บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้ำของรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด
(มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั
หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เรื่องอืน่
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
งบกำรเงินรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั
หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งได้
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่
27 กุมภำพันธ์ 2558

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2559

2

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุ ทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2558

2557

7
8
9
10
12
13
14

139,787,568
77,196,484
13,795,300
1,082,804,604
567,079,620
218,857,459
4,376,116
38,459,800
12,236,449
92,356,345
2,246,949,745

347,548,271
46,054,244
203,488,804
1,570,588,770
831,181,312
218,307,957
4,376,116
42,695,663
10,922,052
54,142,106
3,329,305,295

15
32
16

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
135,679,026
77,196,484
13,795,300
1,082,804,604
527,079,620
55,120,380
213,995,805
38,429,061
12,236,449
79,065,791
2,235,402,520

287,878,964
46,054,244
203,488,804
1,570,588,770
831,181,312
55,120,380
212,200,369
42,695,663
10,922,052
53,932,346
3,314,062,904

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น
ประมาณการหนี้ สินจากคดีความฟ้ องร้อง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,414,615,498 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2557: หุ้นสามัญ 1,331,716,928 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,224,224,758 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2557: หุ้นสามัญ 1,009,743,709 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
รวมส่วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

18
19
20
33.1
21

22

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

111,006,010
284,325,781
1,427,071
575,923,317
5,617,345
13,834,816
70,170,896
1,029,567
15,119,270
1,078,454,073

136,860,598
560,230,602
2,107,892
1,364,215,217
5,617,345
5,702,851
110,492,155
630,082
28,670,163
2,214,526,905

111,006,010
284,325,781
1,427,071
575,923,317
5,617,345
13,834,816
69,815,527
1,011,834
13,866,291
1,076,827,992

136,860,598
560,230,602
2,107,892
1,364,215,217
5,617,345
5,702,851
108,448,902
603,667
27,568,261
2,211,355,335

2,414,615,498

1,331,716,928

2,414,615,498

1,331,716,928

1,224,244,758
85,226,981

1,009,743,709
53,226,981

1,224,244,758
85,226,981

1,009,743,709
53,226,981

17,207,886
(164,250,614)
1,162,429,011
6,066,661
1,168,495,672
2,246,949,745

17,207,886
28,318,185
1,108,496,761
6,281,629
1,114,778,390
3,329,305,295

17,207,886
(168,105,097)
1,158,574,528
1,158,574,528
2,235,402,520

17,207,886
22,528,993
1,102,707,569
1,102,707,569
3,314,062,904

23, 24
23.1

23.2

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่ไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

29
30

21
31

32

2558

2557

571,440,678
58,833,729
(80,482,069)
31,395,327
60,590,521
18,522,060
660,300,246

490,696,474
71,351,714
76,461,455
17,000,000
17,232,551
46,827,905
2,269,409
721,839,508

571,440,678
58,833,729
(80,482,069)
31,038,244
60,590,521
2,193,548
643,614,651

490,696,474
71,351,714
76,461,455
24,113,623
46,827,905
2,269,409
711,720,580

74,220,657
95,592,428

54,913,553
77,726,403

74,220,657
95,592,428

54,913,553
77,726,403

447,967,571
127,397,531
20,430,667
89,281,146
685,076,915
(491,590)
854,398,410
(194,098,164)
1,314,397
(192,783,767)

401,322,501
98,864,973
14,400,667
66,141,877
580,730,018
(5,136,913)
708,233,061
13,606,447
(585,996)
13,020,451

446,247,651
125,334,171
19,520,667
75,139,154
666,241,643
(491,590)
835,563,138
(191,948,487)
1,314,397
(190,634,090)

400,389,654
98,645,750
13,980,667
65,645,927
578,661,998
(5,136,913)
706,165,041
5,555,539
1,032,476
6,588,015

-

-

-

-

-

3,171,613
(634,323)

-

3,171,613
(634,323)

-

2,537,290
2,537,290

-

2,537,290
2,537,290

(192,783,767)

15,557,741

(190,634,090)

9,125,305

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

2557

(192,568,799)
(214,968)
(192,783,767)

12,377,207
643,244
13,020,451

(190,634,090)

6,588,015

(192,568,799)
(214,968)
(192,783,767)

14,914,497
643,244
15,557,741

(190,634,090)

9,125,305

(0.17)

0.01

(0.16)

0.01
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บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดจาหน่าย
โอนกลับหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(194,098,164)

13,606,447

(191,948,487)

5,555,539

55,898,249
(491,590)

46,673,020
(5,136,913)

54,646,674
(491,590)

46,550,903
(5,136,913)

73,451,369
-

(8,058,297)
(17,000,000)
107,000

73,451,369
-

(8,058,297)
107,000

(2,236)
8,131,965
74,220,657
(91,985,848)
(74,416,574)
91,550,002
(3,804,872)

4,632,488
6,723,786
54,913,553
(64,060,456)
(54,590,978)
65,178,090
(2,281,607)

(2,236)
8,131,965
74,220,657
(91,628,765)
(74,416,574)
91,211,618
(3,615,840)

4,632,488
6,723,786
54,913,553
(70,941,528)
(54,590,978)
72,059,162
(2,261,076)

(61,547,042)

40,706,133

(60,441,209)

49,553,639

(31,142,240)
189,693,504
488,275,756
280,650,333
(33,973,521)

14,439,529
(32,293,691)
(1,327,755,651)
(663,111,642)
(16,870,563)

(31,142,240)
189,693,504
488,275,756
280,650,333
(21,100,458)

14,439,529
(32,293,691)
(1,327,755,651)
(663,111,642)
(16,662,324)

(25,854,588)
(275,904,821)
(40,125,342)
399,485
(3,627,634)
486,843,890

104,134,519
540,015,603
104,128,650
45,750
8,802,839
(1,227,758,524)

(25,854,588)
(275,904,821)
(38,437,458)
408,167
(3,980,615)
502,166,371

104,134,519
540,015,603
103,763,870
19,335
8,752,841
(1,219,143,972)

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการออกตัว๋ แลกเงินและหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
บริ ษทั ย่อยเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(40,000,000)
(50,000,010)
(54,755,434)
54,978
(7,432,455)
(152,132,921)

(28,115,500)
(167,964,887)
603,532
(23,050,051)
(331,829,073)
348,829,073
(201,526,906)

(50,000,010)
(54,553,530)
54,978
(7,396,075)
(111,894,637)

(55,120,380)
(230,000,000)
230,000,000
(162,787,086)
603,532
(23,050,051)
(240,353,985)

(788,291,900)
(680,821)
246,501,049
(542,471,672)
(207,760,703)
347,548,271
139,787,568

1,364,215,217
(640,480)
165,660,189
3,000,120
1,532,235,046
102,949,616
244,598,655
347,548,271

(788,291,900)
(680,821)
246,501,049
(542,471,672)
(152,199,938)
287,878,964
135,679,026

1,364,215,217
(640,480)
165,660,189
1,529,234,926
69,736,969
218,141,995
287,878,964

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษทั ย่อยเพิ่มทุน
จัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

25

23.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
844,083,520
165,660,189
1,009,743,709

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
53,226,981
53,226,981

1,009,743,709
214,501,049
1,224,244,758

53,226,981
32,000,000
85,226,981

กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
16,878,485
13,733,089
12,377,207
2,537,290
14,914,497
329,401
(329,401)
17,207,886
28,318,185
17,207,886
17,207,886

28,318,185
(192,568,799)
(192,568,799)
(164,250,614)

ส่ วนของ
เจ้าของของ
บริ ษทั ฯ
927,922,075
12,377,207
2,537,290
14,914,497
165,660,189
1,108,496,761
1,108,496,761
(192,568,799)
(192,568,799)
246,501,049
1,162,429,011

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
รวม
ของบริ ษทั ย่อย ส่ วนของเจ้าของ
927,922,075
643,244
13,020,451
2,537,290
643,244
15,557,741
2,638,265
2,638,265
165,660,189
3,000,120
3,000,120
6,281,629 1,114,778,390
6,281,629
(214,968)
(214,968)
6,066,661

1,114,778,390
(192,783,767)
(192,783,767)
246,501,049
1,168,495,672

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

25

23.2

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
844,083,520
165,660,189
1,009,743,709

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
53,226,981
53,226,981

1,009,743,709
214,501,049
1,224,244,758

53,226,981
32,000,000
85,226,981

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
16,878,485
13,733,089
6,588,015
2,537,290
9,125,305
329,401
(329,401)
17,207,886
22,528,993
17,207,886
17,207,886

22,528,993
(190,634,090)
(190,634,090)
(168,105,097)

รวม
ส่วนของเจ้าของ
927,922,075
6,588,015
2,537,290
9,125,305
165,660,189
1,102,707,569
1,102,707,569
(190,634,090)
(190,634,090)
246,501,049
1,158,574,528

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) (เดิ มชื่ อบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหำชน))
เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย บริ ษทั ฯมีที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 63
ชั้น 15 และชั้น 17 อำคำรแอทธิ นี ทำวเวอร์ ถนนวิท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพฯ ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีสำขำในกรุ งเทพฯและต่ำงจังหวัดรวม 15 สำขำ (2557: 13 สำขำ)
บริ ษทั ฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ กำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ และสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำ บริ ษทั ฯได้รับใบอนุญำตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จำกกระทรวงกำรคลังและคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตำมประเภทดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกำรนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์
กิจกำรค้ำหลักทรัพย์
กิจกำรที่ปรึ กษำกำรลงทุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรเป็ นตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
กิจกำรกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

ในปี 2554 บริ ษทั ฯได้ขำยและโอนธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ และธุ รกิ จ
กำรเป็ นตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) (“บล. ยูโอบี เคย์เฮียน”) โดยภำยหลังกำรขำยและโอนธุ รกิ จดังกล่ำ ว บริ ษทั ฯได้รับอนุ ญำตให้
หยุดดำเนินธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นกำรชัว่ ครำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลำคม 2554 และได้รับอนุ ญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) และ
บริ ษทั ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“TFEX”) ให้หยุดประกอบธุ รกิจดังกล่ำว
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลำคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ทั้งนี้ ภำยหลังกำรขำยและโอนธุ รกิจ บริ ษทั ฯยังคง
ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทกิ จกำรค้ำหลักทรั พย์ กิ จกำรจำหน่ ำยหลักทรั พย์ และกิ จกำรที่ ปรึ กษำทำง
กำรเงินต่อไป
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เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 บริ ษทั ฯได้รับแจ้งจำก บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ณ วัน ที่ด งั กล่ำ วได้ลงนำมในสัญญำซื้ อขำยหุ ้น โดยได้จำหน่ ำยหุ ้นทั้งหมดที่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ถือไว้
จำนวน 157,796,396 หุ ้น คิด เป็ นร้อ ยละ 93.47 ของทุน ช ำระแล้ว ให้ก บั นักลงทุ นกลุ่ มหนึ่ ง และในวัน
เดี ยวกันที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯครั้ งที่ 3/2556 ได้มีมติอนุ มตั ิกำรโอนทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
ก)

โอนสิ ทธิกำรเป็ นสมำชิกของ ตลท. ให้แก่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน หรื อบุคคลตำมที่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
ระบุและ

ข)

โอนธุ รกิ จตรำสำรหนี้ และกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยลงทุ น ซึ่ งจะประกอบด้วยลู กค้ำ พนักงำน และ
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดังกล่ำวให้แก่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน

มูลค่ำรวมของทรัพย์สินที่กล่ำวมำข้ำงต้นรวมทั้งสิ้ น 2 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนจะกลับเข้ำดำเนิ นกำรธุ รกิจหลักทรัพย์และนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ภำยหลังจำกกำร
โอนธุ รกิจ และกำรโอนสิ ทธิ ดงั กล่ำวข้ำงต้นให้แก่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อขำยธุ รกิจกับ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน โดยบริ ษทั ฯจะโอน
สิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จตรำสำรหนี้ และกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยลงทุน และโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กของ
ตลท. โดยกำรโอนธุ รกิ จตรำสำรหนี้ และกำรจัดจำหน่ ำ ยหน่ วยลงทุน ให้มีผลในวันที่ 1 มิถุนำยน 2556
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับชำระเงินทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2556
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯยังไม่ได้ดำเนิ นกำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กของ ตลท. ให้แก่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
เนื่องจำกผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รำยเดิมของบริ ษทั ฯได้ยนื่ คำร้องต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ เพื่อขอให้ศำลมีคำสั่งคุม้ ครอง
ชัว่ ครำวระงับกำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ ก ตลท. ให้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน และได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ฯ เป็ น
จำเลยที่ 3 ต่อศำลชั้นต้น เพื่อห้ำมบริ ษทั ฯโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ ก ของ ตลท. ให้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
ประกอบกับบริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแสดงเจตจำนงยังไม่พร้อมในกำรรับโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ ก ตลท. จำก
บล.ยูโอบี เคย์เฮี ยน ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯสำมำรถดำเนิ นธุ รกิ จได้ตำมแผนงำนที่ กำหนดไว้ บริ ษทั ฯจึ ง
ดำเนินกำรยืน่ หนังสื อเพื่อขอกลับมำเริ่ มประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำต่อ ก.ล.ต. เมื่อ
วัน ที่ 10 กรกฎำคม 2556 และยื่ น ต่ อ TFEX เมื่ อ วัน ที่ 17 กรกฎำคม 2556 และยื่ น ต่ อ ตลท. เมื่ อ วัน ที่
18 กรกฎำคม 2556
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ต่อมำเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556 ก.ล.ต. ได้อนุ ญำตให้บริ ษทั ฯเริ่ มประกอบธุ รกิจกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรัพย์และกำรเป็ นตัวแทนสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และในวันเดียวกัน ตลท. และ TFEX อนุ ญำตให้
บริ ษทั ฯเริ่ มส่ งคำสั่งซื้ อขำยหลักทรัพย์ และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ โดยใช้ชื่อย่อ AEC ได้ต้ งั แต่วนั ที่
4 ตุลำคม 2556 เป็ นต้นไป
เมื่ อ วัน ที่ 19 ธัน วำคม 2556 ศำลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้มี ค ำสั่ ง ยกค ำร้ อ งขอคุ ้ม ครองชั่ว ครำว และเมื่ อ วัน ที่
23 กันยำยน 2557 ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้ องโจทก์ และโจทก์ยื่นอุทธรณ์พิพำกษำศำลชั้นต้น ศำลอุทธรณ์
พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น อย่ำงไรก็ตำม โจทก์ได้ยนื่ ฏีกำ ปั จจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯจึงยังไม่ได้โอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ ก ตลท. ดังกล่ำวให้กบั บล.ยูโอบี
เคย์เฮียน
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พ พ.ศ. 2547 และกำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของประกำศ ก.ล.ต. ที่ สธ/ข/น. 53/2553 เรื่ อง
แบบงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2553
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด

บริ หำรสิ นทรัพย์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
90
90
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ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิ จกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่ มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียด
ดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษ ทั ฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ ที่ ออกโดย
สภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำถื อ
ปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำม
และกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถือ
ปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรั บปรุ งนี้ ก ำหนดให้กิ จกำรต้องรั บรู ้ รำยกำรก ำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิ มอนุ ญำตให้กิจกำรเลื อก
รับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกำไรขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยกำร
กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยู่แต่
เดิมแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้ อหำเกี่ ย วกับกำรบัญชี ส ำหรั บ งบกำรเงิ นรวมที่ เดิ มก ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร มำตรฐำนฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักกำรเกี่ ยวกับกำรพิจำรณำว่ำ
ผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผลู ้ งทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไป
ลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้
อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วำ่ ตนจะมีสัดส่ วนกำรถื อ
หุ น้ หรื อสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อไม่
และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจกำรอืน่
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิ จกำรในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วม
กำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิ จกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุติ ธ รรม กล่ ำ วคื อ หำกกิ จ กำรต้อ งวัด มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตำมข้อ ก ำหนดของ
มำตรฐำนที่เกี่ ยวข้องอื่น กิ จกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำ งปี ปั จจุ บ นั สภำวิช ำชี พ บัญชี ไ ด้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรั บ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของส่ วนปรับปรุ งสำนักงำนเช่ำจำก
5 ปี เป็ น 10 ปี เนื่องจำกสะท้อนถึงสภำพกำรใช้งำนจริ งในปั จจุบนั และประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตให้เหมำะสมยิง่ ขึ้น บริ ษทั ฯจึงได้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
โดยใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
จำนวนเงินที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพำะกิจกำรมีดงั นี้

สำหรับปี 2558
สำหรับปี 2559
สำหรับปี 2560
สำหรับปี 2561
สำหรับปี 2562 - 2567
5.

กำไรหลังภำษีเพิ่มขึ้น (ลดลง) กำไรต่อหุ น้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(พันบำท)
(บำทต่อหุ น้ )
9,280
0.01
12,494
0.01
12,494
0.01
10,199
0.01
(44,467)
(0.04)

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้
ก)

ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์หรื อสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำถือเป็ นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรรับรู้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
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ค)

กำไร (ขำดทุน) จำกซื้ อขำยหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ง)

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ ย ถื อเป็ นรำยได้ต ำมเกณฑ์คงค้ำ งโดยค ำนึ ง ถึ ง อัต รำผลตอบแทนที่ แ ท้จ ริ ง เงิ น ปั น ผลจำก
เงินลงทุนถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

จ)

ดอกเบี้ยจำกเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯจึงหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำว
เงื่อนไขดัง ต่อไปนี้ ถือว่ำ มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ย กเก็บ เงินต้นและดอกเบี้ ย ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1)

ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้

2)

ลูกหนี้ ผ่อนชำระรำยที่ มีงวดกำรชำระเงิ นไม่เกิ นทุกสำมเดื อน ซึ่ งค้ำงชำระเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

3)

ลูกหนี้ ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจนและ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชำระหนี้ท้ งั หมด

4)

ลูกหนี้อื่นที่คำ้ งชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

5.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
ก)

ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
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5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด หมำยถึ ง เงิ นสดในมื อ เงิ นฝำกกระแสรำยวัน เงิ นฝำกออมทรั พย์ ตัว๋ เงิ น
ประเภทเผือ่ เรี ยก เงินฝำกประจำและตัว๋ เงินแบบมีระยะเวลำที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
5.4 เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
เงิ นฝำกในสถำบันกำรเงิ น หมำยถึ ง เงิ นฝำกประจำ ตัว๋ แลกเงิ นและตัว๋ สัญญำใช้เงิ นที่ ออกโดยสถำบัน
กำรเงินที่มีกำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ เงินฝำกประจำ ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ที่ออกโดยสถำบันกำรเงินที่มีวนั ครบกำหนดภำยใน 3 เดือนแต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรู ปแบบเดิมหรื อมี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
5.5 กำรรับรู้ และตัดบัญชี สินทรัพย์ ของลูกค้ ำ
บริ ษทั ฯบันทึ กสิ นทรัพย์ที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั ฯเพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงิ นสดและบัญชี เครดิ ต
บำลำนซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้ำวำงเป็ นประกันเพื่อกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ของบริ ษทั ฯเพื่อกำรควบคุมภำยใน และ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั ฯจะตัดรำยกำรดังกล่ำวใน
ส่ วนที่ไม่มีภำระค้ ำประกันออกทั้งด้ำนสิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสิ นทรัพย์ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
เท่ำนั้น
5.6 กำรยืมและให้ ยมื หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯให้บริ กำรในฐำนะเป็ นตัวแทนและเข้ำ
เป็ นคู่สัญญำกับผูย้ มื และผูใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯบันทึกบัญชี รับรู ้ ภำระที่ตอ้ งส่ งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่ งได้นำไปให้ยืมต่อเป็ นเจ้ำหนี้ หุ้นยืม และ
บันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซ่ ึ งนำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็ นลูกหนี้ยมื หลักทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันสิ้ นปี
บริ ษ ทั ฯปรั บ ปรุ ง บัญชี เจ้ำ หนี้ หุ้นยืมและลู ก หนี้ ยืมหลัก ทรั พ ย์โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ ำ สุ ดของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและบัน ทึก กำรเปลี ่ ย นแปลงมูล ค่ำ ดัง กล่ำ วในส่ ว นของกำไรหรื อ
ขำดทุน ในงบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ฯ บันทึ ก เงิ นสดที่ นำไปวำงเป็ นหลัก ประกันใน
บัญชีลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกันและเงินสดรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี เจ้ำหนี้ ทรัพย์สินที่รับเป็ นประกัน
ค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
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5.7 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกเป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ข)

เงิ น ลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เ ผื่อขำยทั้ง ที่ ถื อ ไว้เป็ นเงิ นลงทุ น ชั่ว ครำวและระยะยำวแสดงตำมมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม บริ ษทั ฯบันทึกกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรั พย์ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน
ส่ วนของเจ้ำของจนกระทัง่ จำหน่ำยหลักทรัพย์จึงบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำนั้นเป็ นรำยกำรในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุน

ค)

เงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่จะถื อจนครบกำหนด แสดงมูล ค่ำ ตำมวิธี รำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯ
ตัดจำหน่ ำยบัญชี ส่วนเกิ นหรื อส่ วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งซึ่ งจำนวนที่
ตัดจำหน่ ำยนี้ จะแสดงเป็ นรำยกำรปรั บ กับรำยได้ดอกเบี้ ย รั บ ตรำสำรหนี้ จดั เป็ นประเภทที่ จะถื อ
จนครบกำหนดเมื่อบริ ษทั ฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน

ง)

เงิ นลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำทุ น
สุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

จ)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทำกำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้
อัตรำผลตอบแทนหรื อรำคำจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยแล้วแต่กรณี

ฉ)

ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุน บริ ษทั ฯจะปรับเปลี่ยนรำคำของเงิ นลงทุนใหม่โดยใช้
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ น ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนได้บนั ทึกเป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุน หรื อแสดงเป็ นส่ วนเกินทุนหรื อส่ วนต่ ำ
กว่ำทุ นจำกกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำในส่ วนของเจ้ำของและทยอยตัดจำหน่ ำย ตลอดอำยุที่เหลื อของ
ตรำสำรหนี้แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

ช)

บริ ษทั ฯใช้วิธี ถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุ นของเงิ นลงทุ น และเมื่ อมี กำรจำหน่ ำยเงิ น
ลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุนจะรับรู ้ ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ซ)

ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ ของเงิ นลงทุ น (ถ้ำมี ) จะรั บ รู ้ ใ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงกำรด้อยค่ำ

ฌ) บริ ษทั ฯบันทึ กเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรตำมวิธีรำคำทุ นสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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5.8 ลูกหนีแ้ ละเจ้ ำหนีส้ ำนักหักบัญชี
ยอดดุ ลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้ำหนี้ ที่เกิ ดจำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำผ่ำน
สำนักหักบัญชีในแต่ละวัน แสดงเป็ นยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้หรื อเจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี รวมถึงเงินที่ได้นำไปวำง
เป็ นประกันกับสำนักหักบัญชีซ้ื อขำยล่วงหน้ำในกำรทำธุรกรรมอนุพนั ธ์
5.9 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1)

ลูกหนี้ซ้ื อหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำด้วยเงินสด
ลู กหนี้ ซื้ อหลักทรั พย์และสั ญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำด้วยเงิ นสดเป็ นบัญชี ที่ ลู กหนี้ จะต้องช ำระรำคำซื้ อ
หลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้บริ ษทั ภำยใน 1 ถึง 3 วันทำกำรนับจำกวันที่สงั่ ซื้ อหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ

2)

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์เป็ นบัญชี ที่ลูกหนี้ สำมำรถกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวำง
หลักประกันกำรชำระหนี้ในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3)

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงิ นสดที่ไม่สำมำรถชำระเงิ นได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดและ
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่ำงประนอมหนี้หรื อผ่อนชำระ

ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์กำหนดขึ้ นจำกกำรสอบทำนโดยผูบ้ ริ หำร โดยกำร
ประเมินฐำนะลูกหนี้ แต่ละรำยและลูกหนี้ โดยรวม ประกอบกับกำรพิจำรณำตำมกฎเกณฑ์ประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543
และวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544 ตำมลำดับ ซึ่ งกำรประเมินนี้ รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเสี่ ยงและมูลค่ำของ
หลัก ทรั พย์ที่ใ ช้ค้ ำประกัน บริ ษทั ฯตั้งค่ ำเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญส ำหรั บ ลู ก หนี้ เมื่ อหนี้ น้ นั มี หลัก ประกันไม่
เพียงพอและ/หรื อมีโอกำสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน
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5.10 ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งประมำณไว้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสำนักงำนเช่ำ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
สิ นทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
กำรซ่อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่ำงงวดบัญชี ที่เกิดรำยกำร
นั้น ต้นทุ นของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึ นที่สำคัญจะบันทึ กรวมไว้ในรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์หำกมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำ
กำรใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ ง สิ นทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรปรับปรุ งจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตัดสิ นทรั พย์ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำ ยหรื อคำดว่ำ จะไม่ไ ด้รับ ประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำย กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยจะรับรู ้ในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
5.11 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษทั ฯบันทึ กต้นทุ นเริ่ ม แรกของสิ นทรั พ ย์ไม่มีตวั ตนที่ ไ ด้มำจำกกำรรวมธุ รกิ จตำมมูล ค่ำยุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรอื่น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึก
ต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตำมรำคำทุนภำยหลังกำรรับรู ้ รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้
บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำร
ตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ค่ำสมำชิกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลำดอนุพนั ธ์
สิ ทธิในกำรใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่ำออกแบบโลโก้บริ ษทั

5 ปี
ตำมอำยุสัญญำ
5 ปี
5 ปี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่
จะใช้วธิ ี กำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิด เงินสด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนทุกปี ว่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวยังคงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
5.12 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรรวมกิ จกำร
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิ จกำร และบริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดแต่ละรำยกำร (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) หำก
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้
ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น และบริ ษทั ฯไม่สำมำรถกลับบัญชี ขำดทุ นจำกกำร
ด้อยค่ำได้ในอนำคต
5.13 เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
เจ้ำ หนี้ ธุรกิ จหลักทรั พ ย์และสั ญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ หมำยถึ ง ภำระของบริ ษทั ฯจำกกำรประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่ น ยอดดุ ลสุ ทธิ เจ้ำหนี้ ลูกค้ำที่ซ้ื อขำย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ภำระที่ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ ตหรื อกำรยืมหลักทรัพย์และภำระ
ที่ตอ้ งส่ งคืนทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯถือไว้เพื่อเป็ นกำรประกันกำรให้ยมื หลักทรัพย์
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5.14 เงินกู้ยมื และตรำสำรหนีท้ อี่ อก
เงินกูย้ มื และตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกูย้ ืม
วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
5.15 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ ำยำนพำหนะที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนให้กบั บริ ษทั ฯ
ในฐำนะผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นหนี้ สิน ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ สิ นทรั พย์ที่
ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
5.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพัน
นั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.17 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ
ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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5.18 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่ำสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยด้อยค่ำลงหรื อไม่ หำกมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ หรื อเมื่อต้องทำกำรประเมินกำรด้อย
ค่ำของสิ นทรัพย์เป็ นรำยปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คื นของสิ นทรั พ ย์มี มู ล ค่ ำ ต่ ำ กว่ำ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์น้ ัน ทั้ง นี้ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ คื นของ
สิ นทรัพย์หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่
รำคำใดจะสู งกว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในกำรขำย หมำยถึ ง จำนวนเงิ นที่กิจกำรจะได้มำ
จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และ
เต็ม ใจในกำรแลกเปลี่ ย นและสำมำรถต่ อรองรำคำกัน ได้อย่ำ งเป็ นอิ ส ระในลัก ษณะของผูท้ ี่ ไ ม่ มี ค วำม
เกี่ยวข้องกัน ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์คิดลดกระแสเงิ นสดดังกล่ำวเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลด
ก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยง
ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลงหรื อไม่ หำกมีขอ้
บ่งชี้ ดังกล่ ำว บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยต้องประมำณมู ลค่ ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรั พ ย์น้ นั และกลับ
รำยกำรบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อน
5.19 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ภำระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน ซึ่ งได้แก่ เงิ นเดือน
ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชี พเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำน
ทำงำนให้

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวด
ที่เกิดรำยกำร
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ค)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรั บเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน เป็ นครั้งแรกในปี
2554 บริ ษทั ฯเลื อกรับรู ้ หนี้ สินในช่ วงกำรเปลี่ ยนแปลงที่มำกกว่ำหนี้ สินที่ รับรู ้ ณ วันเดี ยวกันตำม
นโยบำยกำรบัญชีเดิม โดยบันทึก เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่นำ
มำตรฐำนกำรบัญชีน้ ีมำถือปฏิบตั ิ

5.20 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุ ลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ นที่ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.21 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษี เงิ นได้ปัจจุ บนั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บ รู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำ งชั่วครำวที่ ต้องเสี ย ภำษี ทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้ สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรั บผลแตกต่ำ งชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่
ยังไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ล ค่ ำ ตำมบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษี เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
5.22 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไ ม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่ องสำหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่น ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่ำ จะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้

6.1 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำเกิ ดจำกกำรปรับมูลค่ำของ
ลูกหนี้จำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของ
ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ น้ นั มีปัญหำในกำร
จ่ำยชำระคืน โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้ แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็ นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของ
หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน
6.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ง
ของบริ ษทั ฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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6.3 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ล ดลงอย่ำ งมี ส ำระส ำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อ เมื่ อมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ข องกำรด้อยค่ ำ กำรที่ จ ะสรุ ปว่ำ
เงิ นลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี สำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ำยบริ หำร
6.4 ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งำนของส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวน
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจ ำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ ำ ของส่ ว นปรั บ ปรุ ง อำคำรและอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน
อนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
6.5 กำรรับรู้ และกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู ้หรื อกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ำว
แล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภำวะปั จจุบนั
6.6 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
6.7 ผลประโยชน์ พนักงำน
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรลำออกและอัตรำกำรมรณะ เป็ นต้น
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6.8 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมี หนี้ สินที่ อำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้ว และได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้นดังกล่ำว ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน สำหรับในกรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรเชื่ อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้นจะยังไม่บนั ทึ ก
ประมำณกำรหนี้สินในส่ วนนั้น
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ
เงินสดและเงินฝำกระยะสั้นที่จดั กำรโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนแห่งหนึ่ง
หัก: เงินฝำกในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

8.

งบกำรเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

1,367,503

1,594,050

1,363,394

1,534,381

548
(1,228,263)
139,788

59,878
(1,306,380)
347,548

548
(1,228,263)
135,679

59,878
(1,306,380)
287,879

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกในสถำบันกำรเงินจำนวน 77 ล้ำนบำท (2557: 46 ล้ำนบำท) เป็ นเงินฝำก
ประจำซึ่งบริ ษทั ฯได้นำไปค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื ธนำคำร กำรออกหนังสื อค้ ำประกันโดย
ธนำคำร และวำงเป็ นหลักประกันเพื่อทุเลำกำรบังคับคดีควำมฟ้ องร้องออกไป ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 17 และข้อ 33.1.1

9.

ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่จดั กำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนแห่งหนึ่ง
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
รวมลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
41,361
229,995
13,574
12,816
(41,140)
(39,322)
13,795
203,489
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10. ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำสุ ทธิ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ผอ่ นชำระ
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุทธิ

402,563
609,290
32,160
26,000

434,927
1,067,955
54,677
377

317
95,306
1,165,636
37
(86,558)
1,079,115

2,473
100,333
1,660,742
67
(91,586)
1,569,223

3,690
1,082,805

1,366
1,570,589

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ อื่นที่ระงับกำรรับรู้
รำยได้เป็ นจำนวนประมำณ 95 ล้ำนบำท (2557: 100 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้จดั ชั้นลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำที่ เข้ำเกณฑ์กำรจัดชั้นตำมประกำศของ
ก.ล.ต. ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

จำนวนหนี้
1,074,021
8,784
86,558
1,169,363

ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
ที่ต้ งั ไว้
(86,558)
(86,558)

2557
มูลหนี้ สุทธิ
หลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1,074,021
8,784
1,082,805

จำนวนหนี้
1,561,805
8,784
91,586
1,662,175

ค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญ
ที่ต้ งั ไว้
(91,586)
(91,586)

มูลหนี้ สุทธิ
หลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1,561,805
8,784
1,570,589
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11. ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
91,586
96,723
(5,028)
(5,137)
86,558
91,586

ยอดต้นปี
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลำยปี

12. เงินลงทุนสุ ทธิ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2558

2557

รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
ตรำสำรทุนจดทะเบียนที่บริ หำรโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนแห่งหนึ่ง
หน่วยลงทุน
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
รวม
บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ
เงินลงทุนชั่วครำว - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยำว
หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ

81,225

69,797

12,913

12,706

220,969
240,222
40,000
582,416
(65,336)
517,080
517,080

166,867
240,416
40,000
517,080
517,080
517,080

189,950
620,261
823,124
8,057
831,181
831,181

197,623
620,852
831,181
831,181
831,181

28,500
(28,500)
-

-

28,500
(28,500)
-

-

-

-
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2558

2557

รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สำมัญที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนระยะยำว - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

8,500
(8,500)
-

-

-

-

8,500
(8,500)
-

50,000
50,000
50,000
567,080

50,000
50,000
50,000
567,080

831,181

831,181

-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2557

รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
ตรำสำรทุนจดทะเบียนที่บริ หำรโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนแห่งหนึ่ง
หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ
เงินลงทุนชั่วครำว - สุ ทธิ

81,225

69,797

12,913

12,706

220,969
240,222
542,416
(65,336)
477,080
477,080

166,867
240,416
477,080
477,080
477,080

189,950
620,261
823,124
8,057
831,181
831,181

197,623
620,852
831,181
831,181
831,181
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2557

รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนระยะยำว
หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สำมัญที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนระยะยำว - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

28,500
(28,500)
-

-

28,500
(28,500)
-

-

8,500
(8,500)
-

-

-

-

8,500
(8,500)
-

50,000
50,000
50,000
527,080

50,000
50,000
50,000
527,080

831,181

831,181

-

-

-

13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยทีแ่ สดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดังต่ อไปนี้

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์
เอเอเอ็มซี จำกัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนชำระแล้ว
2558
2557

55,000
55,000

55,000
55,000

สัดส่ วนกำรลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
90

90

รำคำทุน
2558

2557

55,120
55,120

55,120
55,120

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2558
2557

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ย่อยมี ทุนจดทะเบีย น 100 ล้ำนบำท และมี ทุ นเรี ยกชำระแล้ว
จำนวน 55 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯมี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับส่ วนของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
จำนวน 40.5 ล้ำนบำท
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13.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุมทีม่ ีสำระสำคัญ
(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์
เอเอเอ็มซี จำกัด

สัดส่ วนที่ถือโดยส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
10

10

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2558
2557

6,067

6,282

กำไร (ขำดทุน)
ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงปี
2558
2557

(215)

643

เงินปั นผลจ่ำยให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในระหว่ำงปี
2558
2557

-

-

13.3 ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นข้ อมูล
ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
ลูกหนี้กำรค้ำ
เงินลงทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด
2558
2557
4,104
59,664
10,982
40,000
4,862
6,018
1,202
2,322
850
850

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยได้
กำไร (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด
2558
2557
16,686
349,162
(2,210)
6,571
(2,210)
6,571
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สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด
2558
2557
(15,323)
(8,516)
(40,238)
11,822
30,000
(55,561)
33,306

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
14. ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนเข้ำ (โอนออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนเข้ำ (โอนออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2557
2558

ส่ วนปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน

38,202
46,465
93,753
(3,795)
174,625
29,408
7,067
(59)
211,041

42,416
18,086
23,870
(3,566)
80,806
11,551
(2,976)
89,381

3,100
268
(268)
3,100
3,100

7,471
110,420
(117,891)
22,445
(22,445)
-

91,189
174,971
(7,629)
258,531
63,404
(18,354)
(59)
303,522

(479)
(21,284)
(1,140)
15
(22,888)
(26,874)
(782)
6
(50,538)

(4,400)
(15,726)
1,140
2,378
(16,608)
(17,057)
885
(32,780)

(107)
(620)
(727)
(620)
(1,347)

-

(4,986)
(37,630)
2,393
(40,223)
(44,551)
103
6
(84,665)

151,737
160,503

64,198
56,601

2,373
1,753

-

218,308
218,857

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

37,630
44,551
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(หน่วย: พันบำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์
เครื่ องตกแต่ง ภำยใต้สัญญำ
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
เช่ำกำรเงิน
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

38,202
40,301
93,753
(3,795)
168,461
29,408
7,067
(59)
204,877

42,416
18,021
23,870
(3,566)
80,741
11,551
(2,976)
89,316

3,100
268
(268)
3,100
3,100

7,471
110,420
(117,891)
22,445
(22,445)
-

91,189
168,742
(7,629)
252,302
63,404
(18,354)
(59)
297,293

(479)
(21,163)
(1,140)
15
(22,767)
(25,641)
(782)
6
(49,184)

(4,400)
(15,726)
1,140
2,378
(16,608)
(17,044)
885
(32,767)

(107)
(620)
(727)
(620)
(1,347)

-

(4,986)
(37,509)
2,393
(40,102)
(43,305)
103
6
(83,298)

31 ธันวำคม 2557

145,694

64,133

2,373

-

212,200

31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

155,693

56,549

1,753

-

213,995

31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนเข้ำ (โอนออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนเข้ำ (โอนออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

2557

37,509

2558

43,305

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษ ทั ฯมี อุปกรณ์ จำนวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัดค่ำ เสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ ยงั ใช้งำนอยู่
มู ล ค่ ำ ตำมบัญชี ก่ อนหั กค่ ำ เสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์ดัง กล่ ำวมี จ ำนวนเงิ นประมำณ 4.6 ล้ำนบำท
(2557: 4.6 ล้ำนบำท)
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15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
อำยุกำรให้
ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ติดตั้ง
ค่ำสมำชิกตลำด
หลักทรัพย์ และ
ตลำดอนุพนั ธ์
5 ปี
สิ ทธิ บตั รและลิขสิ ทธิ์
1 ปี
ค่ำออกแบบโลโก้
บริ ษทั
4 - 5 ปี
รวม

1 มกรำคม
2558
53,506

เพิ่มขึ้น
5,244

รำคำทุน
โอนเข้ำ
(โอนออก)
2,777

3,178

1,871

227,770
642
346
285,442

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
โอนเข้ำ
31 ธันวำคม
(โอนออก)
2558
(103)
(25,974)

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
สุ ทธิ
35,553

ตัดจำหน่ำย
-

31 ธันวำคม
2558
61,527

1 มกรำคม
2558
(14,820)

เพิ่มขึ้น
(11,051)

ตัดจำหน่ำย
-

(3,198)

-

1,851

-

-

-

-

-

1,851

258

262

-

227,770
1,162

(227,770)
(75)

(227)

-

-

(227,770)
(302)

860

7,373

(159)

-

346
292,656

(81)
(242,746)

(69)
(11,347)

-

(103)

(150)
(254,196)

196
38,460

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
อำยุกำรให้
ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ติดตั้ง
ค่ำสมำชิกตลำด
หลักทรัพย์ และ
ตลำดอนุพนั ธ์
5 ปี
สิ ทธิ บตั รและ ลิขสิ ทธิ์
1 ปี
ค่ำออกแบบโลโก้
บริ ษทั
4 - 5 ปี
รวม

1 มกรำคม
2558
53,506

เพิ่มขึ้น
5,208

รำคำทุน
โอนเข้ำ
(โอนออก)
2,777

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

3,178

1,871

(3,198)

-

1,851

-

-

-

-

-

1,851

227,770
642

258

262

-

227,770
1,162

(227,770)
(75)

(227)

-

-

(227,770)
(302)

860

346
285,442

7,337

(159)

-

346
292,620

(81)
(242,746)

(69)
(11,342)

-

(103)

(150)
(254,191)

196
38,429

ตัดจำหน่ำย
-

31 ธันวำคม
2558
61,491

1 มกรำคม
2558
(14,820)

เพิ่มขึ้น
(11,046)

ตัดจำหน่ำย
-

โอนเข้ำ
31 ธันวำคม
(โอนออก)
2558
(103)
(25,969)

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
สุ ทธิ
35,522

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
อำยุกำรให้
ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ติดตั้ง
ค่ำสมำชิกตลำด
หลักทรัพย์ และ
ตลำดอนุพนั ธ์
5 ปี
สิ ทธิ บตั ร และลิขสิ ทธิ์
1 ปี
ค่ำออกแบบโลโก้
บริ ษทั
4 - 5 ปี
รวม

เพิ่มขึ้น
13,004

รำคำทุน
โอนเข้ำ
(โอนออก)
6,955

4,964

5,565

227,770
107
302
266,690

1 มกรำคม
2557
33,547

ตัดจำหน่ำยสะสม
ตัดจำหน่ำย
-

โอนเข้ำ
(โอนออก)
-

31 ธันวำคม
2557
(14,820)

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
สุ ทธิ
38,686

-

-

-

-

3,178

(227,770)
-

(75)

-

-

(227,770)
(75)

567

(15)
(233,702)

(66)
(9,044)

-

-

(81)
(242,746)

265
42,696

ตัดจำหน่ำย
-

31 ธันวำคม
2557
53,506

1 มกรำคม
2557
(5,917)

เพิ่มขึ้น
(8,903)

(7,351)

-

3,178

-

267

375

(107)

227,770
642

23
18,859

21
-

(107)

346
285,442
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
อำยุกำรให้
ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ติดตั้ง
ค่ำสมำชิกตลำด
หลักทรัพย์ และ
ตลำดอนุพนั ธ์
5 ปี
สิ ทธิ บตั ร และลิขสิ ทธิ์
1 ปี
ค่ำออกแบบโลโก้
บริ ษทั
4 - 5 ปี
รวม

1 มกรำคม
2557
33,547

เพิ่มขึ้น
13,004

รำคำทุน
โอนเข้ำ
(โอนออก)
6,955

4,964

5,565

227,770
107
302
266,690

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ตัดจำหน่ำย
-

โอนเข้ำ
(โอนออก)
-

31 ธันวำคม
2557
(14,820)

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
สุ ทธิ
38,686

-

-

-

-

3,178

(227,770)
-

(75)

-

-

(227,770)
(75)

567

(15)
(233,702)

(66)
(9,044)

-

-

(81)
(242,746)

265
42,696

ตัดจำหน่ำย
-

31 ธันวำคม
2557
53,506

1 มกรำคม
2557
(5,917)

เพิ่มขึ้น
(8,903)

(7,351)

-

3,178

-

267

375

(107)

227,770
642

23
18,859

21
-

(107)

346
285,442

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำนวนหนึ่งซึ่ งตัดค่ำตัดจำหน่ำยหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนประมำณ 4.4 ล้ำนบำท
(2557: 4.4 ล้ำนบำท)
16. สิ นทรัพย์อนื่ สุ ทธิ

เงินมัดจำ
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสี ยหำย
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อควำมมัน่ คง
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รำยได้คำ้ งรับ
ลูกหนี้กำรค้ำอื่น
อื่น ๆ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์อื่นสุทธิ

งบกำรเงินรวม
2558
2557
8,760
7,491
26,489
22,359
5,000
5,000
3,541
7,270
4,047
3,612
26,237
5,368
10,982
546
7,693
2,889
(393)
(393)
92,356
54,142

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
8,558
7,491
26,489
22,359
5,000
5,000
3,345
7,270
4,028
3,612
26,237
5,368
546
5,802
2,679
(393)
(393)
79,066
53,932

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์อื่นได้รวมหลักทรัพย์จำนวน 0.1 ล้ำนบำท
ซึ่งบริ ษทั ฯซื้ อเตรี ยมไว้เพื่อคืนลูกค้ำเนื่องจำกคดีฟ้องร้อง (หมำยเหตุ 33.1.1)
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17. วงเงินกู้ยมื สถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงิน Effect Not Clear จำกธนำคำร
ในประเทศที่ยงั ไม่ได้ใช้ ดังนี้

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงิน Effect Not Clear**
วงเงิน Effect Not Clear**/
Intraday Advance Payment***
Intraday Advance Payment***

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ย
2558
2557
อัตรำเงินฝำกประจำบวกอัตรำ
55,000
45,000
ส่วนเพิ่ม, เอ็ม โอ อำร์*
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
50,000
200,000
ร้อยละ 0.75 ต่อปี
ร้อยละ 0.50 ต่อปี

20,000
300,000
425,000

20,000
265,000

บริ ษทั ฯได้ใช้เงินฝำกประจำเพื่อค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินดังกล่ำว (ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำย
เหตุขอ้ 8)
* เอ็มโอ อำร์ คือ อัตรำดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี
** Effect Not Clear หมำยถึง บริ กำรที่ธนำคำรผ่ำนเงินในบัญชี ของผูใ้ ห้สญ
ั ญำก่อนจะทรำบผลกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค ซึ่ งผูใ้ ห้สัญญำได้เข้ำบัญชี
ไว้ในขณะที่เช็คดังกล่ำวยังรอเรี ยกเก็บอยู่
*** Intraday Advance Payment หมำยถึง บริ กำรที่ธนำคำรทดรองจ่ำยเงินให้กบั ผูใ้ ห้สญ
ั ญำไปก่อน ซึ่ งผูใ้ ห้สัญญำต้องชำระเงินทดรองจ่ำยให้กบั
ธนำคำรภำยในวันเดียวกัน

18. เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

256,948
26,000
282,948

558,637
377
559,014

1,378
1,378
284,326

1,217
1,217
560,231

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยมื มำมีจำนวน 26 ล้ำนบำท และมีหลักทรัพย์ที่ยืม
มำแต่ยงั ไม่ได้นำไปขำยหรื อให้ยมื ต่อจำนวน 1 ล้ำนบำท
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19. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,516
2,307
(89)
(199)
1,427
2,108
(724)
(681)
703
1,427

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำซื้ อกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของ
กิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุสัญญำเช่ำ 4 ปี สิ้ นสุ ดเดือนพฤศจิกำยน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่ จะต้องจ่ำยค่ำเช่ ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ น
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้น
ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อรอตัดบัญชี
มูลค่ำปั จุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้น
ตำมสัญญำเช่ำ

2558
1 – 5 ปี

รวม

791
(67)

725
(22)

1,516
(89)

724

703

1,427
(หน่วย: พันบำท)

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้น
ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อรอตัดบัญชี
มูลค่ำปั จุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้น
ตำมสัญญำเช่ำ

2557
1 – 5 ปี

รวม

791
(110)

1,516
(89)

2,307
(199)

681

1,427

2,108
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20. ตรำสำรหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื อืน่

ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
รวม

ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
4.62 – 5.00
5.10 – 6.00

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
4.80 - 5.50
5.00 - 6.00

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
ระยะเวลำของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม
300,923
205,000
505,923

70,000
70,000

-

300,923
275,000
575,923

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
ระยะเวลำของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม
295,215
614,000
909,215

455,000
455,000

-

295,215
1,069,000
1,364,215
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21. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
5,703
2,151
7,964
168

14,058
49

13,835

(951)
166
(2,387)
(7,383)
5,703

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ (2557: จำนวน
1 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 22.69 ปี (2557: 23.64 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัยที่ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณ
ภำระผูกพันภำยใต้โครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มี
ดังต่อไปนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
ร้อยละ 2.94
ร้อยละ 2.94
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0 - 16
ร้อยละ 0 - 16
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของพนักงำน ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของพนักงำน
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญคือ มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
สมมติฐำน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
1%
(1,167)
1,340
1%
1,535
(1,349)

22. หนีส้ ิ นอืน่

เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์
ประมำณกำรต้นทุนกำรรื้ อถอน
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

งบกำรเงินรวม
2558
2557
263
10,187
9,530
4,413
913
15,119

8,429
6,790
3,264
28,670

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
263
9,985
8,680
4,060
863
13,866

7,579
6,790
3,214
27,568

23. ทุนเรือนหุ้น
23.1 ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติดงั นี้
1.

อนุมตั ิกำรลดทุน เพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯดังนี้

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำกจำนวน 1,331,716,928 บำท เป็ น 1,325,403,898 บำท โดยกำรยกเลิก
หุ น้ สำมัญที่ยงั ไม่ได้จำหน่ำยจำนวน 6,313,030 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท
1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำกจำนวน 1,325,403,898 บำท เป็ นจำนวน 2,414,615,498 บำท โดย
กำรออกหุ น้ สำมัญใหม่จำนวน 1,089,211,600 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท
ซึ่ งบริ ษัท ฯได้ จ ดทะเบี ย นลดทุ น และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพำณิ ช ย์แ ล้ ว เมื่ อ วัน ที่
14 พฤษภำคม 2558
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2.

อนุมตั ิกำรจัดสรรหุ น้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมรำยละเอียดดังนี้

2.1 จัดสรรหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือ
หุ ้น (Right Offering : RO) ในอัตรำส่ วน 4 หุ ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสำมัญใหม่ ควบกับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที่ 4 (“AEC-W4”) ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 1 บำท เศษของหุ น้ ให้ปัดทิ้ง
2.2 จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement : PP) ควบกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 5 (“AEC- W5”)ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 1 บำท
2.3 จัดสรรหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุน้ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือ AEC-W4
2.4 จัดสรรหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุน้ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือ AEC-W5
2.5 จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 89,211,600 หุ ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิ ทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รุ่ นที่ 2 (“AEC-W2”) และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 3 (“AEC-W3”) เมื่อบริ ษทั ฯได้ออกและเสนอขำย
หุ น้ สำมัญเพิม่ ทุนและใบสำคัญแสดงสิ ทธิ AEC-W4 และ AEC-W5
23.2 ทุนทีอ่ อกจำหน่ ำยและชำระเต็มมูลค่ ำแล้ ว
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมตั ิกำรออกและจัดสรร
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพำะเจำะจง จำนวน 100,000,000 หุ ้น โดยกำหนดรำคำเสนอขำยใน
รำคำหุน้ ละ 1.32 บำท พร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ AEC-W3 บริ ษทั ฯได้รับชำระเงินค่ำขำยหุ น้ ดังกล่ำวจำนวน
132 ล้ำนบำท ในวันที่ 29 มกรำคม 2558 ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชำระแล้วของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้นจำก 1,009,743,709 บำท เป็ น 1,109,743,709 บำท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวง
พำณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558
นอกจำกนี้ ในเดือนมิถุนำยน 2558 บริ ษทั ฯขำยหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 23.1 ข้อ 2.1 ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯจำนวน 114,501,049 บำท พร้อมจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ AEC-W4 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ที่จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่ วนกำรลงทุนในอัตรำ 1 หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชำระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจำก 1,109,743,709 บำท เป็ น 1,224,244,758
บำท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2558
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24. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสำมัญ
บริ ษทั ฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับกำรจัดสรร โดยรำยละเอียดของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญมีดงั นี้
(1) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2 (“AEC-W2”) จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯที่จองซื้ อหุ น้ สำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่ วนกำรลงทุนในอัตรำ 1 หุ น้ สำมัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขำย : 168,816,704 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 165,660,189 หน่วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่รองรับกำรใช้สิทธิ : 165,660,189 หุ น้
อัตรำกำรใช้สิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญได้ 1 หุน้
รำคำขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำ)
รำคำใช้สิทธิ
: 2 บำทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 11 เมษำยน 2557
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยนและเดือน
ธันวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยกำหนด
วันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 และวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้ำยคือวันที่ 10 เมษำยน 2560
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: บริ ษทั ฯได้นำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ ีเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2557
ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขำ้ งต้น ทำให้ยอดคงเหลื อของ AEC-W2 ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 มีจำนวนเท่ำที่จดั สรรคือ 165,660,189 หน่วย
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(2) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 3 (“AEC-W3”) จัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพำะเจำะจงที่จองซื้ อหุ น้ สำมัญเพิ่มใน
อัตรำ 2 หุ น้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 50,000,000 หน่วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่รองรับกำรใช้สิทธิ : 50,000,000 หุน้
อัตรำกำรใช้สิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญได้ 1 หุน้
รำคำขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำ)
รำคำใช้สิทธิ
: 3 บำทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 27 มกรำคม 2558
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยน
ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยกำหนดวันใช้
สิ ทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนำคม 2558 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
คือวันที่ 26 มกรำคม 2561
ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขำ้ งต้น ทำให้ยอดคงเหลือของ AEC-W3 ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 มีจำนวนเท่ำที่จดั สรรคือ 50,000,000 หน่วย
(3) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 4 (“AEC-W4”) จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯที่จองซื้ อหุ น้ สำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่ วนกำรลงทุนในอัตรำ 1 หุ น้ สำมัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขำย : 300,000,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 114,501,049 หน่วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่รองรับกำรใช้สิทธิ : 114,501,049 หุน้
อัตรำกำรใช้สิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญได้ 1 หุน้
รำคำขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำ)
รำคำใช้สิทธิ
: 1 บำทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 28 พฤษภำคม 2558
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยนและเดือน
ธันวำคมของทุกปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยกำหนด
วันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 30 ธันวำคม 2558 และวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้ำยคือวันที่ 27 พฤษภำคม 2561
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: บริ ษทั ฯได้นำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ ีเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
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ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขำ้ งต้น ทำให้ยอดคงเหลือของ AEC-W4 ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 มีจำนวนเท่ำที่จดั สรรคือ 114,501,049 หน่วย
(4) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 5 (“AEC-W5”) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท
ลิมิเต็ด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขำย : 200,000,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 0 หน่วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่รองรับกำรใช้สิทธิ : 200,000,000 หุน้
รำคำขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำ)
สำหรับ AEC-W5 ยังไม่มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่ำว จึงไม่มียอดคงเหลือ
ของ AEC-W5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
25. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5
ของจำนวนผลกำไรซึ่ งบริ ษทั ย่อยทำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
26. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรทุ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเป็ นไปเพื่อกำรดำรงไว้ซ่ึ งควำมสำมำรถใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น
บริ ษ ทั ฯมี นโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ นปั นผลไม่ ต่ ำ กว่ำ ร้ อยละ 75 ของก ำไรสุ ท ธิ ที่เหลื อหลัง หัก เงิ นส ำรองตำม
กฎหมำย โดยที่กำรจ่ำยเงินปั นผลจะเป็ นไปตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
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27. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรั บลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุน้ สำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ไม่มีกำรคำนวณกำไรต่อหุ น้ ปรับลดเนื่องจำกไม่มีจำนวน
หุ น้ สำมัญเทียบเท่ำที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกสำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญแปลง
เป็ นหุน้ สำมัญ (เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของหุ น้ สำมัญ)
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรดำเนินงำนได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ (บำท)
จำนวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
(บำท/หุน้ )

2558

2557

(192,568,799)
1,160,305,899

12,377,207
971,646,295

(0.17)

0.01

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
(190,634,090)
1,160,305,899
(0.16)

6,588,015
971,646,295
0.01

28. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุ นเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 3 ถึ ง
ร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อยุธยำ จำกัด
และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี
2558 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวนเงิน 8 ล้ำนบำท (2557: 6 ล้ำนบำท)

38

29. รำยได้ ค่ำนำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรเป็ นตัวแทนซื้ อขำยหน่วยลงทุน
รวมรำยได้ค่ำนำยหน้ำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
490,700
442,927
72,773
35,145
7,968
12,624
571,441
490,696

30. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษำกำรลงทุน
จัดจำหน่ำยตัว๋ แลกเงิน
อื่นๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
95
32,763
1,825
37,310
51,132
5,782
1,279
58,834
71,352

31. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ฯตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ
บริ ษ ทั มหำชนจำกัด โดยไม่ รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้องที่ จ่ำ ยให้ก ับ กรรมกำรซึ่ งดำรง
ตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯด้วย
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32. ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ (รำยได้ ) ทีแ่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

1,618

-

-

(1,314)

(1,032)

(1,314)

(1,032)

(1,314)

586

(1,314)

(1,032)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำม
รวม

7,514
2,767
832
1,123
12,236

7,514
1,141
1,144
1,123
10,922

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำร
ตัดบัญชี สำหรับผลขำดทุนสะสมทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำเงิ นลงทุน เนื่ องจำก
บริ ษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำจะสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงภำษีดงั กล่ำวในอนำคต
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33. หนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำและภำระผูกพัน
33.1 คดีฟ้องร้ อง
33.1.1 คดีควำมที่บริ ษทั ฯถูกลูกค้ำธุ รกิจหลักทรัพย์ฟ้องร้อง
1)

บริ ษ ทั ฯถูก ลูก ค้ำ ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ฟ้ องร้ อ งเป็ นจำเลยที ่ 2 เพื ่อ เรี ย กคืน หลัก ทรัพ ย์เป็ น
จำนวนเงินประมำณ 3.3 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2547 ศำลมีคำพิพำกษำให้บริ ษทั ฯในฐำนะนำยจ้ำง
ร่ วมรั บผิดกับจำเลยที่ 1 และเมื่ อวันที่ 29 มกรำคม 2553 ศำลอุ ทธรณ์ ได้พิ พ ำกษำยืนตำมค ำ
พิพำกษำของศำลชั้นต้น ต่อมำบริ ษทั ฯได้ยื่นฎีกำ ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลฎี ก ำ โดยทุ น ทรั พ ย์ ฟ้ องซึ่ งรวมเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยทั้ง สิ้ น มี จ ำนวน 4.5 ล้ ำ นบำท
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯมี หลักประกันวำงไว้เพื่อทุเลำกำรบังคับคดี โดยบริ ษทั ฯใช้เงิ นฝำกใน
สถำบันกำรเงินวำงเป็ นประกัน (หมำยเหตุ 8) และได้ซ้ื อหลักทรัพย์เตรี ยมไว้เป็ นจำนวนเงินประมำณ
0.1 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 16) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกประมำณ
กำรหนี้สินจำกคดีควำมฟ้ องร้องไว้เป็ นจำนวน 5.6 ล้ำนบำท

2)

ในปี 2552 บริ ษทั ฯได้ถูกลูกค้ำธุ รกิ จหลักทรัพย์รำยหนึ่ งฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำกกำรผิด
สัญญำตัวแทนและ/หรื อนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ โดยมี ทุนทรั พย์ฟ้องจำนวน 34.8 ล้ำน
บำท เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2554 ศำลชั้นต้นพิพำกษำให้บริ ษทั ฯรับผิดต่อโจทก์ ในระหว่ำง
ปี 2555 บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 22 สิ งหำคม 2557 ศำลอุทธรณ์ พิพำกษำยกฟ้ อง
ปั จจุบนั คดี อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำว่ำจะอนุ ญำตให้โจทก์ยื่นฏี กำได้หรื อไม่
โดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่อว่ำบริ ษทั ฯจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อค่ำเสี ยหำยดังกล่ำว

อย่ำงไรก็ตำม หำกคดีควำมข้ำงต้นทำให้เกิ ดควำมเสี ยหำยเพิ่มเติมกับบริ ษทั ฯเกินกว่ำประมำณกำร
หนี้สินที่บริ ษทั ฯได้พิจำรณำไว้ในข้ำงต้น บริ ษทั ฯสำมำรถเรี ยกร้องควำมเสี ยหำยจำก บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
ได้ตำมสัญญำรับโอนสิ ทธิ ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รำยใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิ ในกำร
เรี ยกร้องควำมเสี ยหำยจำกคดีควำมฟ้ องร้องที่เกิ ดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนำคม 2556 จำกผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
โดยบริ ษทั ฯสำมำรถเรี ยกร้องควำมเสี ยหำยจำก บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่คดี
ควำมสิ้ นสุ ด
33.1.2 คดีควำมที่บริ ษทั ถูกผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รำยเดิมของบริ ษทั ฟ้ องร้อง
ในปี 2556 บริ ษทั ฯถูกผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รำยเดิมเป็ นจำเลยที่ 3 ห้ำมไม่ให้โอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิก ตลท. ให้
บล. ยูโอบี เคย์เ ฮี ย น ตำมที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2556
(หมำยเหตุ 1) โดยเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2557 ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้ องโจทก์ อย่ำงไรก็ตำมผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
รำยเดิ มดังกล่ำว ยื่นอุทธรณ์ คำพิพำกษำศำลชั้นต้น ศำลอุทธรณ์ พิพำกษำยกฟ้ องโจทก์ โจทก์ยื่นฏีก ำ
ปั จจุบนั คดี ยงั อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ดัง นั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯจึง
ยังไม่ได้โอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่ำวให้กบั บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
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33.2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้โดยมี
ระยะเวลำ 1 - 4 ปี และสำมำรถต่ออำยุสัญญำอีกครำวละ 1 - 4 ปี และบริ ษทั ฯมีสัญญำเช่ำยำนพำหนะที่ไม่
สำมำรถยกเลิกสัญญำได้ โดยมีระยะเวลำ 4 ปี ตำมอัตรำค่ำเช่ ำที่กำหนดไว้ในสัญญำ โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ไม่มีสิทธิ ที่จะซื้ อสิ นทรัพย์เช่ำดังกล่ำวเมื่อสัญญำครบกำหนด ซึ่ งสัญญำจะสิ้ นสุ ดเดือนธันวำคม 2561
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ ำและค่ำบริ กำร
สำหรับสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำนและสิ่ งอำนวยควำมสะดวก และยำนพำหนะ ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
จำนวนเงินที่จะต้องจ่ำยชำระ

ประเภท
2558
อำคำรสำนักงำน
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ภำยใน 1 ปี
21,315
8,948
8,570
38,833

2557
ภำยใน 2 - 5 ปี
10,464
11,200
7,676
29,340

ภำยใน 1 ปี
25,997
8,158
8,670
42,825

ภำยใน 2 - 5 ปี
21,498
17,537
16,429
55,464
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินที่จะต้องจ่ำยชำระ

ประเภท
2558
อำคำรสำนักงำน
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ภำยใน 1 ปี
20,541
8,948
8,570
38,059

2557
ภำยใน 2 - 5 ปี
8,871
11,200
7,676
27,747

ภำยใน 1 ปี
25,259
8,158
8,670
42,087

ภำยใน 2 - 5 ปี
21,498
17,537
16,429
55,464

33.3 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยและมี ภ ำระผูก พัน ที่ ต้อ งจ่ ำ ยเงิ น เพื่ อ ซื้ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนประมำณ 2 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
33.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภำระที่ตอ้ งจ่ำยเงิ นค่ำธรรมเนี ยมซื้ อขำยหลักทรัพย์ให้กบั
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นรำยเดือนในอัตรำ 50,000 บำท และในอัตรำร้อยละ 0.005 ของมูลค่ำ
ซื้ อขำยหลักทรัพย์
33.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภำระต้องนำส่ งค่ำบริ กำรให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรให้บริ กำรระบบงำนรับฝำกหลักทรัพย์ โดยคิดค่ำบริ กำรใน
อัตรำตำมประเภทที่ให้บริ กำร
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33.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภำระที่ตอ้ งนำส่ งค่ำธรรมเนี ยมกำรประกอบกิ จกำรตำมที่
ได้รับใบอนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคิดค่ำธรรมเนี ยมใน
อัตรำร้ อยละ 1 ของรำยได้รวมของค่ ำธรรมเนี ยมโดยค ำนวณจำกกำไรสุ ท ธิ ที่ เกิ ดจำกกำรค้ำหลักทรัพ ย์
ประเภทตรำสำรแห่ งหนี้ และหน่ วยลงทุนและค่ำธรรมเนี ยมที่ได้รับ จำกกำรจัดจำหน่ำยหลัก ทรัพย์ ทั้ง นี้
ค่ำธรรมเนี ยมดังกล่ำวต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 500,000 บำทต่อปี
33.7 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภำระต้องจ่ำยเงินสมทบให้กบั กองทุนทดแทนควำมเสี ยหำย
ในระบบชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งภำยใต้กำรดูแลของบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด และกองทุ นทดแทนควำมเสี ยหำยในกำรชำระรำคำ ของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำซึ่ งอยูภ่ ำยใต้กำร
ดูแลของบริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นรำยเดื อนในอัตรำที่กำหนดเป็ นร้ อยละของมูลค่ำ
กำรชำระและรับชำระรำคำสุ ทธิของบริ ษทั ฯในแต่ละเดือน
33.8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีภำระที่ตอ้ งจ่ำยเงินค่ำธรรมเนี ยมรำยปี สมำชิ กตลำดอนุ พนั ธ์
ให้แก่บริ ษทั ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในอัตรำ 500,000 บำทต่อปี และ
ค่ำธรรมเนี ยมรำยปี ของบริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตรำ 300,000 บำทต่อปี และค่ำสมำชิ ก
รำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท
34. รำยกำรระหว่ ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รวมถึ งบริ ษทั ที่ ทำหน้ำที่ถือหุ ้น นอกจำกนี้
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม และ
มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตลอดทั้งสมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรำยกำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
คำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
รำยชื่อของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้คือ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ประเภทของธุ รกิจ
บริ หำรสิ นทรัพย์

ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 นอกเหนื อจำกค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร บริ ษ ทั ฯไม่มี รำยกำร
ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ และไม่มียอดคงค้ำงระหว่ำงกันที่เป็ นสำระสำคัญ
ณ วันสิ้ นปี
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรเป็ นค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชี พที่จ่ำย
ให้แก่ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นที่ ทจ.24/2552 เรื่ อง “ข้อกำหนด
เกี่ยวกับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์” ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2552
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
28,463
33,773
2,205
(199)
30,668
33,574

35. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ กำร บริ ษทั ฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
-

ส่ วนงำนด้ำนธุ รกิจหลักทรัพย์ เป็ นส่ วนงำนที่เป็ นนำยหน้ำในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำร
ซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ กำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

-

ส่ วนงำนกำรลงทุน เป็ นส่ วนงำนที่ดูแลกำรลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนส่ วนบุคคล

-

ส่ วนงำนบริ หำรสิ นทรัพย์ เป็ นส่ วนงำนที่บริ หำรสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภำพของสถำบันกำรเงิน

ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ กำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิ บตั ิ ง ำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำ โดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯบริ หำรงำน
ด้ำนภำษีเงินได้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีกำรปั นส่ วนให้แต่ละส่ วนงำนดำเนินงำน
รำคำโอนระหว่ำงส่ วนงำนดำเนินงำนถูกกำหนดจำกพื้นฐำนของรำคำที่สำมำรถต่อรองได้อย่ำงเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)
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ข้อมูลรำยได้และกำไรของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ
2557 มีดงั ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

2558
ส่ วนงำน
นำยหน้ำ ซื้อขำย
หลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
รำยได้
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรดำเนินงำน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี

571,441
58,834
22,286
60,591
19,572

ส่ วนงำน
กำรลงทุน
(102,768)
2,349
(115,344)

ส่ วนงำนบริ หำร
สิ นทรัพย์

งบกำรเงินรวม

357
(2,150)

571,441
58,834
(80,482)
2,706
60,591
(97,922)
28,689
18,522
(143,387)
(194,098)
1,314
(192,784)
(หน่วย: พันบำท)

2557
ส่ วนงำน
นำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
รำยได้
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในลูกหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

490,696
71,352
(857)
46,828
359,271

ส่ วนงำน
กำรลงทุน
77,318
8,794
86,113

ส่ วนงำนบริ หำร
สิ นทรัพย์
รำยกำรตัดบัญชี
17,000
38
6,432

(6,919)
6,919

งบกำรเงินรวม
490,696
71,352
76,461
17,000
1,913
46,828
458,735
15,319
2,269
(462,717)
13,606
(586)
13,020
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36. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

รวม

236,664
-

240,416
40,000

-

477,080
40,000

139,788
-

77,196
13,795
1,082,805
-

50,000

139,788
77,196
13,795
1,082,805
50,000

-

111,006
284,326
1,427
300,943

278,488

111,006
284,326
1,427
579,431
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
สินทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

รวม

236,664

240,416

-

477,080

135,679
-

77,196
13,795
1,082,805
-

50,000

135,679
77,196
13,795
1,082,805
50,000

-

111,006
284,326
1,427
300,943

278,488

111,006
284,326
1,427
579,431
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37. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่ ง และหนี้ สินทำงกำร
เงินหรื อตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้น
37.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุ รกรรมตรำสำรทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุ พนั ธ์เพื่อกำรเก็งกำไร
หรื อเพื่อกำรค้ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน เงินลงทุน ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี เงินกูย้ ืมจำก
สถำบันกำรเงิ น ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น
และตรำสำรหนี้ ที่ออกและเงิ นกูย้ ืมอื่น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำร
เงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
37.1.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
ตำมประกำศ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง กำรดำรงเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ท ธิ กำหนดให้บ ริ ษ ทั
หลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำรใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 ล้ำนบำทและ
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ฯได้รับใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำประเภทตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ บริ ษทั ฯต้องดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อ
สิ้ นวันทำกำรใดๆ ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 ล้ำนบำทและไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่
ต้องวำงเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯได้หยุดกำรประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ
ประเภทดัง กล่ ำ ว และได้มี หนังสื อแจ้งควำมประสงค์ดังกล่ ำวต่ อ ก.ล.ต. แล้ว บริ ษ ัทต้องด ำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำรใดๆ ตำมที่กำหนดในวรรคที่หนึ่งข้ำงต้นแทน
นอกจำกนี้ ตำมข้อบังคับสมำชิ กของบริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี ”)
หมวด 300 สมำชิก เรื่ องคุณสมบัติเฉพำะของสมำชิ กสำมัญ กำหนดให้สมำชิ กสำมัญต้องมีส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 100 ล้ำนบำท สำหรับสมำชิกที่ทำธุ รกรรมเฉพำะกำรซื้ อขำยในตลำดอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ได้สูงกว่ำเกณฑ์ที่
ก.ล.ต. กำหนด และมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ เกินกว่ำเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
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วันที่ครบกำหนดของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2558

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมอื่น

เมื่อ
ทวงถำม

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กำหนด

ลูกหนี้ดอ้ ย
คุณภำพ

140
-

77
14
1,074
517

-

-

50

9
-

140
77
14
1,083
567

-

111
284
1
506

1
70

-

-

-

111
284
2
576

รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2557

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมอื่น

เมื่อ
ทวงถำม

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
กำหนด

ลูกหนี้ดอ้ ย
คุณภำพ

348
-

46
203
1,562
831

-

-

-

9
-

348
46
203
1,571
831

-

137
560
1
909

1
455

-

-

-

137
560
2
1,364

รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
ไม่มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กำหนด

เมื่อ
ทวงถำม

ภำยใน
1 ปี

ลูกหนี้ดอ้ ย
คุณภำพ

136
-

77
14
1,074
477

-

-

50

9
-

136
77
14
1,083
527

-

111
284
1
506

1
70

-

-

-

111
284
2
576

รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
ไม่มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กำหนด

เมื่อ
ทวงถำม

ภำยใน
1 ปี

ลูกหนี้ดอ้ ย
คุณภำพ

288
-

46
203
1,562
831

-

-

-

9
-

288
46
203
1,571
831

-

137
560
1
909

1
455

-

-

-

137
560
2
1,364

รวม
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37.1.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยคื อควำมเสี่ ย งที่ มูล ค่ำ ของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นจะเกิ ดกำรผันผวน
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ที่
อำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง น้อยกว่ำ
ตำมตลำด
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)

มำกกว่ำ ลูกหนี้ดอ้ ย ไม่มี
5 ปี
คุณภำพ ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

140
-

77
-

-

-

-

14

140
77
14

0.125 – 1.20
1.15 – 2.60
-

-

609
-

1
-

-

9
-

464
567

1,083
567

5. 50 - 12.00
-

18.00
-

-

-

-

-

-

111

111

-

-

-

1
506

1
70

-

-

284
-

284
2
576

-

6.1237
4.62 - 6.00
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2557
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง น้อยกว่ำ
ตำมตลำด
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)

มำกกว่ำ ลูกหนี้ดอ้ ย ไม่มี
5 ปี
คุณภำพ ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

348
-

46
-

-

-

-

203

348
46
203

0.13 - 2.60
-

1.25 - 2.50
-

-

1,068
-

3
-

-

9
-

491
831

1,571
831

5.425 - 12.00
-

15.00
-

-

-

-

-

-

137

137

-

-

-

1
909

1
455

-

-

560
-

560
2
1,364

-

6.1237
4.80 - 6.00
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง น้อยกว่ำ
ตำมตลำด
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)

มำกกว่ำ ลูกหนี้ดอ้ ย ไม่มี
5 ปี
คุณภำพ ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

136
-

77
-

-

-

-

14

136
77
14

0.125 – 1.20
1.15 – 2.60
-

-

609
-

1
-

-

9
-

464
527

1,083
527

5.50 - 12.00
-

18.00
-

-

-

-

-

-

111

111

-

-

-

1
506

1
70

-

-

284
-

284
2
576

-

6.1237
4.62 - 6.00
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง น้อยกว่ำ
ตำมตลำด
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ

1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ)

มำกกว่ำ ลูกหนี้ดอ้ ย ไม่มี
5 ปี
คุณภำพ ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

288
-

46
-

-

-

-

203

288
46
203

0.13 - 2.60
-

1.25 - 2.50
-

-

1,068
-

3
-

-

9
-

491
831

1,571
831

5.425 - 12.00
-

15.00
-

-

-

-

-

-

137

137

-

-

-

1
909

1
455

-

-

560
-

560
2
1,364

-

6.1237
4.80 - 6.00

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น

37.1.3 ควำมเสี่ ยงจำกกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ ย งจำกกำรให้ สิ น เชื่ อ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ลู ก หนี้ และลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ คือ ควำมเสี่ ยงที่คู่สัญญำฝ่ ำยหนึ่ งจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำม
ภำระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทำงกำรเงินจนทำให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเกิดควำมเสี ยหำยทำงกำร
เงิ น มูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคือมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว ตำมที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
37.1.4 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ ยน คือ ควำมเสี่ ยงที่มูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นจะเปลี่ ยนแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ณ
วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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37.1.5 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงิ นที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์หรื อชำระหนี้ กนั
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำง
เป็ นอิสระ
ตำรำงต่อไปนี้เป็ นกำรสรุ ปเปรี ยบเทียบมูลค่ำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2558

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำสุ ทธิ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่อยูใ่ น
ควำมต้องกำรของตลำด
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ น
ควำมต้องกำรของตลำด
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ ที่ออกและเงินให้กยู้ มื อื่น

2557

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
มูลค่ำ
มูลค่ำ
มูลค่ำ
มูลค่ำ
ตำมบัญชี
ยุติธรรม ตำมบัญชี
ยุติธรรม

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

มูลค่ำ
ยุติธรรม

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

มูลค่ำ
ยุติธรรม

140
77
14

140
77
14

348
46
203

348
46
203

136
77
14

136
77
14

288
46
203

288
46
203

1,083

1,083

1,571

1,571

1,083

1,083

1,571

1,571

517

517

831

831

477

477

831

831

50

50

-

-

50

50

-

-

111

111

137

137

111

111

137

137

284
2
576

284
2
579

560
2
1,364

560
2
1,364

284
2
576

284
2
579

560
2
1,364

560
2
1,364
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ เงิ นลงทุนระยะสั้น เจ้ำหนี้ และ
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

ข)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด

ค)

เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตรำสำร
ทุ นที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้เทคนิ ค กำรคิ ดลดกระแสเงิ นสดใน
อนำคต คิดลดด้วยอัตรำต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน

ง)

หุ ้นกูแ้ ละเงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรคำนวณ
มูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำด
ปั จจุบนั สำหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

จ)

หุ ้นกูแ้ ละเงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
38. เหตุกำรณ์ สำคัญในระหว่ ำงปี
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ได้เสนอแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร
ของบริ ษทั ฯรวมถึ งกำรประเมิ นผลกระทบต่ำงๆ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่ อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิดงั นี้
บริ ษทั ฯจะดำเนิ นกำรให้มีกำรจัดตั้งบริ ษทั โฮลดิ้งเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เพื่อประกอบธุ รกิ จทำงด้ำนกำร
ลงทุนและถื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั โฮลดิ้งจะออกหลักทรัพย์ประเภทเดี ยวกันในจำนวนที่เท่ำกันกับ
หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯเพื่อแลกกับ หลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ ภำยหลัง กำรท ำคำเสนอซื้ อหลัก ทรั พ ย์เป็ น
ผลสำเร็ จ บริ ษทั โฮลดิ้งจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ (มำกกว่ำร้อยละ 51) โดยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
โฮลดิ้งจะเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) แทนหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯซึ่ งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ในเวลำเดียวกัน ส่ วนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั โฮลดิ้งที่บริ ษทั โฮลดิ้งออกเพื่อแลกเปลี่ ยนกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ก็จะเข้ำเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนใน ตลท. แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ใน
เวลำเดียวกันเช่นกัน
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อนึ่ง บริ ษทั โฮลดิ้งจะยกเลิกกำรเสนอซื้ อและกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำง หำกเมื่อ
สิ้ นสุ ดช่ วงระยะเวลำรับซื้ อแล้วปรำกฏว่ำสัดส่ วนของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯที่ได้มำจำกกำรทำคำเสนอซื้ อ
ต่ำกว่ำร้อยละ 51 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมด
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิแผนกำร
ปรับโครงสร้ำงกิ จกำรของบริ ษทั ฯข้ำงต้น แต่ไม่อนุ มตั ิกำรเพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั ฯจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน ตลท.
39. กำรอนุมัติให้ ออกงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
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