประกันหลักทรัพย์เพื%อความมัน% คง
ลูกหนีอื%น - บริ ษทั ที%เกี%ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 24)
อื%น ๆ
หัก ค่าเผือ% การด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื%น
รวมสิ นทรัพย์อื%น - สุ ทธิ

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท
1,000
19,480,599
5,000,000
31,740
1,981,384
(592,571)
25,902,152

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท
16,800
19,012,911
5,000,000
10,536,713
2,488,958
(592,571)
36,462,811

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์อื%น - อื%นๆได้รวมหลักทรัพย์จาํ นวน 0.1 ล้านบาท
ซึ% งบริ ษทั ซื อเตรี ยมไว้เพื%อคืนลูกค้าเนื%องจากคดีฟ้องร้อง (ดูหมายเหตุขอ้ 23.1.1)
14. วงเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารในประเทศ
ที%ยงั ไม่ได้ใช้ ดังนี
อัตราดอกเบีย#

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูย้ มื
วงเงิน Effect Not Clear**

อัตราเงินฝากประจําบวกอัตรา
ส่วนเพิ%ม, เอ็ม โอ อาร์*
ตามภาวะตลาดเงิน
ร้อยละ 0.5 ต่อปี

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท
75,000,000

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท
120,000,000

20,000,000
200,000,000
295,000,000

20,000,000
200,000,000
340,000,000

บริ ษทั ได้ใช้เงินฝากประจําเพื%อคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
* เอ็มโอ อาร์ คือ อัตราดอกเบียประเภทเงินเบิกเกินบัญชีสาํ หรับลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั
** Effect Not Clear หมายถึง บริ การที%ธนาคารผ่านเงินในบัญชีของผูใ้ ห้สัญญาก่อนจะทราบผลการเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ซึ% ง
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้เข้าบัญชีไว้ในขณะที%เช็คดังกล่าวยังรอเรี ยกเก็บอยู่
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15. เจ้ าหนีธ# ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื#อขายล่ วงหน้ า - สุ ทธิ
ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนีซือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
รวมเจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า - สุทธิ

21,371,368
21,371,368

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท
11,520,684
11,520,684

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั มี โครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ซึ% งจัดเป็ น
โครงการผลประโยชน์ที%กาํ หนดไว้ที%ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ค่าใช้จ่ายที%บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการผลประโยชน์ที%กาํ หนดไว้ดงั กล่าว มีดงั นี

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
โอนกลับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
จากการลาออก / การเลิกจ้างพนักงานระหว่างปี

สํ าหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
782,750
2,680,207
52,684
529,962
(69,416)
766,018

(14,955,610)
(11,745,441)
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การเปลี%ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที%กาํ หนดไว้ มีดงั นี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที%กาํ หนดไว้ตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
หัก โอนกลับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
จากการลาออก / การเลิกจ้างพนักงานระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที%กาํ หนดไว้ปลายปี

สําหรับปี สิ#นสุ ดวันที%
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
1,564,800
13,310,241
782,750
2,680,207
52,684
529,962
(69,416)
2,330,818

(14,955,610)
1,564,800

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที%สําคัญที%ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั ต่อไปนี

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ%มขึนของเงินเดือนที%คาดไว้
เกษียณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554

ร้อยละ 3.37
ร้อยละ 4.07
55 ปี
ร้อยละ 0 - 13
ขึนอยูก่ บั ช่วงอายุของ
พนักงาน

ร้อยละ 3.37
ร้อยละ 4.07
55 ปี
ร้อยละ 0 - 13
ขึนอยูก่ บั ช่วงอายุของ
พนักงาน

17. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรเงินสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
เป็ นจํานวน 0.51 ล้านบาท (สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี)
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18. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพื%อการดํารงไว้ซ% ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื% อง
เพื%อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี%มีส่วนได้เสี ยอื%น
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต%าํ กว่าร้อยละ 75 ของกําไรสุ ทธิ ที%เหลือหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
โดยที%การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามมติที%ประชุมผูถ้ ือหุ น้
19. กองทุนสํ ารองเลีย# งชี พ
บริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงาน ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชี พ พ.ศ. 2530
ตามระเบี ยบกองทุ นพนักงานของบริ ษทั ต้องจ่ายเงิ นสะสมเข้ากองทุ นในอัตราร้ อยละ 3 ถึ งร้ อยละ 6 ของ
เงินเดือนพนักงาน บริ ษทั จ่ายสมทบอีกในอัตราร้ อยละ 3 ถึง ร้อยละ 6 บริ ษทั ได้แต่งตังผูจ้ ดั การกองทุน
รับอนุ ญาตแห่ งหนึ% งเพื%อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงซึ% งออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2542
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 และ2554 บริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ และบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี

เงินสมทบจ่าย

สํ าหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
408,989
3,822,199

20. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

ที%ปรึ กษาการลงทุน
อื%นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

สํ าหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
216,441
185,281
825,366
1,098,970
1,041,807
1,284,251
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21. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
21.1 ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ที%จ่ายให้แก่ กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที%เกี% ยวข้องที% จ่า ย
ให้กบั กรรมการซึ% งดํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย ทังนี ค่าตอบแทนกรรมการของ
บริ ษทั สําหรั บปี 2555 ได้รับอนุ มตั ิ จากที% ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื% อวันที% 23 เมษายน
2555 และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2554 ได้รับอนุ มตั ิจากที%ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั
เมื%อวันที% 22 เมษายน 2554
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั มีดงั นี

ค่าตอบแทนกรรมการ

สํ าหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
440,000
1,400,000

21.2

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าตอบแทนที%เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลียงชีพ
ที%จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที% ทจ.24/2552 เรื% อง
“ข้อกําหนดเกี%ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์” ลงวันที% 20 กรกฎาคม 2552

21.3

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนที%จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที% 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื% อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี%ยวกับบุคคลหรื อกิจการที%เกี%ยวข้องกัน”
มีดงั นี
สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที%
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน
19,114,539
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
5,448,880
รวม
24,563,419
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22. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 30 ในการคํานวณภาษีเงินได้สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554 และใช้
อัตราภาษีร้อยละ 23 ในการคํานวณภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม ภาษีเงินได้ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ปีปั จจุบนั
บวก/(หัก) ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ
- การดําเนินงานต่อเนื%อง
ค่าเผือ% การด้อยค่าเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
ค่าเผือ% การด้อยค่าสิ นทรัพย์อื%น
- การดําเนินดําเนินงานที%ยกเลิก
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวมภาษีเงินได้

สํ าหรับปี สิ#นสุ ดวันที%
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
“ปรับปรุ งใหม่ ”
-

(153,204)
(728,154)
2,557,018
646,925
2,322,585

686
(312,960)
(311,995)
1,558,041
376
(39,890)
894,258

2,322,585

(689,775)
(689,775)
204,483
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23. หนีส# ิ นทีอ% าจเกิดขึน# ในภายหน้ าและภาระผูกพัน
23.1 คดีฟ้องร้อง
23.1.1 คดีความที%บริ ษทั ถูกลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์ฟ้องร้อง
1) บริ ษ ทั ถูกลูกค้า ธุ รกิ จหลัก ทรัพย์ฟ้องร้ องเป็ นจําเลยที% 2 เพื%อเรี ย กคืนหลักทรัพ ย์
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.3 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 ศาลได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั
ในฐานะนายจ้างร่ วมรับผิดกับจําเลยที% 1 และเมื%อวันที% 29 มกราคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชันต้น โดยทุ นทรั พย์ฟ้องซึ% งรวมเงิ นต้นและ
ดอกเบี ยทังสิ นมี จาํ นวน 4.5 ล้านบาท อย่างไรก็ ดี บริ ษทั มี หลักประกันวางไว้เป็ น
ประกันเพื%อทุเลาการบังคับคดี ออกไป โดยบริ ษทั ได้ใช้เงินฝากในสถาบันการเงิ นวาง
เป็ นประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6) และได้ซือหลักทรัพย์เตรี ยมไว้เป็ นจํานวนเงิน ประมาณ
0.1 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และ ณ วันที% 31 ธันวาคม2555 และ 2554 ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี สิ นจากคดี ความฟ้ องร้องไว้เป็ นจํานวน 5.6 ล้านบาท และ 4.4 ล้านบาท
ตามลําดับ
2) ในปี 2552 บริ ษทั ได้ถูกลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์รายหนึ% งฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจาก
การผิดสัญญาตัวแทนและ/หรื อนายหน้าซื อขายหลักทรั พย์ โดยมี ทุนทรั พย์ฟ้อง
จํา นวน 34.8 ล้านบาท เมื% อวันที% 17 กุ มภาพันธ์ 2554 ศาลขันต้นได้พิ พ ากษาให้
บริ ษทั รับผิดต่อโจทก์ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้ยื%นอุทธรณ์ ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาล โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื% อว่าบริ ษทั จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อ
ค่าเสี ยหายดังกล่าว
3) เมื%อวันที% 27 มีนาคม 2555 บริ ษทั ได้ถูกลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์รายหนึ%งฟ้ องร้องเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญาตัวแทนนายหน้า ลาภมิควรได้ โดยมี ทุนทรัพย์ฟ้อง
จํานวน 11.23 ล้านบาท ปั จจุ บนั คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั เชื%อว่า บริ ษทั จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายดังกล่าว
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23.1.2 คดีความที%บริ ษทั ถูกอดีตพนักงานฟ้ องร้อง
ในปี 2549 บริ ษทั ถูกอดี ตพนักงานฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายโดยพนักงานได้ยื%นฟ้ องต่อ
ศาลแรงงานกลางเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายอันเกิ ดจากการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรมจํานวน
ประมาณ 13 ล้านบาท เมื%อวันที% 14 สิ งหาคม 2550 ศาลแรงงานได้ตดั สิ นให้บริ ษทั จ่าย
ค่าเสี ยหายแก่พนักงานเป็ นจํานวนเงินรวมดอกเบีย ประมาณ 4.38 ล้านบาท ซึ% งบริ ษทั ได้
ตังประมาณการหนี สิ นจากคดี ความฟ้ องร้ องแล้วทังจํานวน เมื% อวันที% 27 พฤศจิ ก ายน
2550 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา อย่างไรก็ดี เมื%อวันที% 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาล
ฎี กาได้มีคาํ พิพากษายืนตามศาลแรงงาน และเมื% อวันที% 5 มีนาคม 2555 บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าเสี ยหายรวมถึงดอกเบียแล้วจํานวน 5.59 ล้านบาท ให้แก่อดีตพนักงานเป็ นผลให้คดี
เป็ นอันสิ นสุ ด โดยบริ ษทั บันทึกดอกเบียเป็ นค่าใช้จ่ายอื%นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม
2555 เป็ นจํานวน 1.21 ล้านบาท
23.2 บริ ษทั มี สัญญาเช่ าอาคารสํานักงาน และสิ% งอํานวยความสะดวกที% ไม่สามารถยกเลิ กได้โดยมี
ระยะเวลา 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาอีกคราวละ 1 - 3 ปี ตามอัตราค่าเช่ าที%กาํ หนดไว้ในสัญญา
โดยบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ที%จะซื อสิ นทรัพย์เช่าดังกล่าวเมื%อสัญญาครบกําหนด ซึ% งสัญญาจะสิ นสุ ด
เดือนธันวาคม 2556
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีภาระผูกพันที%จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับ
สัญญาเช่าอาคารสํานักงานและสิ% งอํานวยความสะดวกและยานพาหนะ ดังนี
หน่ วย : บาท
ประเภท

อาคารสํานักงาน
เครื% องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

จํานวนเงินทีจ% ะต้ องจ่ ายชําระ
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554
ภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี
ภายใน 1 ปี ภายใน 2 - 5 ปี
885,558
2,623,488
2,623,488
20,400
32,410
49,200
8,729
298,960
880,200
309,250

23.3 ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีภาระที%ตอ้ งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมซือขายหลักทรัพย์
ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นรายเดือนในอัตรา 50,000 บาท และในอัตราร้อยละ
0.005 ของมูลค่าซื อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนี ยมการผ่อนผันเวลาการเริ% มประกอบกิจการเป็ น
นายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือนให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ% ง
ได้เริ% มจ่ายตังแต่เดือนกรกฎาคม 2555
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23.4 ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีภาระต้องนําส่ งค่าบริ การให้บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้บริ การระบบงานรับฝากหลักทรัพย์
โดยคิดค่าบริ การในอัตราตามประเภทที%ใช้บริ การ
23.5 ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีภาระที%ตอ้ งนําส่ งค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที%ได้รับใบอนุ ญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้รวมของค่าธรรมเนียมโดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ที%
เกิ ดจากการค้าหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่ งหนี และหน่ วยลงทุนและค่าธรรมเนี ยมที%ได้รับ
จากการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 500,000
บาทต่อปี
23.6 ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีภาระต้องจ่ายเงินสมทบให้กบั กองทุนทดแทน
ความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ซ% ึ งภายใต้การดูแลของบริ ษ ทั ศูนย์รั บ
ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด และกองทุ นทดแทนความเสี ย หายในการชําระราคา
ของสัญญาซือขายล่วงหน้าซึ% งอยูภ่ ายใต้การดูแลของบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นรายเดือนในอัตราที%กาํ หนดเป็ นร้อยละของมูลค่าการชําระและรับชําระราคาสุ ทธิ ของบริ ษทั
ในแต่ละเดือน
23.7 ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั มีภาระที%ตอ้ งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายปี สมาชิ กตลาด
อนุ พนั ธ์ (“TFEX”) ให้แก่ บริ ษทั ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในอัตรา 500,000
บาทต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปี ของบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ในอัตรา 300,000
บาทต่อปี และค่าสมาชิกรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
24. รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ% กีย% วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที%เกี%ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที%มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ถูกควบคุ ม
โดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุ มเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที%ทาํ หน้าที%ถือหุ น้ นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการที%เกี%ยวข้องกันยังรวมถึงบุคคลซึ% งถือหุ น้ ที%มีสิทธิ ออกเสี ยง
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทังสมาชิ กในครอบครัวที%ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิ จการที%เกี% ยวข้องกับ
บุคคลเหล่านัน
ในการพิจ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที % เ กี % ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ทั แต่ล ะรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนือหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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รายชื%อของบริ ษทั ที%เกี%ยวข้องกัน มีดงั นีคือ
ชื%อบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ยูโอบี (ไทย) จํากัด
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด*
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิตี จํากัด*

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
บริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
มีผถู้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการร่ วมกัน

ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธุรกิจลงทุนทางการเงิน
ธุรกิจลงทุนทางการเงิน

* บริ ษทั ดังกล่าวไม่ถือเป็ นบริ ษทั ที%เกี% ยวข้องกันของบริ ษทั นับแต่วนั ที% 22 กรกฎาคม 2554 เนื% องจากบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ได้เปลี% ยนเป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จํากัด (มหาชน) นับแต่วนั ที%ดงั กล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมจ่าย
ค่าเช่า

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามที%ตกลงกับลูกค้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนเงินที%ซือหรื อขาย
ราคาที%ตกลงกันซึ% งประมาณตามราคาตลาด
ราคาที%ตกลงกันซึ% งประมาณตามราคาตลาด
เป็ นไปตามจํานวนที%ได้จ่ายจริ ง
เป็ นไปตามสัญญาบริ การซึ% งเป็ นปกติธุรกิจ
ตามอัตราที%ตกลงกันตามสัญญา

ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริ ษทั ที%เกี%ยวข้องกันซึ% งเป็ นบุคคลและบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกันดังกล่าวข้างต้น
ที%มีสาระสําคัญมีดงั นี
ณ วันที%
ณ วันที%
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
303,904,444
103,582,871
ดอกเบีย# ค้ างรับ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

92,055

140,274
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ณ วันที%
31 ธันวาคม
2555
บาท

ณ วันที%
31 ธันวาคม
2554
บาท

ลูกหนีอ# นื%
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จํากัด (มหาชน)
(ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 13)

31,740

10,536,713

หนีส# ิ นอืน%
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จํากัด (มหาชน)

-

594,942

รายการค้ากับบุคคลและบริ ษทั ที%เกี%ยวข้องกันระหว่างกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ที%มีสาระสําคัญมีดงั นี
สํ าหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
รายได้ ค่านายหน้ า
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด
บุคคลที%เกี%ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบีย# รับ
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิตี จํากัด
รวม

-

1,672,248
1,672,248

204,485
95,888
300,373

150,225
9,902,739
10,052,964
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สํ าหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
ค่ าทีป% รึกษาและบริการรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ยูโอบี (ไทย) จํากัด

8,964

-

ค่ าธรรมเนียมจ่ าย
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

7,500

15,769

ค่ าเช่ าและบริการจ่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จํากัด (มหาชน)

597,990

-

25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจในส่ วนงานด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า ต่อมาในระหว่างปี
2554 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จหลักทรั พย์ดงั กล่ าวให้แก่ บริ ษทั ใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ยังคงประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์และที%ปรึ กษาการลงทุน ซึ% งดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานภูมิศาสตร์ เดียว คือ
ในประเทศไทย ดังนันบริ ษทั จึงมิได้มีการเสนอข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิจหรื อภูมิศาสตร์
26. การบริหารความเสี% ยง
26.1 ความเสี% ยงด้านสภาพคล่อง
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที% กธ. 18/2549 เรื% อง การดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื%อ
สิ นวันทําการใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนีสิ นทัว% ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื%อ
สิ นวันทําการใดๆ ไม่ น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี สิ น ทั%ว ไปและ
ทรัพย์สินที%ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที%บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิจสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื%อ
สิ นวันทําการใดๆ ตามที%กาํ หนดในวรรคที%หนึ%งข้างต้น
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นอกจากนีตามข้อบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักหักบัญชี ) หมวด 300
สมาชิก เรื% องคุณสมบัติเฉพาะของสมาชิ กสามัญ กําหนดให้สมาชิ กสามัญต้องมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที%ทาํ ธุ รกรรมเฉพาะการซือขายในตลาดอนุพนั ธ์
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ได้สูงกว่าเกณฑ์ที%
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และมีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นเกินกว่าเกณฑ์ที%
สํานักหักบัญชีกาํ หนด
วันที%ครบกําหนดของเครื% องมือทางการเงินนับจากวันที%ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที% 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 มีดงั นี

เมือ%
ทวงถาม

หน่ วย : ล้ านบาท
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของเครื%องมือทางการเงิน
ภายใน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ มี
ลูกหนี#
รวม
1 ปี
กําหนด ด้ อยคุณภาพ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

341.1
-

302.8
60.3
255.4

-

-

0.5

12.3
-

643.9
60.3
12.3
255.9

หนีส# ิ นทางการเงิน
เจ้าหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

-

21.4

-

-

-

-

21.4
หน่ วย : ล้ านบาท

เมือ%
ทวงถาม

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของเครื%องมือทางการเงิน
ภายใน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ มี
ลูกหนี#
1 ปี
กําหนด ด้ อยคุณภาพ

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

634.5
-

104.0
63.2
120.5

-

-

0.5

14.3
-

738.5
63.2
14.3
121.0

หนีส# ิ นทางการเงิน
เจ้าหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

-

11.5

-

-

-

-

11.5
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26.2

ความเสี% ยงที%สาํ คัญของเครื% องมือทางการเงิน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายที%จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที%เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์เพื%อการเก็งกําไรหรื อเพื%อการค้า
26.2.1 ความเสี% ยงจากอัตราดอกเบีย
ความเสี% ยงจากอัตราดอกเบียคือความเสี% ยงที%มูลค่าของเครื% องมือทางการเงินจะเกิดการ
ผันผวนเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาด
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินที%สําคัญ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 ที%อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงอัตราดอกเบียในตลาด สรุ ปได้
ดังต่อไปนี
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของเครื%องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่ อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่ อนกําหนดอัตราใหม่
อัตราดอกเบี#ย
น้ อยกว่ า 1 - 5 ปี มากกว่ า ลูกหนี#
ไม่ มี
ปรับขึน# ลงตามตลาด 1 ปี
5 ปี ด้ อยคุณภาพ ดอกเบี#ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ
หนี#สินทางการเงิน
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

332.0
-

302.8
60.3

-

-

-

-

255.4

-

-

12.3
-

-

21.4

-

-

-

9.1
-

รวม

อัตราดอกเบี#ย (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที%

643.9
60.3

0.75-2.55 1.75-2.75
0.25-2.85

0.5

12.3
255.9

-

3.10-4.50

-

21.4

-

หน่ วย : ล้ านบาท

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของเครื%องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่ อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่ อนกําหนดอัตราใหม่
อัตราดอกเบี#ย
น้ อยกว่ า 1 - 5 ปี มากกว่ า ลูกหนี#
ไม่ มี
ปรับขึน# ลงตามตลาด 1 ปี
5 ปี ด้ อยคุณภาพ ดอกเบี#ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ
หนี#สินทางการเงิน
เจ้าหนีธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

รวม

อัตราดอกเบี#ย (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที%
0.25-3.15 3.20-3.23
1.25-2.50

627.3
-

104.0
63.2

-

-

-

7.2
-

738.5
63.2

-

120.5

-

-

14.3
-

0.5

14.3
121.0

-

3.65-6.23

-

11.5

-

-

-

-

11.5

-

-
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26.2.2 ความเสี% ยงจากการให้สินเชื%อ
ความเสี% ย งจากการให้ สิ น เชื% อเกี% ย วเนื% อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี ลู ก หนี ธุ รกิ จ
หลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า คือ ความเสี% ยงที%คู่สัญญาฝ่ ายหนึ% งจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที%ระบุไว้ในเครื% องมือทางการเงิ นจนทําให้บริ ษทั เกิดความเสี ยหาย
ทางการเงิน มูลค่าสู งสุ ดของความเสี% ยงคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารหนี
ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามที%แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
26.2.3 ความเสี% ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี% ย งด้านอัตราแลกเปลี% ยน คื อ ความเสี% ยงที% มู ลค่ าของเครื% องมื อทางการเงิ นจะ
เปลี%ยนแปลงไปเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั พิจารณาว่าไม่มีความเสี% ยงจากอัตราแลกเปลี%ยน เนื%องจากบริ ษทั ไม่มีธุรกรรมที%เป็ น
เงินตราต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินที%เป็ นเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือ ณ วันที%ในงบแสดงฐานะการเงิน
26.2.4 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที%ผูซ้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี% ยนสิ นทรัพย์หรื อ
ชํา ระหนี กัน ในขณะที% ท งสองฝ่
ั
ายมี ความรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี% ย นและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ดัง นันมูล ค่า ยุติธ รรมที%ประมาณขึ นที%เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นนี จึง
ไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี ถึงจํานวนเงินซึ% งเกิดขึนจริ งในตลาดแลกเปลี%ยนในปั จจุบนั การใช้
ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรื อวิธีการประมาณที%แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที%
มี ส าระสํ าคัญต่ อมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมที% ป ระมาณขึ น บริ ษ ัทใช้ วิ ธี ก ารและข้อสมมติ ฐาน
ดังต่อไปนี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื% องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่
ถื อตามจํานวนที% แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น เนื% องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและ
หนี สิ นทางการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ นสิ นทรั พ ย์ แ ละหนี สิ นระยะสั นและมู ล ค่ า ไม่
เปลี% ย นแปลงไปตามการเปลี% ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย ยกเว้น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
โดยประมาณของเงิ นลงทุ น ซึ% ง เงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์เพื% อค้า หลัก ทรั พย์เผื%อขาย
มูลค่ ายุติธรรมถื อตามราคาที% ซือขายกันในตลาด สํา หรั บ เงิ นลงทุ นทัว% ไปซึ% ง ไม่ใ ช่
หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าตามราคาทุนสุ ทธิ หักค่าเผื%อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
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ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ น
ทางการเงิน ไม่แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญ
27. การดําเนินงานทีย% กเลิก
เมื%อวันที% 25 ตุลาคม 2554 บริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ตามสัญญาซื อขายสิ นทรัพย์ ที%เกี%ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ
นายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และธุ รกิจการเป็ นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า พนักงานที%เกี%ยวข้องกับ
การประกอบธุ รกิจดังกล่าวและบัญชีลูกค้าให้แก่บริ ษทั ใหญ่ แต่ไม่รวมใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจดังกล่าว
โดยบริ ษทั โอนลูกหนีเงินให้กยู้ มื เพื%อซื อหลักทรัพย์ของลูกค้าซื อขายหลักทรัพย์ในบัญชีระบบเครดิตบาลานซ์
และสิ นทรั พย์ที%เกี% ยวข้องกับธุ รกิ จดังกล่าวด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที% 25 ตุ ลาคม 2554 รวมเป็ นจํานวน
257.27 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับชําระเงินสําหรับลูกหนีเงินให้กยู้ มื เพื%อซื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน 246.97
ล้านบาท แล้วเมื%อวันที% 25 ตุลาคม 2554 ซึ% งส่ วนที%เหลือบริ ษทั ได้บนั ทึกเป็ นลูกหนีอื%น - บริ ษทั ที%เกี%ยวข้องกัน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 10.30 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 24) ต่อมาในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที%
31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้รับชําระเงิ นส่ วนที% เหลื อแล้วทังจํานวน (ดูห มายเหตุข อ้ 1) และบริ ษทั ได้รับ
อนุญาตให้หยุดดําเนินธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และธุ รกิจการเป็ นตัวแทน
ซื อขายหลักทรัพย์และธุ รกิ จการเป็ นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่ วงหน้าเป็ นการชัว% คราวจากสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั วนั ที% 25 ตุลาคม 2554 ทังนี ภายหลัง การขายและ
โอนธุ รกิ จ บริ ษทั จะยังคงประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทกิ จการค้าหลักทรัพย์ และกิ จการที%ปรึ กษา
การลงทุนต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ตัวเลขเปรี ยบเที ย บสํ า หรั บ รายการที% เกี% ยวข้องกับธุ รกิ จหลักทรั พย์ป ระเภทการเป็ นนายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์และธุ รกิจการเป็ นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการแสดงรายการเป็ นขาดทุนจากการดําเนินงานที%ยกเลิก
ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานของส่ วนงานธุ รกิ จนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
และธุ รกิ จการเป็ นตัวแทนซื อขายสัญญาล่วงหน้าที%ยกเลิ ก ที%รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและ
งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี
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หน่ วย : บาท
สําหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2554
“ปรับปรุงใหม่ ”
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน
รวม
ต่ อเนื%อง
ทีย% กเลิก
รายได้
ค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไรจากเงินลงทุน
ดอกเบีย
ดอกเบียให้กยู้ มื เพื%อซือหลักทรัพย์
รายได้อื%น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี%ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี%ยวกับอาคาร สถานที%และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื%น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (โอนกลับ) (ดูหมายเหตุขอ้ 22)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

1,284,251
18,336,322
32,895,510
1,501,480
54,017,563

137,452,723
13,681,999
22,037,995
503,164
173,675,881

137,452,723
13,681,999
1,284,251
18,336,322
32,895,510
22,037,995
2,004,644
227,693,444

1,918,872
1,070,722

3,304,504
21,059,069

5,223,376
22,129,791

16,775,019
4,217,219
110,000
18,274,442
39,376,680
(883,920)
41,482,354
12,535,209
894,258
11,640,951

89,125,703
33,364,003
25,853,419
6,843,027
155,186,152
9,527,682
189,077,407
(15,401,526)
(689,775)
(14,711,751)

105,900,722
37,581,222
25,853,419
110,000
25,117,469
194,562,832
8,643,762
230,559,761
(2,866,317)
204,483
(3,070,800)
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หน่ วย : บาท
สําหรับปี สิ#นสุ ด
วันที% 31 ธันวาคม
2554
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานทีย% กเลิก
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

(56,348,592)
245,721,600
(8,315,407)

กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดําเนินงานทีย% กเลิก

181,057,601

28. การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขเปรี ยบเทียบสําหรับภาษีเงินได้หกั ณ ที%จ่ายค้างจ่าย ณ วันที% 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่ โดยแยกแสดงภาษีเงินได้หกั ณ ที%จ่ายค้างจ่าย จํานวน 4.5 ล้านบาท เป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน ซึ% งเดิมได้แสดงรวมอยูใ่ นหนี สิ นอื%น เพื%อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
29. การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื%อวันที% 20 กุมภาพันธ์ 2556

