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รายงานประจ�ำปี 2553

ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2553 นับว่า
เป็นที่น่าพอใจ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตลาดในเชิงรุก
มากขึ้ น ในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท มุ ่ ง เพิ่ ม ขนาดของกองทุ น รวม
ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม และจั ด ตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของตลาดโดยใช้ น วั ต กรรมทางการลงทุ น ที่ ทั น สมั ย
โดยได้จัดตั้งกองทุนรวมใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 31 กองทุน มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวม 14,536 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวม
ตราสารหนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 15 กองทุน กองทุนรวม
ตราสารทุน 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วน
การลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนใน
และต่างประเทศ 9 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
3 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 กองทุน กองทุนรวม
หน่ ว ยลงทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 1 กองทุ น และกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั รายได้รวมของบริษทั
ในปี 2553 เท่ากับ 734.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 580.68
ล้านบาท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.56 ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ในปี 2553 เท่ากับ 479.68 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับ 429.46 ล้านบาท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.69 ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.38  
จาก 120.93 ล้านบาท หรือ 1.01 บาทต่อหุ้นในปี 2552 เป็น
191.53 ล้านบาท หรือ 1.60 บาทต่อหุ้น ในปี 2553 สาเหตุหลัก
ที่ก�ำไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมี
รายได้ ค ่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การเพิ่ ม ขึ้ น จากความส� ำ เร็ จ ใน
การบริหารกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริหารกองทุนประเภท
Target Fund เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงการจัดตั้งกองทุนใหม่
ได้หลายกองทุน

สินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,642.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.15 จาก 1,464.34 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2552 โดยสินทรัพย์ในปี 2553 ประกอบด้วยเงินสด
และเงินฝากในสถาบันการเงินจ�ำนวน 423.73 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.80 ของจ�ำนวนสินทรัพย์ทงั้ หมด เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ และตราสารทุน จ�ำนวน 1,035.91 ล้านบาท หรือร้อยละ
63.08
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีหนี้สินจ�ำนวน 193.29 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.86 จาก 114.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552  
ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 จาก 1,349.87
ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2552 เป็น 1,449.02 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2553

รายได้
บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก
548.24 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 694.01 ล้านบาท ในปี 2553
หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.59 ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.89 จาก 23.64 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 27.87 ล้าน
บาทในปี 2553 และรายได้อื่นๆ อีก 9.80 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตามรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.56 จาก 580.68
ล้านบาทในปี 2552 เป็น 734.89 ล้านบาทในปี 2553

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ในปี 2553 เท่ากับ 479.68
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 429.46 ล้านบาท ในปี 2552
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.69

ก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2552 มีก�ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น จาก 120.93 ล้านบาท หรือ 1.01 บาทต่อหุ้นในปี 2552  
เป็น 191.53 ล้านบาท หรือ 1.60 บาทต่อหุ้น ในปี 2553
หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขจากงบการ
เงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน
โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ให้แก่
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Operational Performance and Financial Status of the Company
The Company Operating Performance, in general,
for the year 2010 is of satisfactory. The main factor results
from the active strategies of market expansion. During the
year 2010, the Company concentrated on expanding
the size of the existing funds and also establishing new
funds in order to serve requirements of the market
by using state-of-the-art fund management techniques.
Thirty One new funds totaling net asset value of Baht
14,536 million were set up.  Such funds comprised of 15
fixed income funds investing either local or oversea,
1 Equity fund, 9 flexible funds which is unspecified the
proportion of investment in equity mainly in kind of a target
fund investing either local or oversea, 3 foreign investment
funds, retirement mutual fund 1 mutual fund mainly investing
in property investment units and 1 property funds.
Total revenue for the year 2010 increased from
Baht 580.68 millions in 2009 to Baht 734.89 millions
equivalent to 26.56 percent, while operational expense of
the Company in 2010 increased from Baht 429.46 millions
in 2009 to Baht 479.68 millions equivalent to 11.69 percent.  
As a result, the net profit of the Company increased at
the rate of 58.38 percent from Baht 120.93 millions,
equivalent to Baht 1.01 per share in 2009 to Baht 191.53
millions, equivalent to Baht 1.60 per share, in 2010. The
main reasons of net profit increasing in the Company’s
consolidated financial statements is the fact that the
received management fees increased as a result of a
success of fund management, particularly the target fund
managements which were able to meet the target yield
as expected, together with a number of new funds launched
in the year.

Assets
As of 31 December 2010, the total assets of the
Company were Baht 1,642.32 millions, increased from
Baht 1,464.34 at the end of 2009, equivalent to 12.15
percent. Such assets at the end of 2010 comprised of
cash and bank deposits with the financial institutions totaling
Baht 423.73 millions, equivalent to 25.80 percent and the
investment in fixed income and equity totaling Baht 1,035.91
millions, equivalent to or 63.08 percent.
MFC Asset Management Public Company Limited

Liabilities and Shareholders’ Equity
At the end of 2010, the total liabilities of the
Company increased from Baht 114.47 at the end of 2009 to
193.29, equivalent to 68.86 percent while the Shareholders’
equity also increased from Baht 1,349.87 millions at the
end of 2009 to Baht 1,449.02 millions at the end of 2010
which was equivalent to 7.35 percent.

Revenues
During 2010, the revenue of the Company arising
out of the management fees and service fees increased
form Baht 548.24 millions at the end of 2009 to Baht
694.01 millions, equivalent to 26.59 percent, at the end
of 2010 while interest and dividend received in 2010
increased from Baht 23.64 millions at the end of 2009
to Baht 27.87 millions, equivalent to 17.89 percent.
In addition, the Company received other revenue at the
amount of Baht 9.80 millions. As a result, at the end of
2010, total revenue of the Company increased from Baht
580.68 millions at the end of 2009 to bath 734.89 millions,
equivalent to 26.56 percent.

Expenses
During 2010, operating expenses of the Company
increased from Baht 429.46 millions in 2009 to Baht
479.68 millions, equivalent to 11.69 percent.

Net profit
Due to the Company’s operating in 2010, the net
profit of the Company increased from Baht 120.93 millions,
equivalent to Baht 1.01 per share, in 2009 to Baht 191.53
millions, equivalent to Baht 1.60 per share, in 2010.
Remarks : The above figures are derived from the
consolidated financial statements of the Company.

The Auditor’s Remuneration

The auditor of the Company was the same as of
its affiliates, which received the auditing fee as follows:
1. Audit Fee
During 2010, the Company and its affiliates
paid the audit fee to:
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		 � ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 780,000 บาท
		 � ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบ
บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม – บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
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		 � ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจ�ำนวนเงินรวม – บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม - บาท
		 � ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม – บาทและจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
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		 � the Company’s and its affiliates’ auditor for
the last accounting period at the rate of Baht 780,000 in
total; and
		 � the office of auditor, including related
person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the
Office of the auditor, for the last accounting period at the
rate of Baht -.
2. Non-Audit Fee
During 2010, the Company and its affiliates
paid the remuneration for the other services as follows;

MFC Asset Management Public Company Limited

		 � the remuneration paid to the Company’s
auditor for the last accounting period at the rate of Bahtin total and the future payment arising from the unfinished
services within the last accounting period at the rate of
Baht – in total; and
		 � the office of auditor, including related
person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the
Office of the auditor, for the last accounting period at the
rate of Baht – and the future payment arising from the
unfinished services within the last accounting period at the
rate of Baht – in total.

133

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 งบก�ำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันเฉพาะกิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารของกิ จ การเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ในส�ำนักงานเดียวกันซึง่ ได้แสดงความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ว่ายกเว้น
เรื่องเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จ�ำนวนเงิน 279.79 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ได้บันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งยัง
ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี งบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้รวมส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัท
ร่วมดังกล่าว จ�ำนวนเงิน 4.25 ล้านบาท

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงซึ่งอาจ
จ�ำเป็นถ้าข้าพเจ้าตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในเรื่องดังกล่าวไว้ใน
วรรคที่สาม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ผลการด�ำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ยกเว้นเรื่องที่กล่าวในวรรคที่สาม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนด
ให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัตงิ านเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น

(นายบรรจง พิชญประสาธน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147

สาระส�ำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น� ำเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.4 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 แห่ง
ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี จ�ำนวนเงิน 33.93 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
ได้บนั ทึกบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสียโดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริษทั
ร่วมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชี และงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2553 ได้ ร วมส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรในบริ ษั ท ร่ ว ม
ดังกล่าว จ�ำนวนเงิน 3.20 ล้านบาท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 11 กุมภาพันธ์ 2554
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม - สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ  
รวมสินทรัพย์

3.3, 4.1 253,464,318 54,581,360
3.4, 4.2 170,264,029 16,770,280
3.5, 4.3 1,001,982,535 938,840,816
3.6, 4.4
33,927,815 279,791,288
3.7, 4.5
49,000,973 51,684,860
3.8, 4.6
9,035,247 12,063,968
5.2
101,297,214 90,963,635
4.7, 5.2
23,343,231 19,641,242
1,642,315,362 1,464,337,449

156,395,759 34,900,160
165,230,525
1,770,280
546,507,181 423,802,524
529,445,366 775,670,936
46,924,878 51,443,573
8,908,187 12,063,968
99,076,964 90,963,635
25,481,429 24,403,366
1,577,970,289 1,415,018,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

20,186,479
28,400,743
86,291,030
30,689,345
27,726,275
193,293,872

11,413,808
54,724,121
30,728,535
17,602,254
114,468,718

16,988,625
26,794,829
85,418,938
30,689,345
27,497,577
187,389,314

9,705,685
54,514,199
30,728,535
17,616,726
112,565,145

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

5.2
5.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุน้ เรียกชำ�ระเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกิน (ต�ำ่ ) กว่าทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
3.5, 4.3
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
4.10
สำ�รองเพื่อรักษาระดับราคาหลักทรัพย์
สำ�รองเพื่อขยายกิจการ
สำ�รองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
4.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
680,000,000 680,000,000 680,000,000 680,000,000
5,971,761

(3,655,508)

3,983,482

(3,533,378)

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
566,049,561 476,524,151 509,597,493 428,986,675
1,449,021,322 1,349,868,643 1,390,580,975 1,302,453,297
168
88
1,449,021,490 1,349,868,731 1,390,580,975 1,302,453,297
1,642,315,362 1,464,337,449 1,577,970,289 1,415,018,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

รายได้
3.2
ค่าธรรมเนียมและบริการ
4.11, 5.2 694,010,920 548,239,245 687,103,958
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
5.2
27,872,019 23,638,620 17,739,955
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.4
3,204,563
รายได้อื่น
4.12, 5.2
9,801,607
8,800,028
9,724,867
รวมรายได้
734,889,109 580,677,893 714,568,780
ค่าใช้จ่าย
3.2
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
5.2
74,905,664 58,949,335 75,905,664
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.4
4,246,384
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
210,772,915 178,032,944 204,345,163
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
5.2
76,758,645 70,816,391 75,792,564
ค่าภาษีอากร
128,084
325,993
125,882
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
83,401,596 86,615,149 83,401,596
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
21,734,745 20,729,386 21,704,288
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
350,000
ค่าใช้จ่ายอื่น
11,982,974
9,391,386
11,340,973
รวมค่าใช้จ่าย
479,684,623 429,456,968 472,616,130
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
255,204,486 151,220,925 241,952,650
ภาษีเงินได้
3.12, 5.3 63,679,070 30,295,619 59,341,832
ก�ำไรสุทธิ
191,525,416 120,925,306 182,610,818
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

191,525,410 120,925,308
6
(2)
191,525,416 120,925,306

3.14

182,610,818
182,610,818

2552
548,267,283
19,069,554
8,509,835
575,846,672
58,929,335
177,385,440
70,811,119
325,993
86,615,149
20,729,386
11,923,350
9,082,584
435,802,356
140,044,316
26,503,598
113,540,718
113,540,718
113,540,718

1.60
1.01
1.52
0.95
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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140
9,627,269
9,627,269
9,627,269
5,971,761 12,000,000

5,000,000 10,000,000 50,000,000

(2,073,085)
(2,073,085)
(2,073,085)
(3,655,508) 12,000,000

- 191,525,410
- 191,525,410
- (102,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 566,049,561

120,925,308
120,925,308
(84,000,000)
476,524,151

5,000,000 10,000,000 50,000,000 439,598,843

(1,582,423) 12,000,000

รวม

6
6
(1)
75
168

(2)
(2)
(1)
88

9,627,269
9,627,269
191,525,416
201,152,685
(102,000,001)
75
1,449,021,490

(2,073,085)
(2,073,085)
120,925,306
118,852,221
(84,000,001)
1,349,868,731

91 1,315,016,511

งบการเงินรวม
ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส�ำรอง
ก�ำไรสะสม ส่วนของ
เพือ่ รักษา
ยังไม่ได้ ผูถ้ อื หุน้
ส�ำรองตาม ระดับราคา ส�ำรองเพือ่
กฎหมาย หลักทรัพย์ ขยายกิจการ ส�ำรองทัว่ ไป จัดสรร ส่วนน้อย

บาท

Breakfast

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
120,000,000 680,000,000
ส่วนต�ำ่ กว่าทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
4.3
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทัง้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำ� หรับปี
จ่ายเงินปันผล
4.10, 5.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
120,000,000 680,000,000
ส่วนเกินทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
4.3
รวมรายได้ทรี่ บั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ทงั้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำ� หรับปี
จ่ายเงินปันผล
4.10, 5.2
ลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
120,000,000 680,000,000

หมายเหตุ หุน้ สามัญ

ส่วนเกิน (ต�ำ่ )
กว่าทุนทีเ่ กิดจาก
ส่วนเกิน การเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ มูลค่าเงินลงทุน

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
Fitness
TV

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

5,000,000 10,000,000 50,000,000 399,445,957 1,273,921,489
- (1,008,910)
- (1,008,910)
- 113,540,718 113,540,718
- 113,540,718 112,531,808
- (84,000,000) (84,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 428,986,675 1,302,453,297
7,516,860
7,516,860
- 182,610,818 182,610,818
- 182,610,818 190,127,678
- (102,000,000) (102,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 509,597,493 1,390,580,975

(1,008,910)
(1,008,910)
(1,008,910)
(3,533,378) 12,000,000
7,516,860
7,516,860
7,516,860
3,983,482 12,000,000

รวม

(2,524,468) 12,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส�ำรอง
ก�ำไรสะสม
เพือ่ รักษา
ยังไม่ได้
ส�ำรองตาม ระดับราคา ส�ำรองเพือ่
กฎหมาย หลักทรัพย์ ขยายกิจการ ส�ำรองทัว่ ไป จัดสรร

บาท

Relaxation

MFC Asset Management Public Company Limited

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
120,000,000 680,000,000
ส่วนต�่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
4.3
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ทัง้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำ� หรับปี
จ่ายเงินปันผล
4.10, 5.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
120,000,000 680,000,000
ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
4.3
รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี
จ่ายเงินปันผล
4.10, 5.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
120,000,000 680,000,000

หมายเหตุ หุน้ สามัญ

ส่วนเกิน (ต�ำ่ )
กว่าทุนทีเ่ กิดจาก
ส่วนเกิน การเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ มูลค่าเงินลงทุน

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้สว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนใหญ่
ปรับกระทบก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรจากการแลกเปลี่ยนและจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ส่วนต�่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

255,204,480

151,220,927

241,952,650

140,044,316

24,476,732
3,317,068
650,000
(809,091)
2,163,993
(3,204,563)
6
(2,991,076)
(6,256,153)
(18,909,975)
(5,961,510)

22,929,050
2,647,039
(2,382,655)
4,246,384
(2)
(3,371,411)
(1,580,960)
350,000
(14,360,068)
(4,922,640)

24,133,917
3,296,886
650,000
(809,091)
2,163,993
-

22,928,400
2,647,039
(2,382,655)
-

(2,462,733)
(3,131,463)
(2,842,466)
(8,196,138)
(7,081,085)

(3,484,795)
(1,290,767)
11,923,350
(2,315,993)
(12,284,754)

247,679,911

154,775,664

247,674,470

155,784,141

(153,493,749)
(24,080,742)
(10,333,579)
(3,606,203)

238,149,826
(303,950,522)
(25,056,189)
2,513,773

(163,460,245)
(92,604,976)
(8,113,329)
(6,616,594)

53,248,691
(100,608,384)
(25,056,189)
1,504,172

31,566,909
(39,190)
10,124,021
97,817,378
(46,874,050)
50,943,328

(838,463)
(19,589)
4,429,420
70,003,920
(21,821,468)
48,182,452

30,904,739
(39,190)
9,880,851
17,625,726
(42,252,688)
(24,626,962)

(889,385)
(19,589)
4,436,429
88,399,886
(16,797,913)
71,601,973

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
18,346,104
รับเงินปันผล
5,961,510
การคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
249,068,036
ซื้ออุปกรณ์
(21,814,277)
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
826,530
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(2,448,347)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
249,939,556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
75
จ่ายเงินปันผล
(102,000,001)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(101,999,926)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 198,882,958
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
54,581,360
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
253,464,318

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

15,783,350
4,922,640
(13,975,223)
2,427,090
(3,005,760)
6,152,097

7,083,770
13,081,984
249,068,036
(19,636,654)
826,530
(2,301,105)
248,122,561

3,225,871
16,785,428
(13,733,286)
2,427,090
(3,005,760)
5,699,343

(83,831,084) (102,000,000)
(83,831,084) (102,000,000)
(29,496,535) 121,495,599
84,077,895
34,900,160
54,581,360 156,395,759

(83,831,083)
(83,831,083)
(6,529,767)
41,429,927
34,900,160

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน
ในระหว่างปี 2552
1. บริษทั ซือ้ ยานพาหนะในราคาทุน จ�ำนวนเงิน 7.90 ล้านบาท โดยได้มกี ารน�ำยานพาหนะทีต่ ดั ค่าเสือ่ มราคาทัง้ จ�ำนวนแล้ว ไปแลกเปลีย่ น
ซึ่งมีราคาตามบัญชี จ�ำนวนเงิน 1 บาท และมีราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะดังกล่าว จ�ำนวนเงิน 2.06 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือ
จ่ายช�ำระเป็นเงินสด จ�ำนวนเงิน 5.84 ล้านบาท
2. บริษทั ซือ้ อุปกรณ์สำ� นักงานในราคาทุน จ�ำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท โดยได้มกี ารน�ำอุปกรณ์สำ� นักงานทีต่ ดั ค่าเสือ่ มราคาทัง้ จ�ำนวนแล้ว
ไปแลกเปลี่ยนซึ่งมีราคาตามบัญชี จ�ำนวนเงิน 1 บาท และมีราคาแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ส�ำนักงานดังกล่าว จ�ำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท
โดยส่วนที่เหลือจ่ายช�ำระเป็นเงินสด จ�ำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

MFC Asset Management Public Company Limited

143

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม
2518 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนา
ตลาดทุนของประเทศไทย
บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534
โดยมีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ บริษัทมีสาขาในจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 1 สาขา

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินและหลักการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจัดท�ำตามแบบที่ก�ำหนดตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 เรือ่ ง “แบบงบการเงินส�ำหรับบริษทั หลักทรัพย์” ทัง้ นี้ งบการเงินนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทยเท่านั้น
นอกจากทีเ่ ปิดเผยในหัวข้ออืน่ ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน่ ๆ งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้
โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนในประเทศเพียงประเภทเดียว จึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้
จัดท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจั ด ท� ำ งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณ
และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนัน้ ซึง่ ไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอืน่ และน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเกีย่ วกับการก�ำหนดจ�ำนวนสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ ๆ ดังนัน้
ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในปีบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะปีนั้นๆ และจะบันทึก
ในปีที่ปรับและปีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งปีปัจจุบันและอนาคต
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งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีอ�ำนาจ
ในการควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าวดังต่อไปนี้

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท
แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียน

2553

2552

บริษัทลงทุน

ประเทศไทย

99.99

99.99

ที่ปรึกษา

ประเทศไทย

99.99

99.99

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00

100.00
-

รายการบัญชีระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีนัยส�ำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
งบการเงินรวมจัดท�ำขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส�ำหรับรายการบัญชี หรือเหตุการณ์ทางบัญชีทเี่ หมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวซอรี่ จ�ำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ปรึกษาจ�ำนวน 399,997 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 4.00 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยดังกล่าวได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 1,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุน หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน
8.00 ล้านบาท อันมีผลให้บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 “บริษทั เอ็มเอฟซี แอดไวซอรี่ จ�ำกัด” ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั ทีป่ รึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ปรึกษา จ�ำนวน 199,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยในปัจจุบันได้ช�ำระค่าหุ้น
หุ้นละ 25 บาท จ�ำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็มเอฟซี
เอสโก จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว และมีอ�ำนาจในการควบคุมและก�ำหนดนโยบาย
การเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทดังกล่าว
ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดเลขระบุมาตรฐานการบัญชีของไทยบางรายการ ดังนี้
เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีเดิม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

MFC Asset Management Public Company Limited

เรื่อง
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
การรับรูร้ ายได้สำ� หรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
ปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน
การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
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Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก
ใหม่และปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
ก) แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใช้ทันทีในปีปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่าแม่บทการ
บัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีปัจจุบัน
ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 รวมจ�ำนวน 28 ฉบับ
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

10 (ปรับปรุง 2552)
11 (ปรับปรุง 2552)
16 (ปรับปรุง 2552)
17 (ปรับปรุง 2552)
18 (ปรับปรุง 2552)
19
23 (ปรับปรุง 2552)
24 (ปรับปรุง 2552)
26

มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

27 (ปรับปรุง 2552)
28 (ปรับปรุง 2552)
29
31 (ปรับปรุง 2552)
33 (ปรับปรุง 2552)
34 (ปรับปรุง 2552)
36 (ปรับปรุง 2552)
37 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
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เรื่อง
การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังนี้
(1) ต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันอันเกิดขึ้นจากการติดตั้งสินทรัพย์ดัง
กล่าว ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี
(2)การก�ำหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหาก เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัย
ส�ำคัญ
(3)มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้น หากสินทรัพย์นั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ นอกจาก
นี้ต้องมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้างต้นต่องบการเงินหากได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ได้รวมข้อก�ำหนดในการรับรู้และวัดมูลค่าต้นทุนผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานภายใต้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างในระหว่างงวดซึ่งได้มีการให้บริการ
และก�ำหนดให้มีข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ภาระผูกพันได้ถูก
ประเมินโดยการคิดลดกระแสเงินสดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้เนือ่ งจากอาจมีการจ่ายช�ำระในหลายๆ ปีภายหลังจากทีพ่ นักงาน
ได้ท�ำงานให้
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบดังกล่าวข้างต้นต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าว
ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง
ภาษีเงินได้
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัทประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วม
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บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุม่ บริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ กลุม่ บริษทั มีอำ� นาจควบคุมทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมในนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงาน เพือ่ ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั ย่อยในการพิจารณา
เรื่องการควบคุม ได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่จะได้มาในปัจจุบัน ไม่ว่าพึงได้จากการใช้สิทธิ หรือจากการแปลง
สภาพตราสารงบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวม
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญจนถึงวันที่การมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจ�ำนวนเกินกว่าเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้ค�้ำประกันหรือ
ยินยอมที่จะช�ำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
3.2

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
• รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขั้นความส�ำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ที่บริษัทจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้
รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติ ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในการความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวัน
ที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูงที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

3.4

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาครบก�ำหนด
เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

3.5

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในราคายุติธรรม ก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จน
ครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้
บันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน) โดยก�ำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะบันทึกในงบก�ำไร
ขาดทุนเมื่อมีการขายหลักทรัพย์นั้นแล้ว
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบก�ำหนด แสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและหักด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่าทีไ่ ด้รับช�ำระและมูลค่าที่บนั ทึกในบัญชีและรวมถึงยอดก�ำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
ในกรณีทกี่ ลุม่ บริษทั จ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ อื อยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
3.6

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนและหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

3.7

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานของสินทรัพย์ แต่ละ
รายการโดยประมาณ 5 ปี
การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ที่ส�ำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะท�ำให้บริษัท
ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการก�ำไรและรายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายก�ำหนดโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั กับราคาตามบัญชีและรวมไว้
อยู่ในก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น
ก่อนสินทรัพย์จะแล้วเสร็จถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

3.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
ต้นทุนทีเ่ กิดจากการพัฒนาและบ�ำรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
ผลิตภัณฑ์โปรแกรมทีร่ ะบุได้และมีเอกลักษณ์ของโปรแกรมทีบ่ ริษทั สามารถควบคุมได้รวมทัง้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่าต้นทุนส�ำหรับช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี กลุ่มบริษัทได้บันทึกต้นทุนนั้น
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนทางตรงรวมไปถึงต้นทุนพนักงานของคณะท�ำงานพัฒนาโปรแกรมและค่าใช้จ่ายการผลิต
(โสหุ้ยการผลิต) ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้ปันส่วนให้อย่างเหมาะสม
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รายจ่ายเพือ่ เพิม่ หรือขยายผลการท�ำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มคี ณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้ จากคุณลักษณะทีก่ ำ� หนดไว้เมือ่ เริม่ ต้น
ให้บันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อเริ่มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่
ส�ำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ การปรับปรุงนัน้ จะท�ำให้กลุม่ บริษทั
ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดจ�ำหน่าย
ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการก�ำไรและรายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายก�ำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวม
ไว้อยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
3.9

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่ง
เป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อ
ช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�ำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวมีจ�ำนวนที่เป็นสาระส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา
คิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
คดีฟ้องร้อง
บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
ประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบดุล อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

3.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีใ่ นงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
3.11 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท นอกจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ได้รับการ
ทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่
คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท�ำทุกครั้งที่มูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดย
ใช้อตั ราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ ง
ทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดเงินสดซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อนื่ ๆ ให้พจิ ารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
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กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีทไี่ ม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุน
3.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรประจ�ำปีทตี่ อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศ
ใช้ ณ วันที่ในงบดุล
3.13 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ซึ่งประกอบด้วยเงิน
สะสมทีห่ กั จากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษทั กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีไ้ ด้แยกต่างหากจากบริษทั จึงไม่ปรากฎ
ในงบการเงิน
3.14 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิสำ� หรับแต่ละปีดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดย
บุคคลภายนอกที่ออกจ�ำหน่ายในระหว่างปี

4. รายละเอียดประกอบรายการที่ส�ำคัญ
4.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2553
เงินสด
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจ�ำอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อกองทุน
สุทธิ
4.2

10,000
177,584,737
72,130,985
206,050,219
455,775,941

(202,311,623)
253,464,318

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

5,000
10,000
48,851,545 164,455,302
33,682,570
71,191,861
10,014,402 123,050,219
92,553,517 358,707,382
(37,972,157) (202,311,623)
54,581,360 156,395,759

2552
5,000
39,200,918
33,651,997
14,402
72,872,317
(37,972,157)
34,900,160

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2553
เงินฝากธนาคารประจ�ำอายุเกินกว่า 3 เดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงินอายุเกินกว่า 3 เดือน
รวม

MFC Asset Management Public Company Limited

70,264,029
100,000,000
170,264,029

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

16,770,280 65,230,525
-    100,000,000
16,770,280 165,230,525

2552
1,770,280
-   
1,770,280
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4.3

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน – สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
(1)

ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
บาท

งบการเงินรวม
2553
ราคาทุน /
ทุนตัดจ�ำหน่าย

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
- หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก)ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน
เงินลงทุนทั่วไป
- หน่วยลงทุน
- ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน - สุทธิ
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2552

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน /
ทุนตัดจ�ำหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

209,713,191 209,558,487
188,027,482 188,027,482

115,533,310
241,422,962

116,485,279
241,422,962

- 140,000,000
397,740,673 397,585,969 496,956,272
(154,704)
951,969
397,585,969 397,585,969 497,908,241

140,000,000
497,908,241
497,908,241

396,666,067 397,936,939
82,377,323
87,232,916

365,175,105
74,973,714

366,274,900
78,481,396

25,000,000 25,000,000
-   
-   
94,576,711
94,226,711
1,133,756
783,756
598,620,101 604,396,566 445,890,052 440,932,575
6,126,465
- (4,607,477)
(350,000)
(350,000)
604,396,566 604,396,566 440,932,575 440,932,575
1,001,982,535 1,001,982,535

938,840,816

938,840,816
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
- หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน
เงินลงทุนทั่วไป
- หน่วยลงทุน
- ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ

MFC Asset Management Public Company Limited

2552

ราคาทุน /
ทุนตัดจ�ำหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน /
ทุนตัดจ�ำหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

49,665,270
132,548,624

49,660,612
132,548,624

25,130,483
216,448,252

25,425,246
216,448,252

-   
-    70,000,000
182,213,894 182,209,236 311,578,735
(4,658)
-   
294,763
182,209,236 182,209,236 311,873,498

70,000,000
311,873,498
-   
311,873,498

230,539,382
59,973,413

53,949,358
57,195,914

231,194,522
63,306,413

55,000,000
59,973,413

25,000,000 25,000,000
-   
-   
45,147,010
44,797,010
1,133,754
783,754
360,659,805 364,297,945
116,107,167 111,929,026
3,988,140
- (3,828,141)
(350,000)
(350,000)
364,297,945 364,297,945 111,929,026 111,929,026
546,507,181 546,507,181 423,802,524 423,802,524
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(2)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา
บาท

2553
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
รวม

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

209,558,487 366,674,278
188,027,482
397,585,969 366,674,278

รวม

31,262,661 607,495,426
- 188,027,482
31,262,661 795,522,908
บาท

2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
รวม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

49,660,612
132,548,624
182,209,236

199,931,861
-   
199,931,861

รวม

31,262,661 280,855,134
-    132,548,624
31,262,661 413,403,758
บาท

2552
งบการเงินรวม

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
รวม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

116,485,279
241,422,962
357,908,241

331,380,027
331,380,027

รวม

33,795,078 481,660,384
- 241,422,962
33,795,078 723,083,346
บาท

2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
รวม
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ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

25,425,246
216,448,252
241,873,498

20,154,280
20,154,280

มากกว่า 5 ปี

รวม

33,795,078 79,374,604
- 216,448,252
33,795,078 295,822,856
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(3)

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
บาท

งบการเงินรวม
ยอดยกมา
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- จากการตีราคาหลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด
ยอดคงเหลือ
4.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

(3,655,508)

(1,582,423)

(3,533,378)

(2,524,468)

9,627,269
5,971,761

(2,073,085)
(3,655,508)

7,516,860
3,983,482

(1,008,910)
(3,533,378)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม
ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
ประเภท ประเทศที่
กิจการ จดทะเบียน 2553 2552
บริษัทร่วม
กองทุน Asean Investment Trust
บริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
รวม

ราคาทุน
2553

2552

ตามวิธีส่วนได้เสีย
2553

2552

ร่วมลงทุน

มาเลเซีย

33.33

33.33 68,391,964 317,460,000 29,370,436 275,596,006

ทีป่ รึกษา

ไทย

48.99

48.99

4,286,750

4,286,750

4,557,379

4,195,282

72,678,714 321,746,750 33,927,815 279,791,288

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ในประเทศไทย และมีสาขาในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม จ�ำนวนเงิน 4.56 ล้านบาท และ 4.19 ล้านบาท
ตามล�ำดับ บริษัทได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนให้บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถส่งงบการเงิน
ประจ�ำปี 2553 และ 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีให้ได้ทันในช่วงของการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2553
และ 2552 งบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทดังกล่าว
จ�ำนวนเงิน 0.36 ล้านบาท และ 0.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในระหว่างปี 2553 บริษทั ได้รบั งบการเงินของบริษทั ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมส�ำหรับปี 2552
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ยกเลิกการด�ำเนินงานในบริษทั ไทย เอ็กซิม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัดซึ่งอยู่ระหว่างเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุน Asean Investment Trust เป็นกองทุนในต่างประเทศ
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม จ�ำนวนเงิน 29.37 ล้านบาท และ 275.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทได้ปรับปรุงมูลค่า
เงินลงทุนให้บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ซึ่งยัง
ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากสถาบันการเงินผู้รับผิดชอบในการจัดส่งงบการเงินในต่างประเทศไม่สามารถส่ง
งบการเงินประจ�ำปี 2553 และ 2552 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีให้ได้ทนั ในช่วงของการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี
2553 และ 2552 งบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
MFC Asset Management Public Company Limited
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ในกองทุนดังกล่าว จ�ำนวนเงิน 2.84 ล้านบาท และ (4.52) ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวได้ครบก�ำหนด
อายุโครงการในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทไม่มีนโยบายขยายอายุของโครงการ ในระหว่างปีกองทุนดังกล่าวได้มีการคืนเงินลงทุน
ให้แก่บริษัทบางส่วน จ�ำนวนเงิน 249.07 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการช�ำระบัญชี
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญของกองทุน Asean Investment Trust ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์สุทธิ
2553
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

2552

1,973,098
59,394,689

24,813,789
826,788,018

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้
บาท

2553
ทุนเรียกช�ำระ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

2552

8,750,000
9,941,695
743,869

8,750,000
10,349,751
1,765,467

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงบการ
เงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
กิจการ

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
กองทุน Asean Investment Trust
หัก  ค่าเผื่อการด้อยมูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2553

2552

ตามวิธีราคาทุน
2553

2552

บริษัทลงทุน

ไทย

99.99

99.99

500,074,930 500,074,930

ร่วมลงทุน

มาเลเซีย

33.33

33.33

68,391,964 317,460,000
(39,021,528) (41,863,994)
29,370,436 275,596,006

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ

529,445,366 775,670,936

รายการเคลื่อนไหวค่าเผื่อการด้อยมูลค่าเงินลงทุน ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
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บาท

2553
ยอดยกมา
บวก รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
(หัก) กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ
4.5

2552

41,863,994
-   
(2,842,466)
39,021,528

30,290,644
11,573,350
-   
41,863,994

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
ส�ำนักงาน และ อุปกรณ์
อุปกรณ์
สินทรัพย์
เครื่องตกแต่ง ส�ำนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

65,489,446
3,133,945
(102,077)
68,521,314
2,452,829
-   
70,974,143

26,729,102
946,658
(4,286,391)
23,389,369
1,527,536
(22,958)
24,893,947

30,214,851 32,258,217
1,617,520 6,869,000
(1,466,792) (7,998,238)
30,365,579 31,128,979
4,276,952 14,965,060
(2,336) (4,585,518)
34,640,195 41,508,521

-   
1,408,100
-   
1,408,100
406,600
(1,814,700)
-   

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

30,120,079
15,771,213
13,187,226
3,846,007
(69,101) (4,278,682)
43,238,204 15,338,538
13,833,254
3,959,113
-   
(3,315)
57,071,458 19,294,336

23,016,966 25,100,236
2,939,544
2,956,273
(1,463,052) (7,998,228)
24,493,458 20,058,281
2,644,613
4,039,752
(559) (4,585,506)
27,137,512 19,512,527

-   
-   
-   
-   
-   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

25,283,110
13,902,685

MFC Asset Management Public Company Limited

8,050,831
5,599,611

5,872,121
7,502,683

11,070,698
21,995,994

154,691,616
13,975,223
(13,853,498)
154,813,341
23,628,977
(6,425,512)
172,016,806

94,008,494
22,929,050
(13,809,063)
103,128,481
24,476,732
(4,589,380)
-    123,015,833

1,408,100
-

51,684,860
49,000,973
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
ส�ำนักงาน และ เครื่องใช้
อุปกรณ์
สินทรัพย์
เครื่องตกแต่ง ส�ำนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

65,489,446 26,729,102 30,214,851 32,258,217
- 154,691,616
3,133,945
946,658 1,568,183 6,869,000 1,215,500 13,733,286
(102,077) (4,286,391) (1,466,792) (7,998,238)
- (13,853,498)
68,521,314 23,389,369 30,316,242 31,128,979 1,215,500 154,571,404
1,190,228 1,016,030 3,680,836 14,965,060
- 20,852,154
(22,958)
(2,336) (4,585,518) (1,215,500) (5,826,312)
69,711,542 24,382,441 33,994,742 41,508,521
- 169,597,246

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

30,120,079 15,771,213 23,016,966 25,100,236
13,187,226 3,846,007 2,938,894 2,956,273
(69,101) (4,278,682) (1,463,052) (7,998,228)
43,238,204 15,338,538 24,492,808 20,058,281
13,662,336 3,879,454 2,552,375 4,039,752
(3,315)
(559) (4,585,506)
56,900,540 19,214,677 27,044,624 19,512,527

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

25,283,110
12,811,002
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8,050,831
5,167,764

5,823,434 11,070,698
6,950,118 21,995,994

-

94,008,494
22,928,400
(13,809,063)
103,127,831
24,133,917
(4,589,380)
122,672,368

1,215,500 51,443,573
- 46,924,878
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บาท

งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

24,476,732 22,929,050 24,133,917 22,928,400

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม ได้ตัดจ�ำหน่ายค่าเสื่อมราคาทั้งจ�ำนวนแล้วแต่ยังคง
ใช้งานอยู่

37,708,909 37,920,400 37,708,909 37,920,400

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อัตราค่าเช่าและ
บริการต่อเดือน
ระยะเวลา
(ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า

หมายเหตุ

สัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน อุปกรณ์
และบริการ

กองทุนที่อยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัท

3 ปี

1.66 - 1.85

-

สัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงานและบริการ

บุคคลภายนอก

3 ปี

0.02

-

4.6

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม 2553
อายุการตัด
จ�ำหน่าย
คงเหลือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม

1 - 5 ปี

ตัดจ�ำหน่าย/
ยอดยกมา เพิ่มขึ้น/ โอนเข้า โอนออก
10,067,468
1,996,500
12,063,968

1,377,897
1,554,950
2,932,847

(3,317,068)
(2,644,500)
(5,961,568)

ยอดคงเหลือ
8,128,297
906,950
9,035,247
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553
อายุการตัด
จ�ำหน่าย
คงเหลือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม

1 - 5 ปี

MFC Asset Management Public Company Limited

ตัดจ�ำหน่าย/
ยอดยกมา เพิ่มขึ้น/ โอนเข้า โอนออก
10,067,468
1,996,500
12,063,968

1,230,655
1,554,950
2,785,605

(3,296,886)
(2,644,500)
(5,941,386)

ยอดคงเหลือ
8,001,237
906,950
8,908,187
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บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
อายุการตัด
จ�ำหน่าย
คงเหลือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม

1 - 5 ปี

ยอดยกมา เพิ่มขึ้น/ โอนเข้า
8,248,847
3,940,900
12,189,747

ตัดจ�ำหน่าย/
โอนออก

ยอดคงเหลือ

(2,647,039)
(3,255,000)
(5,902,039)

10,067,468
1,996,500
12,063,968

4,465,660
1,310,600
5,776,260

บาท

งบการเงินรวม
2553
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่าย
สะสม ได้ตัดจ�ำหน่ายค่าตัดจ�ำหน่ายทั้งจ�ำนวนแล้วแต่ยังคง
ใช้งานอยู่
4.7

3,317,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

2,647,039

3,296,886

2,647,039

26,894,522 25,876,022 26,894,522 25,876,022

สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2553
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลค้างรับ
เงินมัดจ�ำ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายกองทุน
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
     รวม
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3,506,495
6,275,310
4,950,271
5,142,848
2,129,530
1,988,777
23,993,231
(650,000)
23,343,231

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

2,945,699 1,804,505 6,693,036
5,441,763 6,275,310 5,441,763
3,885,295 4,950,271 3,884,068
3,636,055 5,142,848 3,636,055
2,716,416 6,151,758 3,023,146
1,016,014 1,806,737 1,725,298
19,641,242 26,131,429 24,403,366
- (650,000)
19,641,242 25,481,429 24,403,366
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รับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
ยอดยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ
4.8

-   
650,000
650,000

ข้อมูลอื่น
บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จ�ำนวนเงิน 0.50 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ใช้
วงเงินสินเชื่อดังกล่าว

4.9

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
1. เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายบัญชี
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�ำไรหรือ
เพื่อการค้า
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3
2. ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของเครื่องมือทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาท�ำให้บริษัท
และบริษัทย่อยเกิดความสูญเสียทางการเงินได้
2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์ทางการเงินในงบดุลนัน้ เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
อันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในปีปจั จุบนั และในอนาคต ความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดขึน้ จาก
การจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก�ำหนดของการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย แสดงได้ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญา
อัตรา
หรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา น้อยกว่า
มากกว่า
ไม่มี
ตลาด
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ดอกเบี้ย รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ

45,485
-

206,050
70,264
397,586
-

100,000
366,674
-

31,263
-

1,929
206,460

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

253,464 0.10 - 0.75 0.10 - 0.75
170,264
- 1.00 - 3.00
795,523 1.860 - 4.202 1.320 - 5.143
206,460
-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
0.26
1.53
2.67
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญา
อัตรา
หรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
มากกว่า
ไม่มี
ตามอัตรา น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ดอกเบี้ย รวม
ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ

32,356 123,050
-   
-    65,231 100,000
-    182,209 199,932
-   
-   
-   

-   
-   
31,263
-   

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

990 156,396 0.10 - 0.75 0.10 - 0.75
-    165,231
1.00 - 3.00
-    413,404 1.860 - 4.202 1.320 - 5.143
133,103 133,103
-   
-   

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
0.16
1.98
2.69
-   
พันบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญา
อัตรา
หรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
มากกว่า
ไม่มี
ตามอัตรา น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ดอกเบี้ย รวม
ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ
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40,643
10,000
-    16,771
-    357,908
-    140,000

-   
-   
331,380
-   

-   
-   
33,795
-   

3,938 54,581
-    16,771
-    723,083
75,758 215,758

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
0.10 - 0.50
0.50
-    0.25 - 1.315
0.87 - 5.33 1.10 - 5.30
-   
-   

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
0.32
0.90
2.52
-   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

พันบาท
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญา
อัตรา
หรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
มากกว่า
ไม่มี
ตามอัตรา น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ดอกเบี้ย รวม
ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ

30,993
-   
-   
1,771
-    241,873
-    70,000

-   
-   
20,154
-   

-   
-   
33,795
-   

3,907 34,900
-   
1,771
-    295,822
57,980 127,980

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
0.10 - 0.50 0.10 - 0.50
-    0.25 - 1.315
0.87 - 5.33 1.10 - 5.30
-   
-   

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
0.32
0.85
2.09
-   

3. มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่คาดว่า
จะต้องจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการของ
ตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ�ำนวน
เงินที่แสดงในงบดุล
4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
จ�ำนวนเงิน 0.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
4.10 ก�ำไรสะสม
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองนี้
จะน�ำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทั ย่อยมีสำ� รองตามกฎหมาย จ�ำนวนเงิน 18,653,809 บาท และ 18,182,927
บาท ตามล�ำดับ ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบดุลรวม
เงินปันผล
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2553 และวันที่ 17 เมษายน 2552 ได้มมี ติให้จา่ ยเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท และ 0.70 บาท ตามล�ำดับ
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4.11 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนการขาย
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

460,162,452
22,391,265
85,807,465
106,803,658
14,158,360
4,687,720
694,010,920

353,592,286
18,597,015
82,219,365
77,128,605
11,803,389
4,898,585
548,239,245

453,227,452
22,391,265
85,807,465
106,803,658
14,158,360
4,715,758
687,103,958

353,592,286
18,597,015
82,219,365
77,128,605
11,803,389
4,926,623
548,267,283

4.12 รายได้อื่น
รายได้อื่นส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2553
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ก�ำไรจากการแลกเปลี่ยนและจ�ำหน่ายสินทรัพย์
อื่นๆ
รวม

2552

6,256,153
809,091
2,736,363
9,801,607

1,580,960
2,382,655
4,836,413
8,800,028

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
3,131,463
2,842,466
809,091
2,941,847
9,724,867

2552
1,290,767
2,382,655
4,836,413
8,509,835

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ดังนี้
บริษัท
5.1.1. จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าอาคาร เช่าอุปกรณ์และบริการ (ดูหมายเหตุ 4.5) ในอนาคตดังนี้
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่าจ่ายต่อเดือน (พันบาท)
7 - 8 เดือน
2,554
5.1.2. จ่ายช�ำระค่าตอบแทนจากการใช้บริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.54 ล้านบาท
5.1.3. จ่ายช�ำระตามสัญญาบริการ จ�ำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท
5.1.4. จ่ายช�ำระตามสัญญาโฆษณา จ�ำนวนเงิน 5.78 ล้านบาท
5.1.5. จ่ายช�ำระตามสัญญาที่ปรึกษา จ�ำนวนเงิน 1.40 ล้านบาท
5.1.6. จ่ายช�ำระตามสัญญาว่าจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ�ำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท
5.1.7. จ่ายช�ำระตามสัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษาด้านการลงทุน และแนะน�ำกลยุทธ์การลงทุนเพือ่ ประโยชน์ตอ่ กองทุนทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้การบริหารของบริษัทกองทุนหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ดูหมายเหตุ 5.5)
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5.2

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�ำคัญทีร่ วมไว้ในงบการเงินใช้
ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีดังนี้
รายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552
บาท

งบการเงินรวม
2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
-   
-   
28,037
28,037
เงินปันผลรับ
-   
-    2,500,375
8,501,274
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
รายได้อื่น
-   
-   
41,100
-   
ค่าธรรมเนียมและบริการ
-   
-    1,000,000
-   
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
รายได้อื่น
-   
-   
171,906
-   
ธนาคารออมสิน
ค่าธรรมเนียมและบริการ
-    4,372,962
-    4,372,962
ซื้อสลากออมสิน
1,260,550
-    1,260,550
-   
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมและบริการ
212,324
215,492
212,324
215,492
เงินปันผลจ่าย
22,953,655
18,017,370 22,953,655
18,017,370
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด
รายได้ค่าบริการ
50,000
-   
-   
-   
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
5,505,000
-    3,500,000
-   
ค่าเช่าและบริการ
25,477,134 25,357,056 25,172,934 25,357,056
ซื้อเงินลงทุน
-    1,000,000
-    1,000,000
กรรมการบริษัท
ค่าที่ปรึกษา
-   
750,000
-   
750,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
บาท

งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
รายได้รับล่วงหน้า
-   
เงินปันผลค้างรับ
-   
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
-   
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
-   
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
-   
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย
2,699
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
รายได้ค้างรับ
เงินประกันการเช่า
5,829,766
ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย
299,851

2553
-   
-   

10,514
-   

-   

1,530,963

-   

2,228,172

-   

263,093

17,026
-   
4,966,529
392,753

2552
10,514
6,000,899
-   
1,016,014
-   

2,699
-   
5,829,766
299,851

17,026
-   
4,966,529
392,753

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด
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ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
ถือหุ้นทางตรง
บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ถือหุ้นทางอ้อม
ถือหุ้นทางอ้อม
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
(ธนาคารออมสิน)
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หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
รายได้อื่น
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าเช่าและบริการจ่าย
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
ซื้อเงินลงทุน
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
5.3

ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ค�ำนวณขึ้นในอัตราที่
ก�ำหนดโดยกรมสรรพากร จากก�ำไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร บริษัทและ
บริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในปีบัญชีและบันทึกภาระส่วนที่ค้างจ่ายเป็นหนี้สินในงบดุล
รวมและงบดุลเฉพาะกิจการ
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29
กรกฎาคม 2551 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300
ล้านบาท เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2551

5.4

คดีความ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทได้ถูกบุคคลธรรมดาและบริษัทอื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท�ำละเมิด
ทุนทรัพย์รวม จ�ำนวนเงิน 670 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ศาล
แพ่งได้มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องและคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
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5.5

สัญญาระยะยาว
สัญญาบริการ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทท�ำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนและการแนะน�ำ
กลยุทธ์การลงทุน เพื่อประโยชน์แก่กองทุนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท โดยมีระยะเวลาเท่ากับอายุโครงการ
ของกองทุน และก�ำหนดค่าตอบแทนตามช่วงระยะเวลาการลงทุน ดังนี้
• ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
ปีที่ 1 - 5 ของอายุโครงการของกองทุน
ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนในโครงการใดๆ ส�ำหรับปีนอ้ ยกว่า จ�ำนวนเงิน 440 ล้านบาท บริษทั ตกลงให้คา่ ธรรมเนียม
พื้นฐาน จ�ำนวนเงิน 5.40 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วและได้มีการลงทุนแล้ว
ณ วันสิ้นปีการลงทุน (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) การช�ำระค่าธรรมเนียมแบ่งช�ำระทุกเดือนเป็นรายเดือนๆ ละ
0.45 ล้านบาท
ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนในโครงการใดๆ ส�ำหรับปีมากกว่า จ�ำนวนเงิน 440 ล้านบาท บริษทั ตกลงให้คา่ ธรรมเนียม
พื้นฐาน จ�ำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วและได้มีการลงทุนแล้ว
ณ วันสิ้นปีการลงทุน (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) การช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีที่ถัดจาก
ปีที่เกิดมูลค่าการลงทุน
ปีที่ 6 ของอายุโครงการของกองทุน จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน อัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าธรรมเนียมการจ่ายจากก�ำไร
บริษทั ตกลงทีจ่ ะจ่ายค่าธรรมเนียมจากก�ำไรอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนจากการลงทุนภายใต้การบริการทีป่ รึกษา
ทัง้ นี้ สิทธิในการได้รบั ค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั การปฏิบตั ติ ามสัญญาของบริษทั แห่งหนึง่ ดังกล่าว การช�ำระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีถัดจากปีที่บริษัทได้รับก�ำไรจากกองทุนตามสัญญาการลงทุน ซึ่งเกิดจากการใช้บริการ
ที่ปรึกษาดังกล่าว
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5.6

การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบันดังนี้
บาท

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินรวม
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

52,169,360

(484,500)

51,684,860

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

11,579,468

484,500

12,063,968

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

51,928,073

(484,500)

51,443,573

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

11,579,468

484,500

12,063,968

185,276,004

(7,243,060)

178,032,944

79,372,089

7,243,060

86,615,149

184,628,500

(7,243,060)

177,385,440

79,372,089

7,243,060

86,615,149

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขาดทุนรวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
งบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.7

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
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Audit report of certified public accountant
To the Board of Directors and Shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated
balance sheet of MFC Asset Management Public Company
Limited and its subsidiaries as at December 31, 2010, and
the related consolidated statements of income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the year then ended.
I have also audited the separate balance sheet of MFC
Asset Management Public Company Limited as at December
31, 2010, and the related separate statements of income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year
then ended. The management of the Company is responsible
for the correctness and completeness of information
presented in these financial statements. My responsibility
is to express an opinion on these financial statements
based on my audit. The consolidated financial statements
of MFC Asset Management Public Company Limited and
its subsidiaries for the year ended December 31, 2009 and
the separate financial statements of MFC Asset Management
Public Company Limited for the same period, which have
been presented herewith for comparative purposes, were
audited by another auditor in the same firm whose report
dated February 24, 2010, expressed a qualified opinion on
those statements regarding investments in associated
companies as at December 31, 2009 of Baht 279.79 million,
in consolidated financial statements were recorded by the
equity method based on unaudited financial information.
The consolidated statement of income for the year ended
December 31, 2009 included a share of the loss of such
associated companies in the amount of Baht 4.25 million.
Except for the matter as described in the third
paragraph, I conducted my audit in accordance with
generally accepted auditing standards. Those standards
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free
of material misstatements. An audit includes examining, on

ANS Audit Co., Ltd.
Bangkok, February 11, 2011

170

a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant
estimates made by management, as well as evaluating the
overall financial statements presentation. I believe that
my audit provides a reasonable basis for my opinion.
As described in Note 4.4 to the financial
statements, as at December 31, 2010 the Company had
investments in two associated companies with the carrying
value of Baht 33.93 million, in the consolidated financial
statements, which was recorded by the equity method
based on financial information of such associated companies,
as at December 31, 2010, which have not been audited
by the auditor. The consolidated statement of income for
the year ended December 31, 2010, include a share of
profit of these associated companies in the amount of Baht
3.20 million.
In my opinion, except for the effect of such
adjustment, if any, as might have been determined to be
necessary had I been able to satisfy myself as to the
matter as described in the third paragraph, the financial
statements referred to above present fairly, in all material
respects, the consolidated financial positions of MFC Asset
Management Public Company Limited and its subsidiaries
as at December 31, 2010, and the consolidated results of
their operations and cash flows for the year then ended
and the separate financial positions of MFC Asset
Management Public Company Limited as at December 31,
2010 and results of its operations and its cash flows for
the year then ended in conformity with generally accepted
accounting principles.

Bunjong Pichayaprasat
Certified Public Accountant
Registration Number 7147
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Balance sheets
As at december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Baht

Consolidated financial Separate financial
statements
statements
Note

2010

2009

2010

2009

ASSETS
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at financial institutions
Investments in debt and equity securities - net
Investments in subsidiaries and associated
companies - net
Building and equipment - net
Intangible assets - net
Accrued income receivables
Other assets - net
TOTAL ASSETS

3.3, 4.1 253,464,318 54,581,360 156,395,759 34,900,160
3.4, 4.2 170,264,029 16,770,280 165,230,525
1,770,280
3.5, 4.3 1,001,982,535 938,840,816 546,507,181 423,802,524
3.6, 4.4
3.7, 4.5
3.8, 4.6
5.2
4.7, 5.2

33,927,815 279,791,288 529,445,366 775,670,936
49,000,973 51,684,860 46,924,878 51,443,573
9,035,247 12,063,968
8,908,187 12,063,968
101,297,214 90,963,635 99,076,964 90,963,635
23,343,231 19,641,242 25,481,429 24,403,366
1,642,315,362 1,464,337,449 1,577,970,289 1,415,018,442

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.
MFC Asset Management Public Company Limited
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Balance sheets
As at december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Baht

Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
LIABILITIES
Accounts payable from purchase of investments
Accrued income tax
Accrued expenses
Money received on behalf of investment
		 unitholders and funds
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES

Note

2010

5.2

20,186,479
28,400,743
86,291,030

5.2

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital
Authorized share capital:
120,000,000 ordinary shares, Baht 1 par value
Issued and paid-up share capital:
120,000,000 ordinary shares, fully paid share capital
Premium on share capital
Surplus (deficit) from change in value of investments 3.5, 4.3
Retained earnings:
Appropriated:
		 Legal reserve
4.10
		 Reserve for maintaining securities price level
		 Reserve for business expansion
		 General reserve
Unappropriated
4.10
Shareholders’ Equity of the Parent Company
Minority interests
Total Shareholders’ Equity
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

2009

2010

2009

11,413,808
54,724,121

16,988,625
26,794,829
85,418,938

9,705,685
54,514,199

30,689,345
27,726,275
193,293,872

30,728,535
17,602,254
114,468,718

30,689,345
27,497,577
187,389,314

30,728,535
17,616,726
112,565,145

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
680,000,000 680,000,000 680,000,000 680,000,000
5,971,761 (3,655,508)
3,983,482 (3,533,378)

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
566,049,561 476,524,151 509,597,493 428,986,675
1,449,021,322 1,349,868,643 1,390,580,975 1,302,453,297
168
88
1,449,021,490 1,349,868,731 1,390,580,975 1,302,453,297
1,642,315,362 1,464,337,449 1,577,970,289 1,415,018,442

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.
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Statements of income
For each of the years ended december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Baht

Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
Note

2010

2009

2010

2009

REVENUES
3.2
Fees and service income
4.11, 5.2 694,010,920 548,239,245 687,103,958 548,267,283
Interest and dividends
5.2
27,872,019 23,638,620 17,739,955 19,069,554
Share of profit of associated companies
4.4
3,204,563
Other income
4.12, 5.2
9,801,607 8,800,028 9,724,867 8,509,835
		 Total revenues
734,889,109 580,677,893 714,568,780 575,846,672
EXPENSES
3.2
Fees and service expenses
5.2
74,905,664 58,949,335 75,905,664 58,929,335
Share of loss of associated companies
4.4
- 4,246,384
Operating expenses
		 Personnel expenses
210,772,915 178,032,944 204,345,163 177,385,440
		 Premises and equipment expenses
5.2
76,758,645 70,816,391 75,792,564 70,811,119
		 Taxes and duties
128,084
325,993
125,882
325,993
		 Directors’ remuneration and management
83,401,596 86,615,149 83,401,596 86,615,149
			 benefit expenses
		 Advertising and promotion expenses
21,734,745 20,729,386 21,704,288 20,729,386
		 Loss on impairment of investments
350,000
- 11,923,350
		 Other expenses
11,982,974 9,391,386 11,340,973 9,082,584
		 Total expenses
479,684,623 429,456,968 472,616,130 435,802,356
Profit before income tax
255,204,486 151,220,925 241,952,650 140,044,316
Income tax
3.12, 5.3
63,679,070 30,295,619 59,341,832 26,503,598
Net profit
191,525,416 120,925,306 182,610,818 113,540,718
Net profit (loss) attributable to:
Shareholders of the parent
Minority interests
Basic earnings per share
Net profit attribute to shareholders of the parent
Weighted average number of ordinary shares
(Shares)

191,525,410 120,925,308 182,610,818 113,540,718
6
(2)
191,525,416 120,925,306 182,610,818 113,540,718
3.14

1.60

1.01

1.52

0.95

120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.
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174
(1,582,423) 12,000,000
(2,073,085)
(2,073,085)
(2,073,085)
(3,655,508) 12,000,000
9,627,269
9,627,269
9,627,269
5,971,761 12,000,000

91
(2)
(2)
(1)
88
6
6
(1)
75
168

Unappropriated
Retained Minority
Earnings Interests

5,000,000 10,000,000 50,000,000 439,598,843
- 120,925,308
- 120,925,308
- (84,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 476,524,151
- 191,525,410
- 191,525,410
- (102,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 566,049,561

General
Reserve

1,315,016,511
(2,073,085)
(2,073,085)
120,925,306
118,852,221
(84,000,001)
1,349,868,731
9,627,269
9,627,269
191,525,416
201,152,685
(102,000,001)
75
1,449,021,490

Total

Baht

Breakfast

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.

BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2009
120,000,000 680,000,000
Deficit from change in value of investments
4.3
Total expenses recognized directly in equity
Net profit
Total recognized income(expenses) for the year
Dividend paid
4.10, 5.2
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2009
120,000,000 680,000,000
Surplus from change in value of investments
4.3
Total income recognized directly in equity
Net profit
Total recognized income for the year
Dividend paid
4.10, 5.2
Increase in investment in subsidiary
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2010
120,000,000 680,000,000

Note

Reserve for
Maintaining Reserve for
Securities Business
Price Level Expansion

Consolidated financial statements
Appropirated Retained Earnings
Surplus (Deficit)
from Change in
Ordinary Premium on
Value of
Legal
Shares Share Capital Investments Reserve

For each of the years ended december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Statements of changes in shareholders’ equity
Fitness
TV
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MFC Asset Management Public Company Limited
Ordinary
Shares

- 7,516,860
- 7,516,860
- 7,516,860
4.10, 5.2
120,000,000 680,000,000 3,983,482 12,000,000

4.3

Unappropriated
Retained
Earnings

Total

7,516,860
7,516,860
- 182,610,818 182,610,818
- 182,610,818 190,127,678
- (102,000,000) (102,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 509,597,493 1,390,580,975

5,000,000 10,000,000 50,000,000 399,445,957 1,273,921,489
- (1,008,910)
- (1,008,910)
- 113,540,718 113,540,718
- 113,540,718 112,531,808
- (84,000,000) (84,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 428,986,675 1,302,453,297

General
Reserve

Baht

Relaxation

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.

Surplus from change in value of investments
Total income recognized directly in equity
Net profit
Total recognized income for the year
Dividend paid
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2010

(2,524,468) 12,000,000
(1,008,910)
(1,008,910)
(1,008,910)
(3,533,378) 12,000,000

Reserve for
Maintaining Reserve for
Securities Business
Price Level Expansion

Appropriated Retained Earnings

Separate financial statements
Surplus
(Deficit) from
Premium Change in
on Share Value of
Legal
Capital Investments Reserve

BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2009
120,000,000 680,000,000
Deficit from change in value of investments
4.3
Total expenses recognized directly in equity
Net profit
Total recognized income(expenses) for the year
Dividend paid
4.10, 5.2
ENDING BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2009
120,000,000 680,000,000

Note

For each of the years ended december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Statements of changes in shareholders’ equity
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Statements of cash flows
For each of the years ended december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Baht

Consolidated financial
statements
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Net profit before income tax attributable
to shareholders of the parent
Adjustments to reconcile net profit before income tax
to net cash flows provided by (used in) operating
		 activities
Depreciation
Amortization of intangible assets
Doubtful accounts
Gain on disposal and exchanges of equipment
Loss on write-off assets
Share of (gain) loss of associated companies
Minority interests
Amortization of discounts of debt instruments
Gain on sale of investments
Loss on impairment of investments
Reversal of allowance for impairment of investments
Interest income
Dividends income
Profit from operations before change in
operating assets and liabilities
(Increase) decrease in operating assets
Long-term deposits at financial institutions
Investment in debt and equity securities
Accrued income receivables
Other assets
Increase (decrease) in operating liabilities
Accrued expenses
Money received on behalf of investment unitholders
		 and funds
Other liabilities
Cash generated from (used in) operations
Income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities

2010

2009

Separate financial
statements
2010

2009

255,204,480

151,220,927

241,952,650

140,044,316

24,476,732
3,317,068
650,000
(809,091)
2,163,993
(3,204,563)
6
(2,991,076)
(6,256,153)
(18,909,975)
(5,961,510)

22,929,050
2,647,039
(2,382,655)
4,246,384
(2)
(3,371,411)
(1,580,960)
350,000
(14,360,068)
(4,922,640)

24,133,917
3,296,886
650,000
(809,091)
2,163,993
-

22,928,400
2,647,039
(2,382,655)
-

(2,462,733)
(3,131,463)
(2,842,466)
(8,196,138)
(7,081,085)

(3,484,795)
(1,290,767)
11,923,350
(2,315,993)
(12,284,754)

247,679,911

154,775,664

247,674,470

155,784,141

(153,493,749) 238,149,826 (163,460,245)
53,248,691
(24,080,742) (303,950,522) (92,604,976) (100,608,384)
(10,333,579) (25,056,189)
(8,113,329) (25,056,189)
(3,606,203)
2,513,773 (6,616,594)
1,504,172
31,566,909
(39,190)
10,124,021
97,817,378
(46,874,050)
50,943,328

(838,463)

30,904,739

(889,385)

(19,589)
(39,190)
4,429,420
9,880,851
70,003,920
17,625,726
(21,821,468) (42,252,688)
48,182,452 (24,626,962)

(19,589)
4,436,429
88,399,886
(16,797,913)
71,601,973

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.
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Statements of cash flows
For each of the years ended december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

Baht

Consolidated financial
statements
2010

2009

Separate financial
statements
2010

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Interest received
18,346,104 15,783,350
7,083,770
Dividends received
5,961,510
4,922,640 13,081,984
Cash proceed from redemption of associated company 249,068,036
- 249,068,036
Purchases of equipment
(21,814,277) (13,975,223) (19,636,654)
Cash proceed from disposal of equipment
826,530
2,427,090
826,530
Purchases of intangible assets
(2,448,347) (3,005,760) (2,301,105)
Net cash provided by investing activities
249,939,556
6,152,097 248,122,561
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Change in minority
75
Dividends paid
(102,000,001) (83,831,084) (102,000,000)
Net cash used in financing activities
(101,999,926) (83,831,084) (102,000,000)
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
198,882,958 (29,496,535) 121,495,599
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
54,581,360 84,077,895 34,900,160
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
253,464,318 54,581,360 156,395,759

2009
3,225,871
16,785,428
(13,733,286)
2,427,090
(3,005,760)
5,699,343
(83,831,083)
(83,831,083)
(6,529,767)
41,429,927
34,900,160

Non-Cash item
During the year 2009
1. The Company purchased vehicle in the amount of Baht 7.90 million by exchange with fully depreciated vehicle, which
had book value in the amount of Baht 1 with exchange price in the amount of Baht 2.06 million and paid in cash in
the amount of Baht 5.84 million for the remaining.
2. The Company purchased office equipment in the amount of Baht 0.15 million by exchange with fully depreciated
equipment, which had book value in the amount of Baht 1 with exchange price in the amount of Baht 0.02 million
and paid in cash in the amount of Baht 0.13 million for the remaining.

The accompanying notes are an integral part of these financial statments.
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Notes to financial statements
For each of the years ended december 31, 2010 and 2009
MFC asset management public company limited and subsidiaries

1. GENERAL INFORMATION
MFC Asset Management Public Company Limited (“the Company”) was founded on March 14, 1975 with the main
objective of mobilizing savings from the general public to develop the Thai capital market.
The Company is incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand on June 5, 1991. The
registered office of the Company is at 199 Column Building, Ground Floor and 21st – 23rd Floor, Ratchadaphisek
Road, Khlong-teoy, Bangkok. The Company has 1 branch in Nonthaburi Province.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION
The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) and Thai Financial
Reporting Standards (“TFRS”) including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of
Accounting Professions (“FAP”) in compliance with the Announcement of the Office of the Securities and Exchange
Commission, dated June 29, 2006 Re: “The Format of Financial Statements for Securities Company”. Accordingly,
the accompanying financial statements are intended solely to present the financial position, results of operations
and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in Thailand.
Other than those disclosed in other outlines in the summary of significant accounting policies and other notes to
the financial statements, these financial statements are prepared under the historical cost convention.
The Company operates mainly in fund management in Thailand. Therefore, the Company is not required to disclose
further segment information.
The financial statements of the Company have been prepared in the Thai language and expressed in Thai Baht.
Such financial statements have been prepared for domestic reporting purposes. For the convenience of the readers
not conversant with the Thai language, an English version of the financial statements has been translated from the
Thai version of the financial statements.
The preparation of financial statements in conformity with Thai accounting standards requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets,
liabilities, income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and
various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form the
basis of making the judgements about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from
other sources. Accordingly, subsequent actual results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates
are recognised in the year in which the estimate is revised, if the revision affects only that year, and in the year
of the revision and future years, if the revision affects both current and future years.
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The accompanying consolidated financial statements include the financial statements of MFC Asset Management
Public Company Limited and its subsidiaries in which the Company has control or invested over 50% of their
voting rights. These subsidiaries are detailed as follows:

Percentage of Holding (%)
Country of
Business Type Registration
Direct subsidiary
MF Holdings Co., Ltd.
Indirect subsidiaries
MFC Real-Estate Assets
Management Co., Ltd.
MFC Advisory Co., Ltd.
MFC ESCO Co., Ltd.

2010

2009

Investment

Thailand

99.99

99.99

Consulting
Consulting
Consulting

Thailand
Thailand
Thailand

99.99
100.00
100.00

99.99
100.00
-

Significant intercompany transactions between the Company and the subsidiaries have been eliminated.
The preparation of the consolidated financial statements has been based on the same accounting policies for the
same or similar accounting transactions or accounting events.
On June 30, 2009, MF Holdings Company Limited invested in ordinary shares of MFC Advisory Company Limited
as a subsidiary, with its principal business in consulting in the amount of 399,997 shares at par value of Baht
10 per share, totaling the amount of Baht 4.00 million. On December 28, 2009, this company has increasing the
registered capital by issued 1,600,000 shares at par value of Baht 10 per share and called subscription share
in the amount of Baht 5 per share, totaling the amont of Baht 8 milion. As a result, the subsidiary’s investment
proportion in MFC Advisory Company Limited was 100.00% of the registered shares.
On March 17, 2010, MF Holdings Company Limited invested in ordinary shares of MFC ESCO Company Limited
as a subsidiary, with its principal business in consulting in the amount of 199,997 shares at par value of Baht
100 per share. At present, this company has paid for subscription share in the amount of Baht 25 per share,
totalling of Baht 5.00 million. As a result, MF Holdings Company Limited has investment proportion in MFC ESCO
Company Limited at 100.00% of the registered share capital and has the power to govern the financial and
operating policies of this company.
During 2010, the Federation of Accounting Professions has issued a Notification, re-numbering of the following
Thai Accounting Standards (“TAS”) as follows:
Former TAS no. Re-numbering TAS no.
TAS 11
TAS 101
TAS 26
TAS 102
TAS 27
TAS 103
			
TAS 34
TAS 104
TAS 40
TAS 105
TAS 42
TAS 106
TAS 48
TAS 107

MFC Asset Management Public Company Limited

Topic
Doubtful Accounts and Bad Debts
Income Recognition for Real Estate Business
Disclosures in the Financial Statements of Banks
and Similar Financial Institutions
Accounting for Troubled Debt Restructuring (revised 2002)
Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
Accounting for Investment Companies
Financial Instruments Disclosure and Presentation
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Adoption of new and revised Thai Accounting Standards, Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial
Reporting Interpretation
During 2010, the Federation of Accounting Professions has issued Notifications, mandating the use of new and
revised Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, Thai Accounting Standards (TAS),
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and Thai Financial Reporting Interpretation (TFRI) as follows:
a) Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009) which is immediately
effective for the current year. The management of the Company has assessed the effects of this framework
and believes that it does not have any significant impact on the financial statements for the current year.
b) TAS, TFRS and TFRI which are effective for the financial statements for the period beginning on or after
January 1, 2011 of totalling 28 standards.
TAS/TFRS/TFRI
TAS 1 (revised 2009)
TAS 2 (revised 2009)
TAS 7 (revised 2009)
TAS 8 (revised 2009)
TAS 10 (revised 2009)
TAS 11 (revised 2009)
TAS 16 (revised 2009)
TAS 17 (revised 2009)
TAS 18 (revised 2009)
TAS 19
TAS 23 (revised 2009)
TAS 24 (revised 2009)
TAS 26
TAS 27 (revised 2009)
TAS 28 (revised 2009)
TAS 29
TAS 31 (revised 2009)
TAS 33 (revised 2009)
TAS 34 (revised 2009)
TAS 36 (revised 2009)
TAS 37 (revised 2009)
TAS 38 (revised 2009)
TAS 40 (revised 2009)
TFRS 2
TFRS 3 (revised 2009)
TFRS 5 (revised 2009)
TFRS 6
TFRI 15
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Topic
Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events After the Reporting Period
Construction Contracts
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Consolidated and Separate Financial Statements
Investments in Associates
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interests in Joint Ventures
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share – Based Payments
Business Combinations
Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate
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The management of the Company has assessed the effects of these TAS, TFRS and TFRI, and believes that
they will not have any significant impact on the financial statements for the year in which they are initially
applied except for TAS as follows:
TAS 16 (revised 2009) - Property, Plant and Equipment
The main changes of TAS 16 (revised 2009) and affecting the Group are as follows:
(1)

The costs of dismantlement, removing the item and restoring the site, on which it is located and
incurred from the obligation, have to be included as asset costs and subject to annual depreciation.

(2)

The depreciation charge has to be determined separately for each significant part of an asset.

(3)

The residual value of an item of property, plant and equipment has to be measured at the amount
estimated receivable currently for disposal of the asset if the assets were already of the age and in
the condition expected at the end of its useful life. Furthermore, the residual value and useful life of
an asset have to be reviewed at least at each financial year-end.

Presently, the management of the Company is assessing the impact on the financial statements of the main
change of TAS 16 (revised 2009) from January 1, 2011.
TAS 19 - Employee Benefits
TAS 19 includes the requirements to recognize and measure employee benefits costs of post-employment
benefits under defined benefit plans, other long-term employee benefits and termination benefits in the
period in which the service is performed. The requirements require actuarial assumptions to measure the
obligation and expense. Moreover, the obligations are measured on a discounted basis using the Projected
Unit Credit Method because they may be settled many years after the employees render the related service.
Presently, the management of the Company is assessing the impact of this standard on the financial
statements for the year in which it is initially applied.
c) TAS which are effective for the financial statements for the period beginning on or after January 1, 2013 are
as follows:
TAS
TAS 12
TAS 20 (revised 2009)
TAS 21 (revised 2009)

Topic
Income Taxes
Accounting for Government Grants and Disclosures of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate

The management of the Company is assessing the impacts of these standards on the financial statements for
the year in which they are initially applied.

MFC Asset Management Public Company Limited

181

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1

Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements
The consolidated financial statements of the Company comprise the Company, its subsidiaries (together
referred to as the “Group”) and the Group’s interest in associates.
Subsidiaries
Subsidiaries are those entities controlled by the Group Control exists when the Group has the power, directly
or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its
activities. In assessing control, potential voting rights that are presently exercisable or convertible are taken
into account. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements
from the date that control commences until the date that control ceases.
Associates
Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control, over the financial
and operating policies. The consolidated financial statements include the Group’s share of the total recognized
gains and losses of associates on an equity accounted basis, from the date that significant influence
commences until the date that significant influence ceases. When the Group’s share of losses exceeds its
interest in an associate, the Group’s carrying amount is reduced to nil and recognition of further losses is
discontinued except to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made
payments on behalf of an associate.

3.2

Revenue and Expenses Recognition
Fees and service income
• Service income is recognised when services have been rendered taking into account the stage of
completion. Revenue is recognised when it is probable that the amount will be collected.
• Management fees and registrar fees are calculated as a percentage of the net asset value of the funds
managed by the Company and recognised as income when services have been rendered.
Interest income is recognized in the statement of income as it accrues. Dividend income is recognized
in the statement of income on the date the entity’s right to receive payments is established, which in the
case of quoted securities is usually the ex-dividend date.
Other income and expenses of the Group are recognized on an accrual basis.

3.3

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise with cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments
with original maturities not over 3 months at the time of acquisition and not subject to withdrawal restrictions.

3.4

Long–term Deposits at Financial Institutions
Long-term deposits at financial institutions comprise with fixed deposit accounts, certificates of deposit and
promissory notes with original maturities over 3 months at the time of acquisition, and deposit accounts
with obligations.

3.5

Investments in Debt and Equity Securities
Debt securities and marketable equity securities held for trading are stated at fair value, with any resultant
gain or loss recognized in the statement of income.
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Debt securities and marketable equity securities other than those securities held for trading or intended to
be held to maturity, are classified as being available-for-sale and are stated at fair value. Any resultant
gains or losses are recognized in equity (except for impairment losses) until disposal whereupon the gain
or loss is recognized in the statement of income.
Equity securities which are not marketable securities are stated at cost less impairment losses.
Debt securities that the Group intends and is able to hold to maturity are stated at the amortized cost less
impairment losses. The difference between the acquisition cost and redemption value of such debt securities
is amortized using the effective interest rate method over the period to maturity.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount,
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity, is recognized in the
statement of income.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold
is determind using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the
investment.
3.6

Investments in Subsidiaries and Associated Companies
Investments in subsidiaries and associated companies in the separate financial statements of the Company
are accounted for using the cost method less allowance for impairment (if any).
The investment in associated companies in the consolidated financial statements are accounted for using
the equity method.

3.7

Building and Equipment
Building and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment (if any).
Depreciation
Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful lives
of each part of an item of equipment over 5 years.
Repairs and maintenance are charged to the statement of income during the financial period in which they
are incurred. The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when it is
probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the
existing asset will flow to the Group. Major renovations are depreciated over the remaining useful life of
the related asset.
Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with carrying amount and are
included in operating profit.
The direct expenses concerned with the assets include interest paid from the borrowing for the acquisitions
of the above assets before completion of the assets are recognized as cost of the assets.

3.8

Intangible Assets
Intangible assets that are acquired by the Company are stated at cost less accumulated amortization and
allowance for impairment (if any).

MFC Asset Management Public Company Limited
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Amortization
Amortization is charged to the statement of income on a straight-line basis from the date that intangible
assets are available for use over the estimated useful lives of the assets. The estimated useful lives are
as follows:
Years
Computer program
5
Costs associated with developing or maintaining computer software programmed are recognized as an expense
as incurred. Costs that are directly associated with identifiable and unique software products controlled by
the Company and will probably generate economic benefits exceeding costs beyond one year, are recognized
as intangible assets. Direct costs include staff costs of the software development team and an appropriate
portion of relevant overheads.
Expenditures which enhance or extend the performance of computer software programmed beyond their
original specifications is recognized as a capital improvement and added to the original cost of the software.
Computer software development costs are recognized as assets and are amortized using the straight-line
method over their useful lives, not exceeding a period of 5 years.
Repairs and maintenance are charged to the statements of income during the financial period in which
they are incurred. The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when it
is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of
the existing asset. Major renovations are depreciated over the remaining useful life of the related asset.
Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with carrying amount and are
included in statements of income.
3.9

Provisions
A provision is recognised in the balance sheet when the Company has a present legal or constructive
obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If
the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax
rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks
specific to the liability.
Commercial disputes and litigation
The Company has contingent liabilities as a result of commercial disputes and litigation. The Company’s
management has used judgment to assess of the results of the commercial disputes and litigation and
believes that no loss will be occurred. Therefore no provision is recorded as at the balance sheet date.
However, actual results could differ from the estimates.

3.10 Foreign Currency Transactions
Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rates ruling at the date of the
transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated
to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on
translation are recognized in the statement of income.
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3.11 Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other than investments in marketable securities, are reviewed at
each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication
exists, the asset’s recoverable amount is estimated.
An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit
exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the statement of income.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value in
use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time value of money, and the risks specific to the asset. For an
asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable
amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable
amount.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment
loss had been recognized. All reversals of impairment losses are recognized in the statement of income.
3.12 Income Tax
Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the period, using tax rates enacted at
the balance sheet date.
3.13 Provident Fund
The Company has set up a provident fund under the Provident Fund Act B.E. 2530, which includes employee
contributions and the Company’s contributions. The provident fund is separated from the Company’s accounts,
thus is not shown in the financial statements.
3.14 Basic Earnings per Share
Basic earnings per share is calculated by dividing net profit for each of the years by the weighted average
number of ordinary shares held by outsiders and outstanding during the year.

MFC Asset Management Public Company Limited
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4. DETAILS OF SIGNIFICANT ACCOUNTS
4.1

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31, 2010 and 2009 consisted of:
Baht

Consolidated financial
statements
2010
Cash
Saving bank accounts
Current bank accounts
Fixed deposits with maturities not over 3 months
Total
Less Deposit on behalf of company for Fund
Net
4.2

Separate financial
statements

2009

10,000
177,584,737
72,130,985
206,050,219
455,775,941

(202,311,623)
253,464,318

2010

5,000
10,000
48,851,545 164,455,302
33,682,570
71,191,861
10,014,402 123,050,219
92,553,517 358,707,382
(37,972,157) (202,311,623)
54,581,360 156,395,759

2009
5,000
39,200,918
33,651,997
14,402
72,872,317
(37,972,157)
34,900,160

Long-term Deposits at Financial Institutions
Long-term deposits at financial institutions as at December 31, 2010 and 2009 consisted of:
Baht

Consolidated financial
statements
2010

2009

2010

Fixed deposits with maturities over 3 months

70,264,029

16,770,280

65,230,525

1,770,280

Promissory notes with maturities over 3 months

100,000,000

- 100,000,000

-

170,264,029

16,770,280 165,230,525

1,770,280

Total
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4.3

Investments in Debt and Equity Securities - Net
Investments in debt and equity securities as at December 31, 2010 and 2009 consisted of:
(1)

Cost and Fair Value
Baht

Consolidated financial statements
2010
Cost/Amortized
Cost Value

Current investments
Available-for-sale securities
- Debt instruments
Held-to-maturity debt instruments
General investments
- Unit trust
Total
Add (less) Allowance for revaluation
Net
Long-term investments
Available-for-sale securities
- Debt instruments
- Unit trust
General investments
- Unit trust
- Equity
Total
Add (less) Allowance for revaluation
Less Allowance for impairment
Net

2009
Cost/Amortized
Cost Value

Fair Value

115,533,310
241,422,962

116,485,279
241,422,962

- 140,000,000
397,740,673 397,585,969 496,956,272
(154,704)
951,969
397,585,969 397,585,969 497,908,241

140,000,000
497,908,241
497,908,241

396,666,067 397,936,939
82,377,323
87,232,916

366,274,900
78,481,396

365,175,105
74,973,714

25,000,000 25,000,000
94,576,711
94,226,711
1,133,756
598,620,101 604,396,566 445,890,052
6,126,465
- (4,607,477)
(350,000)
(350,000)
604,396,566 604,396,566 440,932,575

783,756
440,932,575
440,932,575

Fair Value

209,713,191 209,558,487
188,027,482 188,027,482

Investments in debt and equity securities - net 1,001,982,535 1,001,982,535

MFC Asset Management Public Company Limited

938,840,816

938,840,816
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Baht

Separate financial statements
2010

Current investments
Available-for-sale securities
- Debt instruments
Held-to-maturity debt instruments
General investments
- Unit trust
Total
Add (less) Allowance for revaluation
Net
Long-term investments
Available-for-sale securities
- Debt instruments
- Unit trust
General investments
- Unit trust
- Equity
Total
Add (less) Allowance for revaluation
Less Allowance for impairment
Net
Investments in debt and equity securities - net

188

2009

Cost/Amortized
Cost Value

Fair Value

Cost/Amortized
Cost Value

Fair Value

49,665,270
132,548,624

49,660,612
132,548,624

25,130,483
216,448,252

25,425,246
216,448,252

182,213,894
(4,658)
182,209,236

182,209,236
182,209,236

70,000,000
311,578,735
294,763
311,873,498

70,000,000
311,873,498
311,873,498

230,539,382
59,973,413

231,194,522
63,306,413

55,000,000
59,973,413

53,949,358
57,195,914

25,000,000 25,000,000
45,147,010
44,797,010
1,133,754
783,754
360,659,805 364,297,945
116,107,167 111,929,026
3,988,140
- (3,828,141)
(350,000)
(350,000)
364,297,945 364,297,945 111,929,026 111,929,026
546,507,181 546,507,181 423,802,524 423,802,524
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(2)

Investments in Debt Instruments By Remaining Period
Baht

2010
Consolidated financial statements

Within
1 year
Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

1 - 5 years

More than
5 years

209,558,487 366,674,278
188,027,482
397,585,969 366,674,278

Total

31,262,661 607,495,426
188,027,482
31,262,661 795,522,908
Baht

2010
Separate financial statements

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

Within
1 year

1 - 5 years

49,660,612
132,548,624
182,209,236

199,931,861
199,931,861

More than
5 years

Total

31,262,661 280,855,134
132,548,624
31,262,661 413,403,758
Baht

2009
Consolidated financial statements

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

Within
1 year

1 - 5 years

More than
5 years

116,485,279
241,422,962
357,908,241

331,380,027
331,380,027

33,795,078 481,660,384
241,422,962
33,795,078 723,083,346

Total

Baht

2009
Separate financial statements

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

MFC Asset Management Public Company Limited

Within
1 year

1 - 5 years

25,425,246
216,448,252
241,873,498

20,154,280
20,154,280

More than
5 years

Total

33,795,078 79,374,604
216,448,252
33,795,078 295,822,856
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(3)

Unrealized Gain(Loss) From Change in Value of Investments
Baht

Consolidated financial
statements
2010
Beginning balance
(3,655,508)
Change during the year
- Revaluation on investment in maketable
		 security
9,627,269
Ending balance
5,971,761
4.4

Separate financial
statements

2009

2010

2009

(1,582,423)

(3,533,378)

(2,524,468)

(2,073,085)
(3,655,508)

7,516,860
3,983,482

(1,008,910)
(3,533,378)

Investments in Subsidiaries and Associated Companies - Net
As at December 31, 2010 and 2009, the investments in associated companies in the consolidated financial
statements are accounted for using the equity method consisted of:
Baht

Consolidated financial statements
% of
Shareholding

Type of Country of
business Registration 2010

2009

At Cost
2010

2009

At Equity Method
2010

2009

Associated Companies
Asean Investment Trust

Investment

Malaysia

33.33

33.33 68,391,964 317,460,000 29,370,436 275,596,006

Thai EXIM International Company Limited Consulting
Total

Thailand

48.99

48.99

4,286,750

4,286,750

4,557,379

4,195,282

72,678,714 321,746,750 33,927,815 279,791,288

As at December 31, 2010 and 2009, the Company had investment in ordinary shares of Thai EXIM International
Company Limited, which was incorporated in Thailand and has a foreign branch, with the carrying value in the
consolidated financial statements in the amount of Baht 4.56 million and Baht 4.19 million, respectively. The
Company recorded by the equity method based on the financial information from the management as at December
31, 2010 and 2009, which had not been audited by the auditor since such company was unable to submit the
audited financial statements for the year 2010 and 2009 in time for auditing. The consolidated statements of
income for each of the years ended December 31, 2010 and 2009 included a share of profit of this company in
the amount of Baht 0.36 million and Baht 0.28 million, respectively.
During the year 2010 the Company obtained the audited financial statements of Thai EXIM International Company
Limited for the year ended December 31, 2009, which is not material to the consolidated financial statements for
the year 2009.
The Board of Directors of the Company’s Meeting held on December 16, 2010 passed a resolution to abort
operation in Thai EXIM International Company Limited, which will be proposed to the Annual General Meeting of
Shareholders afterward.
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As at December 31, 2010 and 2009, the Company had an overseas investment in Asean Investment Trust (AIT),
with the carrying value in the consolidated financial statements in the amount of Baht 29.37 million and Baht
275.60 million, respectively. The Company recorded by the equity method based on the financial information of
the Fund as at December 31, 2010 and 2009, which had not been audited by the auditor, due to a foreign party,
who was responsible for preparing the financial statements was unable to submit the financial statements for the
year 2010 and 2009, in time for auditing. The consolidated statements of income for each of the years ended
December 31, 2010 and 2009 included a share in the profit (loss) of this fund in the amount of Baht 2.84 million
and Baht (4.52) million, respectively. Investment in Fund was dissolved in October 2009, which the Company did
not extend the project life of the Fund. During the year, the Fund had redemption investment unit in the amount
of Baht 249.07 million. Presently, this Fund is in process of liquidation.
Significant financial information of Asean Investment Trust as at December 31, 2010 and 2009 was as follows:

Net Asset Value
2010
US Dollar
Baht

2009

1,973,098
59,394,689

24,813,789
826,788,018

Important financial information of Thai EXIM International Company Limited as at December 31, 2010 and 2009
was as follows:
Baht

2010
Paid-up capital
Total assets
Total liabilities

2009

8,750,000
9,941,695
743,869

8,750,000
10,349,751
1,765,467

As at December 31, 2010 and 2009, the investments in subsidiary and associated company in the separated
financial statements are accounted for using the cost method as follows:
Baht

Separate financial
statements
Type of Country of
business Registration

Subsidiary
MF Holdings Company Limited
Associated company
Asean Investment Trust
Less Allowance for impairment
of investments
Net

% of
Shareholding

At Cost Method

2553

2552

Investment Thailand 99.99

99.99

500,074,930 500,074,930

Investment Malaysia 33.33

33.33

68,391,964 317,460,000

Investments in subsidiary and associated company - net

MFC Asset Management Public Company Limited

2553

2552

(39,021,528) (41,863,994)
29,370,436 275,596,006
529,445,366 775,670,936
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Movement of allowance for impairment of investments for each of the years ended December 31, 2010 and 2009
consisted of:
Baht

2010
Beginning balance
Add Loss on impairment of investments
Less Reversal on impairment of investments
Ending balance
4.5

2009

41,863,994
(2,842,466)
39,021,528

30,290,644
11,573,350
41,863,994

Building and equipment - net
Building and equipment as at December 31, 2010 and 2009 consisted of:
Baht

Consolidated financial statements
Office
improvement Office
and furniture equipment Computer

Assets
under
Vehicles installation

Total

Cost
As at January 1, 2009
Purchase
Disposal
As at December 31, 2009
Purchases/transfer in
Disposals/transfer out
As at December 31, 2010

65,489,446
3,133,945
(102,077)
68,521,314
2,452,829
70,974,143

26,729,102
946,658
(4,286,391)
23,389,369
1,527,536
(22,958)
24,893,947

30,214,851 32,258,217
1,617,520 6,869,000
(1,466,792) (7,998,238)
30,365,579 31,128,979
4,276,952 14,965,060
(2,336) (4,585,518)
34,640,195 41,508,521

- 154,691,616
1,408,100 13,975,223
- (13,853,498)
1,408,100 154,813,341
406,600 23,628,977
(1,814,700) (6,425,512)
- 172,016,806

Accumulated depreciation
As at January 1, 2009
Depreciation
Disposal
As at December 31, 2009
Depreciation
Disposal
As at December 31, 2010

30,120,079
15,771,213
13,187,226
3,846,007
(69,101) (4,278,682)
43,238,204 15,338,538
13,833,254
3,959,113
(3,315)
57,071,458 19,294,336

23,016,966 25,100,236
2,939,544
2,956,273
(1,463,052) (7,998,228)
24,493,458 20,058,281
2,644,613
4,039,752
(559) (4,585,506)
27,137,512 19,512,527

- 94,008,494
- 22,929,050
- (13,809,063)
- 103,128,481
- 24,476,732
(4,589,380)
- 123,015,833

Net book value
Owned assets
As at December 31, 2009
As at December 31, 2010

25,283,110
13,902,685

192

8,050,831
5,599,611

5,872,121
7,502,683

11,070,698
21,995,994

1,408,100
-

51,684,860
49,000,973
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Baht

Separate financial statements
Office
improvement Office
and furniture equipment Computer

Assets
under
Vehicles installation

Total

Cost
As at January 1, 2009
Purchase
Disposal
As at December 31, 2009
Purchases/transfer in
Disposals/transfer out
As at December 31, 2010

65,489,446 26,729,102 30,214,851 32,258,217
- 154,691,616
3,133,945
946,658 1,568,183 6,869,000 1,215,500 13,733,286
(102,077) (4,286,391) (1,466,792) (7,998,238)
- (13,853,498)
68,521,314 23,389,369 30,316,242 31,128,979 1,215,500 154,571,404
1,190,228 1,016,030 3,680,836 14,965,060
- 20,852,154
(22,958)
(2,336) (4,585,518) (1,215,500) (5,826,312)
69,711,542 24,382,441 33,994,742 41,508,521
- 169,597,246

Accumulated depreciation
As at January 1, 2009
Depreciation for the year
Disposal
As at December 31, 2009
Depreciation for the year
Disposal
As at December 31, 2010

30,120,079 15,771,213 23,016,966 25,100,236
13,187,226 3,846,007 2,938,894 2,956,273
(69,101) (4,278,682) (1,463,052) (7,998,228)
43,238,204 15,338,538 24,492,808 20,058,281
13,662,336 3,879,454 2,552,375 4,039,752
(3,315)
(559) (4,585,506)
56,900,540 19,214,677 27,044,624 19,512,527

Net book value
Owned assets
As at December 31, 2009
As at December 31, 2010

25,283,110
12,811,002

8,050,831
5,167,764

MFC Asset Management Public Company Limited

5,823,434 11,070,698
6,950,118 21,995,994

-

94,008,494
22,928,400
(13,809,063)
103,127,831
24,133,917
(4,589,380)
122,672,368

1,215,500 51,443,573
- 46,924,878
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Baht

Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
2010

2009

2010

2009

Depreciation for each of the years ended December 31
was included in premises and equipment expenses

24,476,732 22,929,050 24,133,917 22,928,400

As at December 31, the carrying amount before accumulated
depreciation of equipment which have been fully depreciated
and still in use

37,708,909 37,920,400 37,708,909 37,920,400

As at December 31, 2010

Owner
Office rental, facilities and service
agreement
Office rental and service
agreement
4.6

Rental and
Service rate
per month
Period (In Million Baht)

Fund under management 3 years
of the Company
Third party

Note

1.66 - 1.85

-

0.02

-

3 years

Intangible Assets - Net
Intangible assets as at December 31, 2010 and 2009 consisted of:
Baht

Consolidated financial statements
2010
Remaining Beginning
Period
Balance
Program computer
1 - 5 years
Program computer under installation
Total

194

10,067,468
1,996,500
12,063,968

Increase/ Amortization/
Transfer in Transfer out
1,377,897
1,554,950
2,932,847

(3,317,068)
(2,644,500)
(5,961,568)

Ending
Balance
8,128,297
906,950
9,035,247
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Baht

Separate financial statements
2010
Remaining
Period

Beginning
Balance

Increase/ Amortization/
Transfer in Transfer out

Program computer
1 - 5 years
Program computer under installation
Total

10,067,468
1,996,500
12,063,968

1,230,655
1,554,950
2,785,605

(3,296,886)
(2,644,500)
(5,941,386)

Ending
Balance
8,001,237
906,950
8,908,187
Baht

Consolidated and Separate financial statements
2010
Remaining
Period

Beginning
Balance

Program computer
1 - 5 years
Program computer under installation
Total

8,248,847
3,940,900
12,189,747

Increase/ Amortization/
Transfer in Transfer out
4,465,660
1,310,600
5,776,260

(2,647,039)
(3,255,000)
(5,902,039)

Ending
Balance
10,067,468
1,996,500
12,063,968
Baht

Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
2010
Amortization for each of the years ended December
31 was included in premises and equipment expenses

3,317,067

2009

2010

2009

2,647,039

3,296,886

2,647,039

As at December 31, the carrying amount before
accumulated amortization of intangible which have been
fully depreciated and still in use
26,894,522 25,876,022 26,894,522 25,876,022

MFC Asset Management Public Company Limited
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4.7

Other Assets - net

Other assets as at December 31, 2010 and 2009 consisted of:
Baht

Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
2010
Accrued interest and dividend receivable
Deposits
Prepaid expenses
Advance to fund
Advance receivable
Others
Less Allowance for doubtful accounts
Total

3,506,495
6,275,310
4,950,271
5,142,848
2,129,530
1,988,777
23,993,231
(650,000)
23,343,231

2009

2010

2009

2,945,699 1,804,505 6,693,036
5,441,763 6,275,310 5,441,763
3,885,295 4,950,271 3,884,068
3,636,055 5,142,848 3,636,055
2,716,416 6,151,758 3,023,146
1,016,014 1,806,737 1,725,298
19,641,242 26,131,429 24,403,366
- (650,000)
19,641,242 25,481,429 24,403,366

Movements of allowance for doubtful accounts for the years ended December 31, 2010 were as follows:

Consolidated and Separate
financial statements
2010
Beginning balance
Add Doubtful accounts
Ending balance
4.8

650,000
650,000

Other Information
The Company has bank overdraft facility with a domestic commercial bank in the amount of Baht 0.50
million. Presently, the Company has not utilizing this facility.

4.9

Financial Instruments Disclosure
1.

Condition, Terms and Accounting Policies
The Company does not speculate or engage in the trading of any derivative financial instruments.
The details of the significant accounting policies and methods used, including the basis of recognition
of income and expenses for financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 3.

2.

The Significant Risk of Financial Instruments
2.1

Credit Risk
Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting
in a financial loss to the Company and its subsidiaries.
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2.2

Interest Rate Risk
Interest rate risks of financial assets in the balance sheets arise from the potential for a change
in interest rates to have an adverse effect on the net interest earnings in the current reporting
year and in future years. Interest rate risks arise from the structure and characteristics of
the financial assets.

As at December 31, 2010 and 2009 financial assets analysis from maturity of interest rate changing, is
shown as follows:
In Thousands Baht

Consolidated financial statements as at December 31, 2010
Remaining Period before Contract Maturity
or Repricing Date
Floating
More
NonInterest Under 1 1 - 5
than interest
Rate
year
years 5 years Bearing Total
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at
		 financial institutions
Investment in debt
		 instruments-net
Investment in equity - net

45,485

206,050

-

-

1,929

253,464

-

70,264

100,000

-

-

170,264

-

397,586
-

366,674
-

31,263
-

206,460

Interest Rate (%)
Floating

Effective
Interest Rate

Fixed

0.10 - 0.75

0.10 - 0.75

0.26

- 1.00 - 3.00

1.53

795,523 1.860 - 4.202 1.320 - 5.143
206,460
-

2.67
-

In Thousands Baht

Separate financial statements as at December 31, 2010
Remaining Period before Contract Maturity
or Repricing Date
Floating
More
NonInterest Under 1 1 - 5
than interest
Rate
year
years 5 years Bearing Total
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at
		 financial institutions
Investment in debt
		 instruments-net
Investment in equity - net

32,356

123,050

-

-

990

156,396

-

65,231

100,000

-

-

165,231

-

182,209
-

199,932
-

31,263
-

133,103

MFC Asset Management Public Company Limited

Interest Rate (%)
Floating
0.10 - 0.75

Fixed

Effective
Interest Rate

0.10 - 0.75

0.16

1.00 - 3.00

1.98

413,404 1.860 - 4.202 1.320 - 5.143
133,103
-

2.69
-
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In Thousands Baht

Consolidated financial statements as at December 31, 2009
Remaining Period before Contract Maturity
or Repricing Date
Floating
More
NonInterest Under 1 1 - 5
than interest
Rate
year
years 5 years Bearing Total
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at
		 financial institutions
Investment in debt
		 instruments-net
Investment in equity - net

Interest Rate (%)
Floating

Effective
Interest Rate

Fixed

40,643

10,000

-

-

3,938

54,581

0.10 - 0.50

0.50

0.32

-

16,771

-

-

-

16,771

- 0.25 - 1.315

0.90

-

357,908

331,380

33,795

-

723,083

0.87 - 5.33

1.10 - 5.30

2.52

-

140,000

-

-

75,758

215,758

-

-

-

In Thousands Baht

Separate financial statements as at December 31, 2009
Remaining Period before Contract Maturity
or Repricing Date
Floating
More
NonInterest Under 1 1 - 5
than interest
Rate
year
years 5 years Bearing Total
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at
		 financial institutions
Investment in debt
		 instruments-net
Investment in equity - net

Interest Rate (%)
Floating

Fixed

Effective
Interest Rate

30,993

-

-

-

3,907

34,900

0.10 - 0.50 0.10 - 0.50

0.32

-

1,771

-

-

-

1,771

- 0.25 - 1.315

0.85

-

241,873
70,000

20,154
-

33,795
-

57,980

295,822
127,980

0.87 - 5.33
-

1.10 - 5.30
-

2.09
-

3. Fair Value
Fair value is the estimated value that the Company could receive from selling their financial assets, or
the estimated value for redeeming their financial liabilities based on market value, or the estimated value
that can be derived from using general market principles of calculation.
Most financial assets as at December 31, 2010 and 2009 have fair values approximating their carrying
values at the reporting date.
4. Foreign Exchange Risk
As at December 31, 2010, the Company has investments in associated company in foreign currency
under the equity method in the consolidated financial statements in the amount of USD 0.96 million.
As at December 31, 2010, the Company has not entered into any forward exchange contracts to manage
its foreign exchange risk.
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4.10 Retained Earnings
Legal Reserve
Under the Public Companies Act, the Company is required to set aside as a legal reserve at least 5% of
its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less than 10% of
the authorized capital.
Under the provision of the Civil and Commercial Code of Thailand, a subsidiary is required to set aside as a
statutory reserve of at least 5% of its net income each time a dividend is declared until the reserve reaches
10% of the registered share capital. The reserve is not available for dividend distribution.
As at December 31, 2010 and 2009, the subsidiary had a legal reserve in the amount of Baht 18,653,809
and Baht 18,182,927, respectively, as presented under unappropriated retained earnings in the consolidated
balance sheets.
Dividend
The resolution was passed by the Ordinary General Meetings of Shareholders held on April 20, 2010 and
April 17, 2009 approving the payment of dividends at the rate of Baht 0.85 and Baht 0.70 per share,
respectively.
4.11 Fees and Service Income
Fees and service income for each of the years ended December 31, 2010 and 2009 consisted of:
In Thousands Baht

Consolidated financial
statements
Mutual fund management
Private fund management
Provident fund management
Commissions for selling agents
Front end fees/back end fees
Others
Total

MFC Asset Management Public Company Limited

Separate financial
statements

2010

2009

2010

2009

460,162,452
22,391,265
85,807,465
106,803,658
14,158,360
4,687,720
694,010,920

353,592,286
18,597,015
82,219,365
77,128,605
11,803,389
4,898,585
548,239,245

453,227,452
22,391,265
85,807,465
106,803,658
14,158,360
4,715,758
687,103,958

353,592,286
18,597,015
82,219,365
77,128,605
11,803,389
4,926,623
548,267,283
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4.12 Other Income
Other income for each of the years ended December 31, 2010 and 2009 consisted of:
Baht

Consolidated financial
statements
Gain on sales of investment
Reversal of allowance for impairment
of investments
Gain on disposal and exchanges of
assets
Others
Total

Separate financial
statements

2010

2009

2010

2009

6,256,153

1,580,960

3,131,463

1,290,767

-

-

2,842,466

-

809,091
2,736,363
9,801,607

2,382,655
4,836,413
8,800,028

809,091
2,941,847
9,724,867

2,382,655
4,836,413
8,509,835

5. ADDITIONAL INFORMATION
5.1

Commitments
As at December 31, 2010 the Company and subsidiaries had commitments and contingent liabilities as follows:
The Company
5.1.1. Payment under office rental, office equipment and service agreement (see Note 4.5) as follow:
Period
Rental Expense per month (Thousand Baht)
7 - 8 months
2,554
5.1.2. Payment under remuneration from using service in the amount of Baht 0.54 million per month.
5.1.3. Payment under service agreement in the amount of Baht 0.20 million.
5.1.4. Payment under advertising agreement in the amount of Baht 5.78 million.
5.1.5. Payment under consulting service agreement in the amount of Baht 1.40 million.
5.1.6. Payment under software development agreement in the amount of Baht 1.17 million.
5.1.7. Payment under investment consulting service agreement and advice investment strategy for benefit
to a fund under management of the Company as specified in the agreement (see Note 5.5).
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5.2

Transactions with Related Parties
The Company had transactions with related parties. These parties were related through common shareholders
and/or directorships. The significant transactions with related parties as included in the financial statements
are determined at the prices in line occurring in the normal course of business based on the market price
in general or the price as stipulated in the agreement if no market price exists.
The significant balances of assets, liabilities and other transactions occurred with those related parties were
as follows:
Transactions with related parties for each of the years ended December 31, 2010 and 2009.
Baht

Consolidated financial
statements
2010
MF Holdings Company Limited
Fees and service income
Dividend income
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
Other income
Fees and service expenses
MFC Advisory Company Limited
Other income
Government Savings Bank
Fees and service expenses
Purchase government saving loterry
1,260,550
Country Group Securities Public Company Limited
Fees and service expenses
212,324
Dividend paid
22,953,655
G - Capital Company Limited
Service income
50,000
Fund under management of the Company
Fees and service income
5,505,000
Rental and service expense
25,477,134
Purchase investment
Director
Advisory fee
-

MFC Asset Management Public Company Limited

2009

Separate financial
statements
2010

2009

-

28,037
2,500,375

28,037
8,501,274

-

41,100
1,000,000

-

-

171,906

-

4,372,962
-

1,260,550

4,372,962
-

215,492
18,017,370

212,324
22,953,655

215,492
18,017,370

-

-

-

25,357,056
1,000,000

3,500,000
25,172,934
-

25,357,056
1,000,000

750,000

-

750,000

201

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

The significant balances with the related parties as at December 31, 2010 and 2009 were as follows:
Baht

Consolidated financial
statements
2010

2009

MF Holdings Company Limited
Unearned revenue
Accrued dividend income
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
Advance to
MFC Advisory Company Limited
Advance to
MFC ESCO Company Limited
Advance to
Country Group Securities Public Company Limited
Accrued fees and service expenses
2,699
Fund under management of the Company
Rental deposit
5,829,766
Accrued rental and service expense
299,851

Separate financial
statements
2010

2009

-

10,514
-

10,514
6,000,899

-

1,530,963

-

-

2,228,172

1,016,014

-

263,093

-

17,026

2,699

17,026

4,966,529
392,753

5,829,766
299,851

4,966,529
392,753

Company Relationship
Company
MF Holdings Company Limited
MFC Real-Estate Assets Management
Company Limited
MFC Advisory Company Limited
MFC ESCO Company Limited
Government Savings Bank
Country Group Securities Public Company Limited
G - Capital Company Limited

202

Country
Thai
Thai

Related
Subsidiary
Indirect subsidiaries

Relationship
Direct shareholder
Indirect shareholder

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Indirect subsidiaries
Indirect subsidiaries
Related company
Related company
Related company

Indirect shareholder
Indirect shareholder
Company’s shareholder
Company’s shareholder
Common shareholder
(Government Savings Bank)
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Bases of measurement for intercompany revenues and expenses
Pricing policies
Fees and service income
MF Holdings Company Limited
G-Capital Company Limited
Fund under management of the Company
Other income
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
MFC Advisory Company Limited
Fees and service expenses
Government Savings Bank
Country Group Securities Public Company Limited
Rental and service expenses
Fund under management of the Company
Purchase invesment
Fund under management of the Company
5.3

As agreed upon basis
As specified in the agreement
As specified in the agreement
As agreed upon basis
As agreed upon basis
As specified in the agreement
As agreed upon basis
As specified in the agreement
As agreed upon basis

Income Tax Expense
Income tax of the Company and its subsidiaries for each of the years ended December 31, 2010 and 2009
was calculated at a rate specified by Revenue Department on net earnings after adjusting certain conditions
according to Revenue Code. The Company and subsidiaries recorded the corporate income tax as expense
for the year and recorded the accrued portion as liabilities in the consolidated and separate balance sheets.
Income tax reduction
Royal Decree No. 475 B.E. 2551 dated July 29, 2008 grants companies listed on the Stock Exchange
of Thailand on or before enactment a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for
taxable profit not exceeding Baht 300 million for the three consecutive accounting periods beginning on or
after January 1, 2008.

5.4

Litigation
On February 10, 2009, the Company, had litigation a suit brought against it for a claim of Baht 670 million
as well as the interest accrued thereon at the rate of 15 percent per annum in respect of civil case by
other person and other company. On November 12, 2010 the court had order to eliminate the case. Finally,
the case has ended.

5.5

Long-term Lease Agreement
Service agreement
On December 30, 2009, the Company entered into a hiring agreement with a company in order to provide
service in investment consulting and investment advisory strategy for benefit of a fund under management
of the Company. The hiring period is the same as the fund maturity, the service fee is vary in each period
as follows:

MFC Asset Management Public Company Limited

203

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

• Base fee
Year 1 - 5 of the fund period
If the fund invests in any projects for the year less than Baht 440 million, the Company agree to pay
at the higher of base fee in the amount of Baht 5.40 million or 0.50 percent of capital received from
unit holder and has been used for investment as at the end of investment year. The fee is determined
as monthly payment at the rate of Baht 0.45 million.
If the fund invests in any project for the year more than Baht 440 million, the Company agree to pay at
the higher of base fee in the amount of Baht 8.40 million or 0.50 percent of capital received from unit
holder and has been used for investment at the end of investment year. The fee is determined within
January 10 of the following year that the investment is made.
Year 6 of fund period until terminate date
The Company agrees to pay base fee at the rate of 0.50 percent of the Fund’s net asset value.
• Profit sharing
The Company agrees to pay profit sharing fee at the rate of 25 percent of revenue from investment
under consulting service provided and the right to receive the profit sharing is depended on performance
of the counter party in compliance with the agreement. The fee is determined within January 10 of the
following year that the Company received profit from the fund as investment agreement occurred from
the consulting service.
5.6

Reclassification
The Company has reclassified certain accounts in the statement of income for the year ended December
31, 2009 to conform to the presentation of the financial statements of current year consisted as follows:
Baht

Before
reclassification

Reclassification

After
reclassification

Building and equipment - net

52,169,360

(484,500)

51,684,860

Intangible assets - net

11,579,468

484,500

12,063,968

Building and equipment - net

51,928,073

(484,500)

51,443,573

Intangible assets - net

11,579,468

484,500

12,063,968

Personnel expenses
Directors’ remuneration and
management benefit expenses
Separate statements of income

185,276,004

(7,243,060)

178,032,944

79,372,089

7,243,060

86,615,149

Personnel expenses
Directors’ remuneration and
management benefit expenses

184,628,500

(7,243,060)

177,385,440

79,372,089

7,243,060

86,615,149

Consolidated balance sheets

Separate balance sheets

Consolidated statements of income

5.7
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Approval of the Financial Statements
These financial statements have been approved for issue by the Company’s audit committee on
February 11, 2011.
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: Ground Floor & 21st - 23rd Floors,
Head Office
			 Column Tower, 199 Ratchadapisek
			 Road, Kwaeng Klongtoey, Khet
			 Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
			 Tel : (662) 649-2000
			 Fax: (662) 649-2100, 649-2111
Branch
: Central Plaza Changwattana Branch
			 4th Floors (#440/1)
			 99 Moo 2 Chaengwattana Road,
			 Bangtalad, Pakred, Nonthaburi 11120
			 Tel : (662) 835-3055-57
			 Fax : (662) 101-0765
			 MFC-Phone: (662) 649-2000		
Website
: www.mfcfund.com
Type of Business
: Asset Management		
Accounting Period : January 1- December 31
Registered Capital : Baht 120 million			
Paid-up Capital
: Baht 120 million
Issue Capital Shares : 120,000,000 ordinary shares
: Baht 1 per share
Par Value
Company Registration : 0107536001371
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
Other References
นายทะเบียนหลักทรัพย์

Share Registrar

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

Thailand Securities Depository Company Limited, the
Company’s share registrar,

ตั้งอยู่ที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 229-2800, 654-5599
หมายเลขโทรสาร : (662) 359-1259
TSD Call Center : 0-2229-2888
E-mail : contact.tsd@set.or.th
Website : www.tsd.co.th

located : 62 The Stock Exchange of Thailand Building,
Ratchadaphisek Road, Kwaeng Klongtoey,
Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Tel. : (662) 229-2800, 654-5599
Fax : (662) 359-1259
TSD Call Center : 0-2229-2888
E-mail : contact.tsd@set.or.th
Website : www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

Auditor

นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
ตั้งอยู่ที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด
		 100/72 ชั้นที่ 22 เลขที่ 100/2 ว่องวานิช
		 อาคารบี ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง
		 กรุงเทพมหานคร 10310
		 หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 645 - 0109
		 หมายเลขโทรสาร : (662) 645 - 0110
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Mr. Atipong AtipongSakul, Certified Public Accountant
3500 or Mr. Bunjong Pichayaprasat, Certified Public
Accountant 7147 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified
Public Accountant 3787 is the Company’s auditor,
located : ANS Audit Co., Ltd.
100/72 22nd Floors, 100/2
Vongvanij Building B, Rama 9 Road,
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. : (662) 645 - 0109
Fax : (662) 645 - 0110

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

ที่ปรึกษากฎหมาย
Legal Advisors
บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Norton Rose (Thailand) Limited

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 14 ทาวเวอร์ 2 อาคารสินธร
		130 - 132 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 263-2811
หมายเลขโทรสาร : (662) 256-6703/5
		เว็บไซด์ : www.nortonrose.com

located : Floor 14 Tower 2 Sindthorn Building
		130 - 132 Wireless Road
Bangkok 10330, Thailand
		Tel. : (662) 263-2811
Fax : (662) 256-6703/5
		Website : www.nortonrose.com

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด

WEERAWONG, CHINNAVAT & PEANGPANOR LTD.

ตั้งอยู่ที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 264-8028
หมายเลขโทรสาร : (662) 657-2222
เว็บไซด์ : WWW.WEERAWONGCP.COM

located :
		
		
		
		
		

540 MERCURY TOWER, 22ND FLOOR,
PLOENCHIT ROAD, LUMPINI,
PATHUMWAN, BANGKOK 10330, THAILAND
Tel. : (662) 264-8000
Fax : (662) 657-2222
Website : WWW.WEERAWONGCP.COM

		

MFC Asset Management Public Company Limited
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การแสดงรายการที่ก�ำหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�ำปี 2553
List of Items in Accordance with Form 56-2 In the
Annual Report 2010

ห้วข้อ / Items
ข้อมูลทั่วไป
General Information
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of the Company’s Financial Position
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Type of Business
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholders and Management Structure
รายการระหว่างกัน
Connected Transactions
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
Operational Performance and Financial Status of the Company
งบการเงิน
Financial Statements
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2-3
2-3
34
35
32
33
54
55
126
127
130
131
137 - 168
169 - 204

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

